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Namiesto úvodu

Výskumný ústav potravinársky oslavuje v tomto roku výročie 70 rokov od svojho založenia. Je 
to obdobie, ktoré v živote človeka znamená príležitosť bilancovať. Zhodnotiť úspechy a neúspechy 
a možno aj výzvy. V živote inštitúcie to síce nie je natoľko významný míľnik, dokonca možno povedať, 
že sedemdesiatročná inštitúcia je ešte veľmi mladá, ale rovnako predstavuje príležitosť zastaviť sa, 
obzrieť sa na to, čo inštitúcia dosiahla a zároveň definovať svoje ďalšie smerovania a načrtnúť vízie 
pre rozvoj. To je ambíciou aj predloženej publikácie.

Nedá sa odčleniť život a dianie inštitúcie od života jej pracovníkov, osobitne v prípade inštitúcie, 
ktorej poslaním je realizácia výskumu, vývoja a inovácií. Pokúsili sme sa čitateľovi priblížiť kľúčové 
udalosti, ktoré rámcovali vývoj nášho výskumného ústavu, odborné zameranie a jeho vývoj v prúde 
času, dosiahnuté výsledky a úspechy s významom nielen pre rozšírenie poznatkovej bázy v oblasti 
potravinárskeho výskumu, ale aj pre rozvoj potravinárskeho priemyslu, odborné poradenstvo a servis, 
ako aj prenos poznatkov v rámci tzv. znalostného trojuholníka. 

Snažili sme sa vývoj ústavu zasadiť do kontextu doby, ale zároveň nezabudnúť na ľudský rozmer 
– cez kľúčové osobnosti ústavu, ale aj fotodokumentáciu, ktorá jednotlivé kľúčové udalosti a obdobie 
vystihuje lepšie ako siahodlhé opisy. Ústav za dobu svojej existencie niekoľkokrát zmenil zriaďovateľa, 
názov i adresu. Poslanie a podstata jeho existencie však pretrvali.

Pri koncipovaní publikácie sme vychádzali z kolektívnej pamäte a z viacerých prameňov, mapu-
júcich to-ktoré obdobie vývoja ústavu, najmä však z Bulletinu potravinárskeho priemyslu, ktorý vy-
chádzal zásluhou pracovníkov Výskumného ústavu potravinárskeho pod rôznymi názvami v rokoch 
1962 – 2005 a ktorého kompletný archív máme k dispozícii. Hoci články v Bulletine sú v mnohom po-
platné dobe, v ktorej vznikli, ponúkajú cennú retrospektívu diania v ústave, jeho odborného zamera-
nia, ale aj úspechov v národnom i medzinárodnom kontexte.

Novšie udalosti sme sa snažili priblížiť prostredníctvom svedectva pracovníkov ústavu, ale aj infor-
mácií o ústave, ktoré má odborná a laická verejnosť k dispozícii prostredníctvom odborných výstupov 
a štúdií, ako aj významných udalostí, zachytených aj prostredníctvom elektronických médií, najmä 
webovej stránky ústavu.

Predkladaná publikácia je prvou svojho druhu – zhmotňuje na malej ploche doteraz roztrúsené 
informácie o ústave. Nemali sme ambíciu podať vyčerpávajúci prehľad o všetkých aspektoch diania 
v ústave za uplynulých 70 rokov. 

Našou snahou však bolo zachytiť všetko podstatné tak, aby si čitateľ mohol sám utvoriť plastický 
obraz o vývoji a smerovaní výskumnej inštitúcie, ktorá patrí k jedinečným svojim zameraním minimál-
ne na Slovensku, ale i v širšom Európskom priestore.

Chceme veriť, že sa nám dielo podarilo. Prajeme si, aby pri oslave 100. výročia ústavu naši nasle-
dovníci našli v predloženej publikácii bázu, na ktorej možno stavať, z ktorej možno vychádzať.

Chceme veriť, že nasledujúce roky budú pre vývoj Výskumného ústavu potravinárskeho menej tur-
bulentné ako sme toho svedkami v súčasnosti a prinesú pre rozvoj potravinárstva na Slovensku mno-
hé nové príležitosti, ktoré veda a výskum v spojení s realizátormi pretaví v mnohé originálne inovácie 
a poznatky s celospoločenským prínosom a dosahom.

V Bratislave, september 2020
Ing. Martin Polovka, PhD.
riaditeľ

Výskumný ústav potravinársky
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum



70 roKoV VÚP

10

Dôvetok autora

Publikácia sa rodila ťažko a v náročných podmienkach. Práce na nej začali vo februári 2020, s opti-
mistickou ideou dokončiť ju k výročiu jubilea, na jeseň toho istého roka. Bohužiaľ, dianie v spoločnos-
ti, podmienené krízou spojenou s celosvetovou pandémiou Covid 19 a snaha nás všetkých zachovať 
chod inštitúcie v obmedzených podmienkach v čo najväčšej miere, ako aj sťažený prístup k roztrúse-
ných archívnym zdrojom – alebo tomu, čo z nich zostalo – spôsobili, že publikácia vychádza až v po-
lovici roka 2021. 

Je to vlastne 70. výročie osamostatnenia sa a inštitucionalizácie ústavu. Spomínať teda bude na čo 
a aj dôvod na oslavy sa nájde. 

Zároveň na tomto mieste ďakujem všetkým, ktorí ma v spracovaní publikácie podporovali a akým-
koľvek spôsobom pomohli, osobitne Ing. Zuzane Lichnerovej, za návrhy na doplnenie, zabezpečenie 
archívnych dokumentov, spracovanie rozsiahlych súpisov v prílohách a precizáciu údajov. 

M. P., júl 2021
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Míľniky vývoja Výskumného ústavu 
potravinárskeho v rokoch 1950 – 2020

1. 10. 1950  V olomouci pri firme Andersen vzniká mraziarensko-chladiarenská 
výskumná skupina č. 7

20. 12. 1951  Vzniká Výzkumní ústav mrazírenský s prechodným sídlom v olo-
mouci, ako súčasť Svazu pro výzkumníctví v průmyslu výživy v Prahe

1954  Výskumný ústav mraziarenský presťahovaný do Bratislavy

1958  Výskumný ústav mraziarenský s celoštátnou pôsobnosťou, v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Združenia mäsového priemyslu a mraziarní, 
ústav sídli v Bratislave na Trenčianskej ul. č. 53 v budove mraziarní

od 30. 6. 1960  Výskumný ústav mraziarenský sa stáva súčasťou celoštátneho pod-
niku Mrazírny n. p., Praha

1. 1. 1963  Názov ústavu zmenený na Výskumný ústav pre konzerváciu potravín

1. 1. 1965 – 31. 12. 1968  Výskumný ústav pre konzerváciu potravín v rámci centralizácie za-
členený ako samostatná pobočka do Ústredného výskumného ústa-
vu potravinárskeho priemyslu v Prahe

1. 1. 1969  Názov ústavu zmenený na Výskumný ústav potravinársky v Bratisla-
ve, ústav pôsobí ako súčasť Slovenskej poľnohospodárskej akadé-
mie – až do r. 1974

od r. 1970  Výskumný ústav potravinársky SPA je priamo riadenou samostat-
nou organizáciou VVZ rezortu Ministerstva pôdohospodárstva Sr, 
neskôr v r. 1993 z rozpočtovej organizácie transformovaný na prís-
pevkovú organizáciu

1991  Sídlom ústavu sa stáva vlastná budova na Priemyselnej ulici č. 4, 
kde sídli dodnes

1992  Dokončená a od 1. 1. 1993 sprevádzkovaná overovacia prevádzka 
v Modre – Biocentrum

2007  Výskumný ústav potravinársky plní úlohu koordinátora a sekretariátu 
Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku

2009  Výskumný ústav potravinársky získava štatút Centrum excelentnosti 
potravinárskeho výskumu

1. 1. 2014  Výskumný ústav potravinársky je začlenený do Národného poľno-
hospodárskeho a potravinárskeho centra so sídlom v Lužiankach
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Riaditelia Výskumného ústavu potravinárskeho  
v r. 1950 – 2020

Ing. Dr. Vladimír Preininger 1950 – 1955

Ing. Štefan Pribyl 1956 – 1957

doc. Ing. Štefan Šulc, CSc. 1958 – 1974

Ing. Štefan Burák 1975

Ing. Zlatica Paulovičová 1975 – 1980

Ing. Alojz Vavrík 1980 – 1981

Ing. Alexander Szokolay, DrSc. 1981 – 1987

Ing. Milan Kováč, CSc. 1988 – 2005

Ing. Gabriela Decsiová 2005 – 2006

Ing. Marian Honza, CSc. 2006 – 2008

Ing. Soňa Supeková, PhD. 2008

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. 2008 – 2009*

Ing. Marcel Rosina 2010

Mgr. Kateřina Věntusová 2011 – 2012

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. 2012 – 2016

Ing. Zuzana Nouzovská 2016 – 2018

Ing. Martin Polovka, PhD. od 1. 5. 2018 do súčasnosti

* Ako námestník riaditeľa pre vedu a výskum opakovane poverený vedením Výskumného ústavu 
potravinárskeho aj v r. 2006, 2008, 2010, 2011 a 2012.
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Zamestnanci ústavu v roku 2020

Úsek riaditeľa
Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ
rNDr. Marcela Matulová, zástupkyňa riaditeľa, vedecká tajomníčka

Mgr. Stanislava Tomesová, projektová a finančná manažérka
Ľudmila Privitzerová, sekretariát
Lívia Horváthová, sekretariát

Oddelenie zabezpečenia prevádzky
Zoltán Birkuš, vedúci oddelenia
Vladimír Bureš, administrátor informačných systémov

otakar Doležal Tibor Hajas 
Viera Čukanová Tomáš Kohút
Veronika Piklerová Pavol Macko

Odbor chémie a analýzy potravín
Ing. Blanka Tobolková, PhD., vedúca odboru
Ing. Ľubomír Daško, PhD., zástupca vedúcej odboru

Ing. Elena Belajová Ing. Emil Kolek, PhD.
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. Ing. Mária Kopuncová
Ing. Filip Dimitrov Ing. Kristína Kukurová, PhD.
Ing. Jana Horváthová Ing. Jana Sádecká, PhD.
Ing. Ervín Jankura Ing. Božena Skláršová, PhD.
Ing. Viera Jelemenská Gabriela Szabová, laborantka
Ildikó Juríková, laborantka

Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., vedúci odboru
Ing. Jana Minarovičová, PhD., zástupkyňa vedúceho odboru

Ing. Barbara Brežná, PhD. rNDr. Ľubica Piknová, PhD.
Mgr. Tereza Cabicarová, PhD. Mgr. Zuzana Rešková, PhD.
Mgr. Zuzana Čaplová, PhD. Ing. Eva Schvarczová
Ing. Eva Kaclíková, CSc. Katarína Stolařová, laborantka
Ing. Janka Koreňová, PhD. Mgr. Adriana Véghová, PhD.
Ing. Janka Lopašovská Ing. Katarína Ženišová, PhD.

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu
Ing. Angela Světlíková, vedúca odboru
Ing. Anna Giertlová, zástupkyňa vedúcej odboru

rNDr. Lenka Bartošová, PhD. Silvia Jantošovičová
Justína Farbulová Ing. Danka Šalgovičová
Ing. Zuzana Lichnerová
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organizačná štruktúra – riadiaca schéma Výskumného ústavu potravinárskeho v r. 2020.

Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou
Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD., vedúci odboru

rNDr. Marcela Blažková Ing. Dušan Noskovič
rastislav Galovič Katarína Noskovičová, sekretariát
Peter Hornáček Ing. Elena Panghyová
Ing. Eugen Kiss Anna Prochádzková
Ing. Marek Kunštek doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Radko Mlatec
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Naši predchodcovia nám zanechali niekoľko 
retrospektív, mapujúcich históriu Výskumného 
ústavu potravinárskeho a jeho predchodcov. 
Tieto spomienky spravidla vychádzali v ústavom 
vydávaných periodikách pri príležitosti rôznych 
výročí, či už ústavu alebo spoločnosti. 

V nasledujúcich kapitolách predstavujeme 
základné míľniky a udalosti rozhodujúce pre vý-
voj ústavu v tom-ktorom období, pričom sme 
dôraz kládli aj na kontext doby. Z toho dôvodu 
sme do týchto častí zaradili aj kľúčové činnos-
ti a zameranie pracovníkov ústavu na riešenie 
problémov vedy, výskumu a priemyslu, keďže 
od samého začiatku existencie ústavu je bada-
teľné silné prepojenie výskumu a praxe.

Docent Šulc, riaditeľ Výskumného ústavu po-
travinárskeho v rokoch 1958 – 1970, vtedy ešte 
pod názvom Výskumný ústav mraziarenský, dal 
vznik ústavu do kontextu s rozvojom mraziaren-
ského priemyslu vo vtedajšej Česko-slovenskej 
republike. 

doc. Ing. Štefan Šulc, CSc.
riaditeľ VÚP v r. 1958 – 1970

V Bulletine mraziarenského výskumu 
č. 1/1962 riaditeľ ústavu doc. Ing. Štefan Šulc, 
CSc., v tejto súvislosti uvádza: 

„Najmladším odvetvím potravinárskeho prie-
myslu je chladiarensko-mraziarenský priemysel. 
Jeho začiatky vo svetovom meradle spadajú 
do rokov pred prvou svetovou vojnou, keď Joule 
a Kelvin prepracovaním termodynamiky dali ve-
decký základ chladeniu. Na začiatku, sa chlad 
používal hlavne pri doprave mäsa z Argentíny 
do Francúzska, alebo z Nového Zélandu do Veľ-
kej Británie.

Keď v roku 1929 Clarence Birdseye prvý raz 
zmrazil zeleninu, ktorá aj po dlhšom skladovaní 
mala dobrú farbu, vôňu a chuť, získal sa ďalší 
mohutný podnet pre využívanie chladu, pri kon-

zervovaní potravín, a to najmä tých, ktoré podlie-
hajú skaze a pritom sú významné pre svoje nu-
tričnú hodnotu.

Počas druhej svetovej vojny začala sa táto 
nová konzervačná metóda používať aj u nás. 
Avšak ozajstný rozkvet chladiarensko-mraziaren-
ského priemyslu nastal iba po roku 1950, keď sa 
len na Slovensku postavilo 5 nových, moderných 
mraziarenských závodov.

Na pomoc tomuto mladému priemyslu bol 
založený Výskumný mraziarenský ústav, pôvod-
ne so sídlom v Olomouci, ktorý bol v roku 1954 
premiestnený do Bratislavy… Po viacerých or-
ganizačných zmenách je (v roku 1962) Výskum-
ný ústav mraziarenský organizačnou súčasťou, 
n. p. Mraziarne v Prahe, a to na úrovni závodu.“

Počiatky Výskumného ústavu siahajú 
do roku 1950. Ústav vznikol 1. 10. 1950 v rámci 
bývalého Zväzu pre výskum v priemysle výživy 
pri firme Andersen v olomouci. Z jeho Chladia-
renského ústavu bola v rámci vtedajšieho rezort-
ného Ministerstva potravinárskeho priemyslu vy-
členená výskumná chladiarensko-mraziarenská 
skupina č. 7. 

Z tejto skupiny sa o rok neskôr, 20. 12. 1951, 
výmerom č. 7 bývalého Povereníctva potravinár-
skeho priemyslu v Bratislave vytvoril Výskumný 
ústav mraziarenský s prechodným sídlom v olo-
mouci. Do dobudovania budovy v priestoroch 
mraziarne na Trenčianskej ulici č. 53 v Bratisla-
ve, kam sa presťahoval aj s podstatnou časťou 
pracovníkov začiatkom r. 1954, mal svoje pre-
chodné sídlo v olomouci. V budove na Tren-
čianskej ulici sídlil ústav až do roku 1991.

Dňa 31. 3. 1958 bol vydaný výmer bývalého 
Ministerstva potravinárskeho priemyslu a vý-
kupu pôdohospodárskych výrobkov, ktorým 
bol ústav začlenený s účinnosťou od 1. 4. 1958 
do Združenia mäsového priemyslu a mraziarní 
ako Ústredný výskumný ústav potravinárskeho 
priemyslu, v ktorého organizačnej štruktúre pô-
sobil do 30. 6. 1960, odkedy sa na základe roz-
hodnutia bývalého Ministerstva potravinárskeho 
priemyslu stal súčasťou celoštátneho národné-
ho podniku Mrazírny Praha.

rozhodnutím Ministerstva potravinárske-
ho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych 
výrobkov bol dňom 1. 1. 1964 ústav vyčlenený 
ako samostatná rozpočtová organizácia a pre-
menovaný na Výskumný ústav pre konzerváciu 
potravín. V tejto podobe ústav pôsobil jeden rok 

Z histórie ústavu
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V období do roku 1974 používal ústav názov 
Výskumný ústav potravinársky – SPA.

od r. 1970 je Výskumný ústav potravinársky 
priamo riadenou samostatnou rozpočtovou or-
ganizáciou Ministerstva pôdohospodárstva Sr. 
Neskôr v r. 1992 bol z rozpočtovej organizácie 
transformovaný na príspevkovú, v tejto podobe 
jeho financovanie pokračuje do súčasnosti.

V roku 1991 bola ukončená výstavba novej 
vlastnej budovy Výskumného ústavu potravi-
nárskeho na Priemyselnej ulici č. 4 v Bratislave, 
ktorá je sídlom ústavu dodnes. okrem vedenia 
Výskumného ústavu potravinárskeho je budova 
sídlom laboratórií základného výskumu v oblasti 
chémie a mikrobiológie potravín a zázemia v po-
dobe pracovísk informatiky a správy databáz cu-
dzorodých látok a databázy nutričného zloženia 
potravín, čo sú unikátne databázy údajov Slo-
venskej republiky so strategickým významom.

Za zmienku stojí, že od r. 1991 do r. 2006 
bola časť budovy využívaná pracovníkmi Slo-
venskej poľnohospodárskej a potravinovej inš-
pekcie a od r. 2017 využíva časť priestorov bu-
dovy ako laboratórne zázemie Výskumný ústav 
pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Významnou udalosťou rozhodujúcou pre za-
meranie ústavu bolo tiež dokončenie a spre-
vádzkovanie poloprevádzkovej overovacej sta-
nice v Modre na Kostolnej ulici č. 7 – dodnes 
známeho ako Biocentrum v r. 1992 a jeho uve-
denie do prevádzky k 1. 1. 1993. V r. 2010 bolo 
zriadené obdobné centrum pre prenos poznat-
kov potravinárskeho výskumu do praxe na deta-
šovanom pracovisku v Lehniciach.

Zameraniu pracovísk v Bratislave a v Modre 
sa venujeme v samostatnej časti tejto publi kácie.

a od 1. 1. 1965 opätovným rozhodnutím nadria-
deného orgánu bol ústav v rámci centralizácie 
začlenený ako samostatná pobočka do Ústred-
ného výskumného ústavu potravinárskeho prie-
myslu v Prahe.

V tomto okamihu si dovolíme menšiu odboč-
ku. Súčasťou Ústredného výskumného ústa-
vu potravinárskeho priemyslu bol aj Výzkumní 
ústav potravinářský v Prahe. V jeho zriaďovacej 
listine sa okrem iného možno dočítať nasle-
dovné: 

„Instituce je pokračovatelem Svazu pro výz-
kumnictví v průmyslu výživy, který vznikl v roce 
1947. V tomto roce se také začínala utvářet obo-
rová výzkumná základna (Výzkumný ústav chla-
dírenský a mrazírenský, Ústav pro výzkum masa, 
Výzkumný ústav obalový a další). K 2. 10. 1950 
byl zřízen Výzkumný ústav ministerstva výživy 
a ten byl k 1. 1. 1952 rozdělen na Výzkumný ústav 
pro mechanizaci a ekonomiku potravinářského 
prúmyslu a Výzkumný ústav potravinářské tech-
nologie. Následně k 1. 4. 1958 byly oba ústavy 
sloučeny a vznikl Ústřední výzkumný ústav potra-
vinářského průmyslu s pobočkou v Bratislavě.“

Ústav zotrval v tejto štruktúre až 
do 31. 12. 1968, kedy v rámci prebiehajúcej fe-
deralizácie vtedajšej ČSSr vznikol samostatný 
Výskumný ústav potravinársky.

rozhodnutím Ministerstva pôdohospodár-
stva vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky 
sa ústav od 1. 1. 1969 stal samostatnou organi-
záciou pod názvom Výskumný ústav potravinár-
sky v Bratislave a bol organizačne začlenený 
do Slovenskej poľnohospodárskej akadémie. 

Budova na Trenčianskej ulici č. 53 v Bratislave, v ktorej v r. 1958 – 1991 sídlil Výskumný ústav potravinársky (dneš-
ný stav, dnes objekt Ice Berg Slovakia).
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Samostatné fungovanie Výskumného ústa-
vu potravinárskeho ukončilo k 31. 12. 2013 
rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Sr č. 4818/2013-250 zo dňa 
26. novembra 2013 o zrušení štátnych príspev-
kových organizácií Centrum výskumu rastlinnej 
výroby Piešťany, Centrum výskumu živočíšnej 
výroby Nitra, Výskumný ústav pôdoznalectva 
a ochrany pôdy, Výskumný ústav potravinársky, 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva 
a potravinárstva, Technický a skúšobný ústav 
pôdohospodársky a Agentúry Slovenskej aka-
démie pôdohospodárskych vied a o ich zlúče-
ní do štátnej príspevkovej organizácie Národné 

V rámci rôznych organizačných zmien, de-
limitácií a presunov majetku medzi štátnymi in-
štitúciami v 70. a 80. rokoch 20. storočia bola 
v roku 1975 od ústavu delimitovaná chladiaren-
sko−mraziarenská skupina, neskôr transformo-
vaná na dnes už bývalý Výskumný ústav lieho-
varnícky a konzervárenský (LIKo).

Delimitáciou majetku ústav nadobudol via-
ceré objekty v Modre. Za zmienku stojí, že bý-
valá budova Výskumného ústavu potravinárske-
ho v Modre na Štefánikovej ulici bola predaná 
v r. 2020 a v r. 2019 sa skončila prevádzka býva-
lého doškoľovacieho zariadenia v Modre, pričom 
budova je v súčasnosti ponúknutá na predaj.

Celkový pohľad na komplex budov architekta Vladimíra Dědečka a priečelie budovy na Priemyselnej ulici č. 4 
v Bratislave, v ktorej od 15. apríla 1991 dodnes sídli Výskumný ústav potravinársky.
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poľnohospodárske a potravinárske centrum 
so sídlom v Lužiankach, s účinnosťou od 1. ja-
nuára 2014.

Aj v týchto zmenených podmienkach však 
Výskumný ústav vyvíja svoju činnosť, pričom sa 
v intenciách modernej výskumnej inštitúcie sna-
ží efektívne vytvárať bázu originálnych poznat-
kov a inovatívnych riešení a následne v úzkom 
prepojení s partnermi z univerzitnej a podnika-
teľskej sféry zabezpečiť ich prenos a implemen-
táciu.

Stoja pred nami mnohé výzvy – na národnej 
aj medzinárodnej úrovni – globálne aj lokálne. 
Z nich najvýznamnejšie sú bezpochyby aktivity 
smerujúce k opatreniam na zmiernenie dopadu 
klimatických zmien, rastúci tlak na zdroje – pôdu, 
vodu, ovzdušie, potraviny a v neposlednom rade 
– očakávaný populačný nárast na 12 miliárd 
v roku 2050. Bude na nás a našich nasledovní-
koch, ako sa k nim postavíme. 

Aj o tom sa čitateľ dozvie v ďalších častiach 
tejto publikácie.

Hore – budova VÚP na Štefánikovej ulici v Modre, dočasné sídlo niektorých mikrobiologických laboratórií a tech-
nologicko-inovačných prevádzok. Budova sa využívala od začiatku 80-tych rokov 20. storočia do r. 2006/2007.
Dole – budova bývalého doškoľovacieho zariadenia na Kostolnej ul. č. 5 v Modre, do r. 2018 slúžila aj ako uby-
tovňa.
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rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr č. 4818/2013-250 zo dňa 26. novembra 2013 
ukončilo po 63 rokoch samostatnú existenciu ústavu.
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Novou zriaďovacou listinou – č. rozhodnutia 4854/2013-250 bol ústav začlenený do Národného poľnohospodár-
skeho a potravinárskeho centra. 
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Zameranie ústavu v čase jeho vzniku vychá-
dza z podmienok a okolností, za akých ústav 
vznikol. Spočiatku boli výskumné práce zame-
rané na priamu pomoc priemyslu, ktorý potre-
boval riešiť problémy výroby v oblasti konzervá-
cie potravín. Ďalšie výskumné úlohy riešili už aj 
problematiku používania chladu v iných odvet-
viach potravinárskeho priemyslu - mäsiarskom, 
hydinárskom, konzervárenskom, rybacom 
a mliekarenskom.

S rozvojom využívania chladu v potravinár-
stve a iných odvetviach sa mení aj charakter 
problémov, ktoré v tejto súvislosti výskumný 
ústav rieši s cieľom zabezpečiť technologickú 
a technickú úroveň výroby. Popri aplikovanom 

výskume – priamej pomoci praxi najmä v po-
dobe postupnej automatizácie procesov a diaľ-
kovej regulácie výroby potravín – začínajú sa 
v tomto období riešiť aj úlohy základného vý-
skumu, orientované na vplyv nízkych a extrém-
ne hlbokých teplôt na bunky mikroorganizmov, 
enzýmy, sacharidy, pektíny, vitamíny a ďalšie 
zložky potravín. Pozornosť sa tiež venovala su-
rovinám, tak z hľadiska kvalitatívnych aspektov, 
ako aj z hľadiska dopadov jednotlivých operácií 
(najmä chladenia a mrazenia) na vybrané kva-
litatívne parametre a v neposlednom rade ana-
lýze a zlepšovaniu ekonomických podmienok 
vo výrobe.

Popri vlastných experimentálnych poznat-

Výskumno-vývojové zameranie ústavu  
v rokoch 1950 – 2000

V tejto a nasledujúcej kapitole sa pokúsime koncízne predstaviť zameranie našej inštitúcie v jed-
notlivých obdobiach jej vývoja, s dôrazom na smerovanie pracovísk, kľúčové riešené problémy a úlo-
hy, ako aj dosiahnuté úspechy. 

Tak ako dochádzalo k mnohým organizačným zmenám počas existencie ústavu, menilo sa aj jeho 
výskumné zameranie, ako aj jeho zloženie a počet pracovníkov. Z počiatočného stavu 30 pracovníkov 
v r. 1950 sa v polovici 60 -tych rokov ich počet zvýšil na viac ako dvojnásobok a postupný nárast bolo 
možné pozorovať aj v neskoršom období. V r. 1970 mal ústav 80 pracovníkov, v roku 1980 to bolo 
90 pracovníkov a v r. 1986 dosiahol počet maximum – 183 pracovníkov. Nastupujúce 90. roky, ekono-
mická situácia, zmena prístupu štátu ku vednej a výskumnej politike sa podpísali aj na ústave, v roku 
2000 tam pracovalo iba 123 pracovníkov.

V roku 2014 spolu s reformou štátnej a verejnej správy, došlo k redukcii počtu pracovníkov na 73 
a začleneniu ústavu do Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra so sídlom v Lu-
žiankach. V r. 2017 boli od ústavu odčlenené pracoviská hospodárskej správy a informatiky, v dôsled-
ku čoho sa počet pracovníkov ústavu ustálil na 50 – 55. Tento počet zahŕňa už len pracovníkov úseku 
riaditeľa a vedeckovýskumných a technických pracovníkov 4 výskumných odborov ústavu.

Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov ústavu treba vziať do úvahy aktuálnu vednú politiku štátu 
v danom časovom období. Profil činnosti ústavu výrazne ovplyvňovali potreby potravinárskeho prie-
myslu a tak ústav prešiel v prvom období od problematiky mraziarenstva a konzervárenstva až po vy-
tvorenie celoslovenského prierezového pracoviska potravinárskeho výskumu. Vtedajšie vedenia ústa-
vu dbali pri výbere výskumných úloh na zásadu byť vždy o krok pred potrebami praxe. Nie vždy bol 
takýto postup nadriadenými ústavu pozitívne chápaný a následne aj hodnotený.

Za obdobie svojej existencie prešiel ústav mnohými zmenami, ktoré rámcovali jeho činnosť. Či už 
to bolo úzke previazanie s mraziarenským priemyslom, ktorý bol zadávateľom mnohých výskumných 
úloh najmä v počiatkoch existencie ústavu, alebo podriadenie sa výskumu plánovanému riadeniu 
v podobe päťročníc, ale aj jeho napojenie na medzinárodné štruktúry, či už v podobe bývalej rady 
vzájomnej hospodárskej pomoci, alebo iné, mnohé aj dodnes existujúce inštitúcie – FAo, WHo, Co-
dex Alimentarius alebo EFSA. Kľúčová pre riešenie úloh výskumu a vývoja bola a stále je aj spoluprá-
ca ústavu s inými výskumnými a vzdelávacím inštitúciami, či už domácich alebo zahraničných a parti-
cipácia v mnohých výskumných konzorciách.

1950 – 1960 
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v Moskve, NDr (výskumný ústav v Magdebuer-
gu) a NSr (výskumný ústav v Karlsruhe).

Výsledky výskumu boli zverejňované v zá-
verečných správach jednotlivých úloh, ale tiež 
v domácich vedeckých a odborných a popu-
lárnych časopisoch, v obmedzenej miere tiež 
v zahraničných vedeckých časopisoch. od no-
vembra 1959 vydával ústav vlastné periodikum 
pod názvom Informácie Výskumného ústavu 
mraziarenského, v r. 1962 transformovaného 
do podoby Bulletinu Výskumného ústavu mra-
ziarenského.

Názornú predstavu o zameraní výskumných 
úloh ústavu v r. 1950 – 1960 poskytujú ročenky 
a spracované zoznamy záverečných správ o vy-
riešených výskumných úlohách. Ich prehľad je 
uvedený v Tabuľke 1.

koch, pri realizácii výskumných úloh v tomto 
období využívali pracovníci ústavu aj zahraničné 
poznatky v odbore používania chladu, pochá-
dzajúce zo zahraničnej literatúry, ale aj z písom-
ného a formálneho i osobného styku s popred-
nými výskumnými pracoviskami v zahraničí, ako 
boli napr. Medzinárodný chladiarenský ústav 
v Paríži, ktorý bol podporovaný medzinárodnou 
odbornou a vedeckou komunitou. Česko-Slo-
vensko sa zaviazalo spolupracovať a podpo-
rovať tento ústav na základe Medzinárodného 
dohovoru nahradzujúci Dohovor o Medzinárod-
nom chladiarenskom ústave dojednanom 1. de-
cembra 1954 v Paríži (Vyhláška ministra za-
hraničných vecí ČSr 50/1956 Zb.). Významná 
bola v tej dobe tiež spolupráca s poprednými 
chladiarenskými inštitútmi v ZSSr (VNICHI)

Tabuľka 1. Zoznam záverečných správ o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave mraziaren-
skom v Bratislave v r. 1953 – 1960. 

Úlohy sú spravidla viacročné, uvedený je rok začiatku riešenia. 

Rok Názov výskumnej úlohy

1953 Výskum zmrazovania vajec

Zmrazovanie ovocia a lesných plodov

Výskum trvanlivosti živočíšnych tukov pri skladovaní v mraziarňach

Zmrazovanie hotových pokrmov

Skladovanie ovocia a zeleniny v otvorených distribučných pultoch

1954 Výskum zmrazovania mäsa a údenín

Spoločné problémy spracovania a úchovy potravín umelým chladom

Vypracovanie objektívnych kontrolných metód a podkladov pre prehĺbenie akostných noriem

1955 Mikrobiológia zmrazených potravín a sanitácia výrobných liniek

ochrana pred stratami na akosti živočíšnych tukov pri skladovaní v chladiarňach

1956 Výskum zmrazovania mäsa

Úchova hrudkového syra za nízkych teplôt

1957 Zisťovanie optimálnych podmienok skladovania vajec v chladiarňach

Zisťovanie základných parametrov v mraziarňach a chladiarňach

Zahusťovanie roztokov výmrazom

1958 Výskum pôsobenia nízkych teplôt na chemicko-biologické pochody v mäse

Mikrobiológia zmrazených potravín

Termodynamické a technologické bilancie nízkoteplotných zariadení v potravinárstve

Zmrazovanie krémov

Výskum spoločného skladovania rôzneho tovaru v chladiarňach vzhľadom na jeho špecifické vlastnosti 
so zameraním na nutričné hodnoty
Stanovenie mŕtvych priestorov prúdenia vzduchu vo vybraných chladiarenských priestoroch

1959 Sledovanie použitia antibiotík v mraziarenstve so zreteľom na zlepšenie kvality mäsa

Prieskum tepelného hospodárenia v mraziarenských závodoch

Dehydrozmrazovanie potravín

Výskum zmrazovania hotových jedál a nápojov, polotovarov a detskej výživy

Mikrobiológia a biochémia mrazených potravín, časť I. Mrazené mäso – časť biochemická

1960 Biochémia mrazených potravín, časť II. Mrazené mäso

Zvýšenie produktivity práce na úsekoch čistenia, triedenia a predbežných úprav ovocia a zeleniny v mraziarňach

Základná štúdia o tvorení nákladových jednotiek na paletách pri maximálnom využití ložnej plochy palety
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• Metódy sublimačného sušenia (lyofilizáciou 
potravín) a nové metódy zmrazovania potra-
vín.

• Postupy využitia ionizačného žiarenia v po-
travinárskom priemysle.

Výskumné aktivity započaté pracovníkmi 
ústavu v predchádzajúcom období vyústili za-
čiatkom 60. rokov 20. storočia vo viacero úspeš-
ných realizácií v priemysle, z ktorých spomeň-
me: 
• Vyriešenie technológie skladovania ovo-

cia a zeleniny a realizácia výstavby skladov 
na ovocie a zeleninu na JrD v Trhovom Mýte 
a v Topoľníkoch. Chladenie v týchto prevádz-
kach sa realizovalo podľa návrhov pracovní-
kov ústavu.

• Vyriešenie a realizácia technológie suše-
nia potravín lyofilizáciou, vývoj zariadenia 
na zmrazovanie dusíkom a technológie fluid-
ného zmrazovania v Slovenských mraziar-
ňach v Nitre.

• Vyriešenie a realizácia zariadenia na zmrazo-
vanie mäsa, ovocia a zeleniny v kontejneroch 
pomocou paletizačného a depaletizačného 
zariadenia.

• Vyriešenie a realizácia kontajnerovej dopravy 
pre špeciálne účely z hľadiska obrany štátu.

• Vyriešenie nového spôsobu balenia do PE 
za použitia ohrád pre zmrazovanie.

Za kľúčové spolupracujúce organizácie ústa-
vu v tomto období možno pokladať Výskumný 
ústav CHEPoS Praha (strojné zariadenia che-
mického a potravinárskeho priemyslu s dôra-
zom na chladiarenské a sublimačné zariadenia), 
Výskumný ústav liehovarov a konzervární, po-
bočka v Prahe (obaly pre sublimačné sušenie 
potravín), ako aj pôvodne materský, Ústred-
ný výskumný ústav potravinárskeho priemyslu 
Praha, Ústav pre starostlivosť o akosť Praha, 
Vývojové pracovisko n. p., Vitana v Byšiciach, 
Slovenské mraziarne, závod Nitra; JrD Trhové 
Myto, JrD Topoľníky a ďalšie. Podrobnejší pre-
hľad riešených úloh sa nachádza v Tabuľke 2. 

Za zmienku stojí, že už v 60. rokoch sa veľká 
pozornosť venovala efektivite nákladov na vý-
skum a prínosu výskumu a vývoja pre spoloč-
nosť. Už v tom čase (v r. 1965) sa na efektivitu 
výskumu a vývoja a delenie výskumu na základ-
ný a aplikovaný nazeralo spôsobom, s ktorým 
sa možno do veľkej miery stotožniť aj dnes: 

„Objektívnym meradlom činnosti pracovísk 

Aj v tejto dekáde pokračovala orientácia 
ústavu na zefektívnenie výroby a spracovania 
potravín, ako aj zvýšenie stupňa automatizácie. 
Výskumné úlohy ústavu pokrývali celé spektrum 
výskumných tém, ktorých nosnou ideou bolo 
zvýšenie kvality produkcie. Pozornosť pracov-
níkov ústavu sa sústredila tiež na problematiku 
obalov a manipulácie so skladovanými zásoba-
mi potravinárskych výrobkov. 

Podľa dochovaných prehľadov vyriešených 
výskumných úloh bol v tomto období výskum 
zameraný na stanovenie optimálnych podmie-
nok pre výrobu a spracovanie mrazeného výse-
kového a výrobného mäsa, úpravu technológií 
a výskum kontinuálnych procesov pre automa-
tizáciu výrobných liniek v mraziarňach, ale aj 
stanovenie optimálnych podmienok pre mani-
puláciu s materiálom a vnútrozávodnú dopravu 
v mraziarenských závodoch. Pozornosť sa ve-
novala tiež enzymatickým procesom pri zlep-
šení údržnosti a bezpečnosti potravín vplyvom 
fyzikálno-chemických parametrov (teplota, tlak, 
svetelné podmienky, ultrazvuk). 

Veľká pozornosť sa venovala kvalite – vrátane 
nutričnej – výživy resp. potravín, určených de-
ťom. V tomto období okrem výživy najmladších, 
začínala rezonovať tiež otázka kvalitných a do-
stupných potravín pre domáce obyvateľstvo, 
ale aj problematika rastúcej svetovej populácie 
a potreby zabezpečenia jej výživy. V tejto súvis-
losti vtedajšie vládne orgány pripisovali veľký vý-
znam práve predchodcovi Výskumného ústavu 
potravinárskeho a výskumným úlohám z oblasti 
chladenia a konzervácie potravín – výskumu no-
vých konzervačných metód s využitím lyofilizá-
cie resp. extrémne nízkych teplôt a komplexné-
mu výskumu a výrobe polotovarov a hotových 
jedál v kontexte rozvoja sektora verejného stra-
vovania, vrátane stravovania domácností. 

Za zmienku stojí, že výskumné úlohy z ob-
lasti konzervácie potravín chladom gestoroval 
výskumný ústav nielen ako popredná výskum-
ná inštitúcia vtedajšej ČSSr na domácej pôde, 
ale vystupoval ako garant a gestor v rámci kra-
jín rVHP. Formou medzinárodnej (v limitoch 
doby, pozn. autora) spolupráce boli realizované 
v 60. rokoch napr.: 
• Technické podklady pre projekty laboratór-

nych, poloprevádzkových a prevádzkových 
zariadení na sublimačné sušenie potravín.

• Prepočet plánovaných nákladov procesu 
sublimačného sušenia potravín (rešpektujúc 
špecifické požiadavky zúčastnených krajín).

1961 – 1970
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Tabuľka 2. Zoznam záverečných správ o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave potravinár-
skom v Bratislave v r. 1961 – 1970. 

Úlohy sú spravidla viacročné, uvedený je rok začiatku riešenia. 

Rok Názov výskumnej úlohy

1961 Výskum skladovacích podmienok v chladiarňach a mraziarňach

Vplyv technológie a sort na mrazený šalát

Výskum zmrazovania detskej výživy

Využitie ultrazvuku v potravinárskom priemysle

1962 Výskum lyofilizácie potravín rastlinného pôvodu

Stanovenie optimálnych podmienok pre výrobu a spracovanie výsekového a výrobného mrazeného mäsa

Úprava technológií a výskum kontinuálnych procesov pre automatizáciu výrobných liniek v mraziarňach

Stanovenie optimálnych podmienok pre manipuláciu s materiálom a vnútrozávodnú dopravu v mraziarenských 
závodoch
Výskum využitia rádioizotopov a ionizačného žiarenia v potravinárskom priemysle

Výskum vplyvu nízkych teplôt na enzymatické procesy významné z hľadiska potravinárskeho

Výskum zmrazovania hotových jedál a polotovarov vhodných pre chorých na tráviaci trakt

1963 Výskum nových spôsobov zmrazovania pri extrémne nízkych teplotách

Výskum mikroflóry mrazených potravín z hľadiska ich zdravotníckeho a technologického významu

Technologicko-ekonomické štúdium lyofilizačnej linky a sortimentu pre lyofilizáciu

Výskum akosti suroviny z hľadiska konzervárenského so zameraním na prvovýrobu

1964 Previerka sortimentov mrazených hotových jedál z hľadiska nutričného a mechanizácie výroby, prípadne auto-
matizácie výroby
Výskum nových konzervačných metód potravín rastlinného pôvodu

Úprava technológií a výskum kontinuálnych procesov pre automatizáciu výrobných liniek v mraziarňach

Výskum vplyvu nízkych teplôt na nukleové kyseliny mikroorganizmov

Stanovenie optimálnych podmienok pre manipuláciu s materiálom a vnútrozávodnú dopravu v mraziarenských 
závodoch

1965 Výskum a výroba lyofilizovaných hotových pokrmov

Výskum a vypracovanie mikrobiologických noriem pre lyofilizáciu

Výskum nových konzervačných metód potravín živočíšneho pôvodu

Výskum vplyvu ionizujúceho žiarenia na dvojité väzby mastných kyselín pri rôznych teplotách

Výskum lyofilizácie potravín z hľadiska enzýmov

Výskum obalových materiálov z hľadiska mrazenia pri nízkych a veľmi nízkych teplotách

1966 Výskum vplyvu extrémne nízkych teplôt na mikroorganizmy

Výskum zmrazovania potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu pri extrémne nízkych teplotách

Spracovanie technických podmienok pre skladovanie materiálu v odbore mraziarenskom

Štúdia o preprave v chladiarenských kontajneroch v odbore mraziarní

Linka na zeleninu a zeleninovú zmes

Fotoelektrické zariadenie na triedenie rýb podľa veľkosti

Stanovenie vhodných podmienok pre dovoz, vývoz, skladovanie a konzervačné postupy so zreteľom na sťažené 
klimatické podmienky
Výskum balenia mrazených polotovarov a hotových jedál

Technicko-ekonomická koncepcia rozvoja a organizácie skladovej siete v mraziarenskom odbore

Výskum uplatnenia automatizácie pri skladovaní potravín v chladiarenských a mraziarenských skladoch

1967 Kryogénny zmrazovač potravín

Určenie možností a vypracovanie nových metód zmrazovania potravín – výskum akosti suroviny

Štúdium zmien chuťových, aromatických a farebných zložiek potravín

Uplatnenie nových technológií tepelného spracovania potravín pri výrobe hotových jedál

Vplyv termodynamických podmienok sušenia na niektoré fyzikálne a chemické zmeny mrkvy

Kinetika biochemických pochodov niektorých nutritívne významných látok rastlinného pôvodu

Výskum a využitie ionizujúceho žiarenia v kombinácii s teplom pri úchove mrazených potravín

Výskum koróznych procesov z potravinárskeho hľadiska s osobitným zreteľom na podmienky tropických a sub-
tropických krajín
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vedeckovýskumnej základne je dosiahnutý efekt, 
ktorý možno bezprostredne, prípadne po za-
bezpečení investícií a rozličných úprav začleniť 
do národného hospodárstva, alebo výsledkami 
výskumu obohatiť vedecké poznatky, ktoré by sa 
v ďalšej forme a fáze zmenili na produktívnu silu. 
Nie je teda absolútne rozhodujúce, či sa vo vý-
skume riešia úlohy bádateľského, alebo apliko-
vaného výskumu.“ 

Podľa údajov z r. 1965, pri efektivite nákla-
dov výstupov aplikovaných v priemyselnej pra-
xi sa posudzovali úspory na strane produktivity 
práce, miera automatizácie/robotizácie, úspora 
nákladov na prepravu/dopravu, energie, obalo-
vý materiál, mzdy, ale aj straty materiálu. Pote-
šiteľné je, že pri priamom porovnaní finančných 
dopadov efektívnych opatrení v potravinárskom 
priemysle a nákladov na ich výskum a vývoj sú 
(údaje za rok 1964) v pomere 5 : 1. Takéto po-
rovnanie je určite možné spracovať aj dnes.

Zaujímavú analýzu o aktuálnych problémoch 
potravinárskej vedy, výskumu a školstva nachá-

dzame v článku prof. Vašátka a doc. Görnera 
(pracovníci Chemickotechnologickej fakulty 
SVŠT, dnes FCHPT STU) v Bulletine potravinár-
skeho výskumu č. 1/1965. Autori vo svojej štú-
dii poukázali na už vtedy existujúce globálne 
problémy a očakávania potravinárstva – zabez-
pečenie potravinovej dostatočnosti pre rastúcu 
svetovú populáciu, problém podvýživy a hladu 
v krajinách tretieho sveta, intenzívne spriemy-
selňovanie výroby potravín, rastúca produkcia 
potravín v recipročnom vzťahu s klesajúcou 
výmerou poľnohospodársky využívanej pôdy, 
problém lokálnej nadprodukcie potravín. Zau-
jímavou úvahou je tiež korelácia vzťahu nedos-
tatku potravín a rastúcej populačnej krivky v prí-
slušnej oblasti alebo krajine. 

Autori identifikovali aj možnosti zvýšenia 
poľnohospodárskej produkcie prostredníctvom 
hektárových výnosov, zvýšenia úžitkovosti hos-
podársky významných zvierat, ale tiež nové 
alternatívy vo forme produkcie jedlých rias, výro-
ba kŕmnych kvasníc využitím zdrojov bohatých 

Rok Názov výskumnej úlohy

1967 o výskyte a vlastnostiach enzýmov a ich zmenách počas technologických operácií

Určenie možností vypracovania nových metód skladovania potravín v potravinárskom priemysle

1968 Vplyv vonkajších a vnútorných podmienok sušenia na niektoré fyzikálne a chemické zmeny sušeného mäsa

Výskum tepelných procesov v potravinárskom priemysle

Mikrovlnný ohrev ovocných štiav

Výskum najúčinnejších spôsobov vedecko-technickej pomoci a obchodných stykov s rozvojovými krajinami 
v odvetví potravinárskom
Stanovenie klimato-technologických podmienok potravín skladovaných chladom

Výskum mikroflóry potravín z hľadiska jej technologického a zdravotného významu

Vyhodnocovanie skladovacích pokusov sublimačne sušených potravín

Progresívne spôsoby dehydratácie potravín a poľnohospodárskych výrobkov

1969 Využitie rádioizotopov a ionizujúceho žiarenia v potravinárstve

Využitie chladiarenských a mraziarenských teplôt a metód spojených s chladom vo výžive obyvateľstva

Výskum tepelných pochodov v potravinárskom priemysle

Výskum nových technologických procesov za účelom predĺženia trvanlivosti potravín a spôsobov minimalizácie 
fyzických a nutričných strát – vplyv teploty a času na kinetiku biochemických pochodov

1970 Skladovanie sublimačne sušených potravín balených do mäkkých obalov

Vývoj ohradovej palety (obalových prostriedkov) na skladovanie jabĺk 

Vývoj nových foriem obalového materiálu z hliníka a prieskum balenia do plastických hmôt v ČSSr a vo svete

Nové formy konzervácie potravín – zmrazovanie pomocou kontajnerov

Štúdium enzymatických systémov významných z hľadiska potravín

Vplyv rozličných mraziarenských teplôt na úchovu potravín počas dlhodobého skladovania

Výskum technologických postupov výroby enzymatických preparátov a vlastností niektorých enzymatických 
systémov potravinárskych výrobkov
Sledovanie zmien aromatických látok jabĺk počas vegetácie, dozrievania a skladovania a vypracovanie objektív-
nej metódy pre sledovanie aromatických látok jahôd
Fluidné zmrazovanie potravín na zariadení rotofluid

Výskum enzýmov významných z hľadiska potravín

Tabuľka 2. pokračovanie
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rozhodnutie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSSr z 20. decembra 1968, ktorým bol Výskumný ústav 
potravinársky vyčlenený z Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu v Prahe.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, archívny fond Výskumný ústav potravinársky 
Bratislava (1969 – 2000), archívna škatuľa č. 1, číslo 1.
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na uhlík ale tiež možnosti produkcie červov ako 
zdroja bielkovín.

Významná časť štúdie sa tiež zaoberá úlohou 
priemyslu pri zhodnocovaní primárnych potra-
vinárskych surovín, zvyšovaní pridanej hodnoty 
a úžitkovosti, ako aj minimalizácie tvorby od-
padov. V neposlednom rade, precízne definuje 
samotný pojem potravinárskeho výskumu ako 
komplexného interdisciplinárneho vedného od-
boru a jeho úlohy pri napĺňaní uvedených cie-
ľov – intenzívne hľadať nové cesty ošetrenia, 
spracovania, skladovania a balenia potravinár-
skych výrobkov, výskum zameraný na zvýšenie 
kvality výrobkov a ich vhodnosti pre výživu. 

Ako tiež uvádzajú autori: 
„S ohľadom na zvyšovanie priemerného veku 

obyvateľstva treba hľadať stravu vhodnú pre sta-
rých a prestarnutých. Musia sa zabezpečovať po-
traviny vo vhodnej úprave pre špeciálne účely…
špeciálne diéty, hromadné stravovanie, poloto-
vary atď. Nie nakoniec sa musia neustále skú-
mať vlastnosti potravín z nových hľadísk a vyvíjať 
k tomu potrebné nové fyzikálne a chemické ana-
lytické metódy.“ 

V tejto súvislosti veľkú pozornosť venujú 
tiež potrebe interdisciplinárneho vzdelávania 
perspektívnych vedeckých pracovníkov a ich 
úzkej špecializácie, previazaniu výskumu a vý-
voja na svetové trendy, ale aj domáce potreby 
a úzku kooperáciu výskumno-vývojovej základ-
ne a praxe.

Ak si odmyslíme kontext doby, v mnohom je 
táto štúdia aktuálna aj dnes. 

Už v tomto období sa veľká pozornosť veno-
vala efektivite prostriedkov na vedu a výskum 
a významu vedy a výskumu z celospoločenské-
ho hľadiska, samozrejme, determinovaná finan-
čnými ukazovateľmi. 

A tak sa v dobovom zdroji z r. 1972, ktorý 
analyzuje ekonomickú efektívnosť výskumnej 
činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho 
SPA v Bratislave za obdobie rokov 1966 – 1970 
dočítame, že:
• ústav bol jediným rozpočtovým pracoviskom 

vo VVZ v potravinárskom priemysle,

• v rokoch 1966 – 1970 mal ústav v priemere 
73 pracovníkov, z ktorých sa výskumným čin-
nostiam venovalo 54 pracovníkov (bez doku-
mentačného a študijného strediska).

Ekonomické porovnanie nákladov a výnosov 
ústavu v r. 1966 – 1970 (v tisícoch Kčs) sú uve-
dené v Tabuľke 3.

Z tohto porovnania je zjavné, že hlavná časť 
výdavkov ústavu boli náklady na mzdy a spo-
luprácu, ako aj ostatné neinvestičné (režijné 
a obslužné činnosti). Priemerné priame výdav-
ky na 1 pracovníka ročne činili v tomto období 
42 000 Kčs. 

Vyčísliteľné výnosy ústavu predstavujú príno-
sy výsledkov realizovaných v praxi pre potreby 
priemyslu v podobe úspor energií a materiálu, 
automatizácie alebo optimalizácie výrobných 
postupov.

Z týchto údajov vyplýva, že na 1 Kčs výdav-
kov pripadá približne 2,60 Kčs výnosov, a to len 
z tých vyčísliteľných. Necháme na čitateľa, ako 
by takéto porovnanie dopadlo dnes. Je však 
veľmi pravdepodobné, že by vyzeralo veľmi po-
dobne, len vstupy by boli v Eurách a výstupy by 
sa zrejme delili na hmotné a nehmotné, vrátane 
poradenstva a vzdelávania.

Na záver tejto kapitoly uvádzame víziu ďal-
šieho smerovania a rozvoja Výskumného ústavu 
potravinárskeho do r. 1980, ako ju prezentoval 
vtedajší riaditeľ ústavu doc. Šulc a bola uverej-
nená v Bulletine potravinárskeho výskumu SPA 
v r. 1969 v laudácii k jeho výročiu narodenia:

Pre budúce obdobie plánujeme rozširovať 
a budovať pracoviská ústavu tak, aby sa mohli 
výsledky realizovať vo vlastných dielňach a po-
loprevádzkach, ako aj vo výrobných organizá-
ciách. V perspektívnom pláne do roku 1980 
sa uvažuje najmä s:
• výskumom enzýmov z hľadiska nových kon-

zervačných metód, fyzikálnych a chemických 
zákonitostí,

• výskumom možnosti uplatnenia aerosólov 
a chemoprofylaxie pre zdokonalenie úchovy 
ovocia a zeleniny,

Tabuľka 3. Ekonomické porovnanie nákladov a výnosov ústavu v r. 1966 – 1970 (v tisícoch Kčs).

Výdavky a náklady Príjmy a výnosy

Mzdy 5 957 Vlastné príjmy 3 345

ostatné neinvestičné výdavky 9 059 Vyčísliteľné prínosy výskumu 67 000

Kooperácia 8 801

Investície 2 871

Amortizácia 717

Spolu 27 405 Spolu 70 345
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• výskum akosti suroviny z hľadiska konzervač-
ných metód,

• výskum využitia freónového chladenia pre ob-
lasť teplôt –2 °C až –5 °C,

• výskum využitia regulovanej atmosféry 
pre zdokonalenie chladiarenskej úchovy 
najmä ovocia a zeleniny,

• výskum obalových materiálov,
• výskum v oblasti vypracovania technológie 

fluidného zmrazovania,
• výskum v oblasti možnosti diferenčného skla-

dovania mrazených výrobkov,

• výskum v oblasti zahustenia tekutín,
• výskum vysokofrekvenčného ohrevu,
• výskum ionizačného žiarenia,
• výskum prvkov pre automatizáciu nových 

technologických zariadení.

Mnohé očakávania z tejto predstavy sa po-
stupom času realizovali, niektoré oblasti dnes 
zažívajú reminiscenciu alebo sa im pracovis-
ká ústavu venovali ešte aj v druhom desaťročí 
aktuálneho storočia.

1971 – 1980

V 70. rokoch 20. storočia pokračovala orien-
tácia ústavu na úlohy spojené s rozvojom jed-
notlivých odvetví potravinárskeho priemyslu, 
najmä automatizácie procesov, poradenstvu 
a návrhu racionalizačných opatrení. Význam-
nou, a na tú dobu inovatívnou bola tiež spolu-
práca v oblasti zvýšenia hygieny a kultúry pre-
daja výrobkov z ovocia a zeleniny ich balením 
do zmraštiteľnej fólie, s analýzou následných 
ekonomických efektov. 

Ing. Zlatica Paulovičová
riaditeľka VÚP v r. 1975 – 1980

Začiatkom desaťročia sa veľká pozornosť ve-
novala problematike prípravy a hygieny jedál 
v spoločnom stravovaní. Za tieto aktivity získal 
ústav, resp. niektorí jeho pracovníci významné 
rezortné ocenenia, okrem iného aj Cenu Sloven-
skej poľnohospodárskej akadémie a niekoľko 
dobových ocenení a čestných uznaní. Pokračo-
vali tiež výskumné úlohy zamerané na inovatív-
ne postupy zmrazovania resp. konzervácie po-
travín, ale tiež na vývoj metód šetrného 
skladovania potravín.

Pokračovalo riešenie úloh zameraných 
na ožarovanie potravín a poľnohospodárskych 
výrobkov, s dôrazom na možnosti predĺženia 

trvanlivosti potravín, úlohy zamerané na nutrič-
no-ekonomické hodnotenie pohybu potravín 
na ceste od výroby ku konečnej spotrebe, ale 
tiež vypracovanie nových unifikovaných metód 
hodnotenia akosti potravinárskych výrobkov.

Tradične bola časť výskumných kapacít 
viazaná v oblasti nových metód konzervácie 
potravín s osobitným zameraním na spojenie 
s chladiarstvom a mraziarstvom a so zreteľom 
na využitie novších chladiacich médií na zmra-
zovanie potravín a ich prepravu.

Aj v 70. rokoch pokračovala aktívna spolu-
práca ústavu s krajinami socialistického bloku 
v rámci rVHP. Popri úlohách a aktivitách realizo-
vaných v predchádzajúcom období, rozšírila sa 
spolupráca v kontexte úloh realizovaných v rám-
ci „domáceho výskumného programu“ o oblasť 
úchovy potravinárskych výrobkov a oblasť hod-
notenia akosti potravinárskych výrobkov.

Ústav bol poverený v rámci rVHP koordiná-
ciou v dvoch témach – ,,Výskum skúšobných 
vzorov aparátov na zmrazovanie fluidizačnou 
metódou a tekutými plynmi, rozpracovanie do-
poručení na ich priemyselné využitie a taktiež 
rozpracovanie nových metód defrostácie zmra-
zených výrobkov a zariadení na defrostáciu“ 
a „Vypracovanie nových unifikovaných metód 
hodnotenia akosti potravinárskych výrobkov”. 
V oboch prípadoch sa na riešení úloh podieľal 
multilaterálny tím odborníkov.

okrem medzinárodnej spolupráce intenzívne 
pokračovala spolupráca s domácimi subjektmi 
v oblasti priemyslu, ale zintenzívnila sa aj spo-
lupráca s inštitúciami z oblasti vedy, výskumu 
a vzdelávania. Ústav definoval tri úrovne spolu-
práce:
1. Pri riešení úloh základného výskumu úzko 

spolupracoval s viacerými ústavmi Sloven-
skej akadémie vied a s ďalšími vedeckými in-
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štitúciami, najmä s Ústavom experimentálnej 
biológie a ekológie SAV a Ústavom pre vzde-
lávanie pracovníkov v poľnohospodárstve 
a výžive.

2. Pri riešení (dlhodobých) úloh rozvoja vedy 
a techniky spolupracoval s vedeckovýskum-
nými pracoviskami, univerzitami a vysoký-
mi školami, v 70. rokoch najmä s Chemic-
kotechnologickou fakultou vtedajšej SVŠT 
(dnes FCHPT STU) a Slovenskou spoločnos-
ťou racionálnej výživy.

3. Pri prenose výsledkov výskumu do praxe  
spolupracoval s organizáciami, pomocou 
ktorých je možné tento prenos zefektívniť 
a urýchliť, napr. Potravinoprojekt, Strojárne 
potravinárskeho priemyslu, odborové závody 
a podobne.

Práve vďaka intenzívnej domácej spoluprá-
ci ústavu s vedeckovýskumným, vzdelávacími 
a ďalšími odbornými pracoviskami v rámci vte-
dajšej ČSSr pôsobil pod vedením vtedajšej 
riaditeľky, Ing. Zlatice Paulovičovej, Výskumný 
ústav potravinársky v polovici 70. rokov ako 
úspešný koordinátor štátnej úlohy „Zvýšenie 
akosti vybraných potravinárskych výrobkov 
uplatnením progresívnych chemických a fyzikál-
nych princípov“ a štátnej úlohy „Výskum kvality 
potravinárskych surovín v závislosti od požado-
vaných technologických parametrov a hospo-
dárnosti výroby“. 

Na riešení tejto úlohy sa pod koordináciou 
Výskumného ústavu potravinárskeho podieľalo 
20 výskumných pracovísk, z toho 7 poľnohos-
podárskych, 7 potravinárskych, 5 vysokých škôl 
a Československý inštitút technickej normalizá-
cie a akosti. V histórii slovenského potravinár-
skeho výskumu išlo v tomto prípade o jednu 
z najrozsiahlejších celorezortných výskumných 
úloh. Výsledky úlohy prispeli k tvorbe rozsiah-
lych podkladov pre nové normy akosti potravi-
nárskych surovín, ako aj k významnému rozvoju 
moderného informačného systému v podobe 
Požívatínovej banky dát a Potravinových tabu-
liek. Správcom Potravinovej banky dát a vyda-
vateľom potravinových tabuliek je ústav dodnes.

Zameraniu ústavu v prvej polovici 70-tych 
rokov zodpovedá aj organizačné členenie pra-
covísk ústavu. Ústav, stále ešte pod hlavičkou 
SPA, mal úsek vedeckovýskumný a úsek tech-
nicko-ekonomický. 

Vedeckovýskumný úsek sa členil na odde-
lenia:
• mikrobiológie a biochémie,
• fyzikálnej a analytickej chémie,

• chémie a technológie potravín,
• nových konzervačných metód,
• polotovarov, hotových jedál a organizácie 

stravovania,
• mechanizovanej manipulácie s materiálom 

(vrátane uchovania ovocia a zeleniny pomo-
cou upravenej atmosféry),

• mechanizácie a automatizácie potravinárskej 
výroby.

Úsek technicko-ekonomický pozostával 
z odde lení:
• vedecko-technických informácií, 
• ekonomického a hospodársko-administratív-

neho.

Za zmienku stojí, že už začiatkom 70-tych ro-
kov Útvar vedecko-technických informácií plnil 
funkciu odborového strediska vedecko-technic-
ko-ekonomických informácií pre potravinársky 
priemysel, neskôr aj funkciu rezortnej informač-
nej bázy v oblasti poľnohospodárskych a potra-
vinárskych vied. Túto funkciu plnil ústav nepretr-
žite až do r. 2010.

V polovici desaťročia dochádza v ústave 
k prehodnoteniu doterajšej činnosti a jeho za-
merania. Delimituje sa činnosť chladiarensko-
mraziarenská a výskum a vývoj v oblasti vý-
skumu a vývoja polotovarov a hotových jedál 
sa presúva do Výskumného ústavu liehovarov 
a konzervární (LIKo) a zriaďujú sa nové útvary – 
útvar štátnej expertízy potravinárskych stavieb 
a oddelenie pre riešenie vedeckých podkladov 
výživy obyvateľstva po roku 1980.

V uvedenom období sa Výskumný ústav po-
travinársky mal podľa predpokladov a schvále-
nia vtedajšieho Kolégia ministra poľnohospodár-
stva a výživy orientovať najmä na koordináciu 
výskumu v potravinárskom priemysle, riešenie 
nadodborových výskumných úloh, všeobecné 
expertízne problémy pre rezort poľnohospodár-
stva a výživy, vedecko-technické a ekonomické 
informácie, prognostiku, ekonomiku atď.

V tomto duchu boli orientované úlohy v dru-
hej polovici desaťročia – na zabezpečenie ra-
cionálnej výživy obyvateľstva, lepšie využívanie 
surovín, znižovanie spotreby energie a vody 
vo výrobnom procese, na nové racionalizované 
technologické procesy, zvýšenie kvality výrob-
kov, čistenie odpadových vôd potravinárskeho 
priemyslu. 

Pracovníci ústavu sa zaoberali tiež proble-
matikou nových zdrojov potravinárskych surovín 
a intenzifikácie potravinárskeho priemyslu, rie-
šením problematiky ožarovania potravín ionizu-
júcim žiarením a vypracovaním vedeckých pod-
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kladov pre výživu obyvateľstva ČSSr po roku 
1980. Významný podiel úloh riešených pre po-
treby praxe v druhej polovici sedemdesiatych 
rokov tvoria úlohy z prostredia pekární a post-
produkčného spracovania chleba a pečiva.

Pozornosť výskumu sa začala venovať rých-
lym analytickým metódam na spoľahlivé a ope-
ratívne zisťovanie kvality a určenie optimálnych 
vlastností surovín a výrobkov, s cieľom optima-
lizovať zhodnocovanie surovín, vývoju nových 
metód stanovenia zložiek potravín kľúčovým 
z hľadiska racionálnej výživy, ale tiež výskumu 
a aplikáciám nových biologicky aktívnych látok, 
s osobitným dôrazom na látky znižujúce v reál-
nych potravinárskych podmienkach aktivitu mik-
roorganizmov. objavujú sa tiež úlohy zamerané 
na postupy hygieny a sanitácie potravinárskych 
prevádzok. Podrobnejší prehľad riešených úloh 
v tomto období sa nachádza v Tabuľke 4. 

Výskumný ústav potravinársky v tomto ob-
dobí plnil funkciu odborového strediska ve-
decko-technických a ekonomických informá-

cií (pre mraziarensky priemysel) a podieľal sa 
na plnení úloh v oblasti štátnej informačnej 
politiky. 

Popri výskumnom programe mal VÚP plniť 
v období od r. 1976 aj osobitné úlohy a fun-
kcie – najmä koordináciu plánov rozvoja vedy 
a techniky. dlhodobého plánovania výskumu, 
zabezpečenie kooperácie pri riešení úloh zložitej 
a komplexnej povahy, expertízne úlohy a úlohy 
z oblasti informatiky, sústreďovania a rozširovania 
praktických a vedeckých poznatkov. Poznamená-
vame, že ústav vykonával funkciu centrálnej kniž-
nice rezortu pôdohospodárstva až do r. 2010.

Ústav sa v uvedenom období venoval tiež 
ekonomickým otázkam – boli publikované via-
ceré analytické štúdie a návrhy opatrení v ob-
lasti racionalizácie práce a najmä nákladov 
potravinárskeho priemyslu – optimalizácie do-
dávateľsko-odberateľských vzťahov tzv. agro-
potravinárskeho komplexu, ktorým sa časť pra-
covníkov ústavu intenzívne venovala v druhej 
polovici 70. rokov. 

Tabuľka 4. Zoznam záverečných správ o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave potravinár-
skom v Bratislave v r. 1971 – 1980. 

Úlohy sú spravidla viacročné, uvedený je rok začiatku riešenia.

Rok Názov výskumnej úlohy

1971 Štúdium problematiky mykotoxínov s osobitným zreteľom na aflatoxíny v podmienkach rozvojových krajín 
a u nás
Zmrazovanie masla v kontajneroch a jeho dlhodobé skladovanie. Linka na výrobu hotových mrazených jedál.

Výskum a vývoj technológie mrazených pohotových a hotových pokrmov pre nemocničné stravovanie

Výskum inhibície rastu plesní na potravinárskych surovinách rastlinného pôvodu za sťažených klimatických 
podmienok
Konzervovanie obilia

Vplyv činností enzymatických systémov a iných faktorov na zrenie a krehnutie mäsa

Decentralizovaný spôsob freónového chladenia skladu ovocia na ŠM v Štítniku

Zariadenie na rozmrazovanie a ohrev hotových jedál

1972 optimalizácia prestupu tepla a vlhkosti pri dehydratácii potravín. Teoretické základy vybraných potravinárskych 
technológií včítane hygienických aspektov
Výskum možností použitia progresívnych spôsobov ohrevu potravín pri ich tepelnom spracovaní

Mikrovlnný ohrev mlieka. Využitie vysokofrekvenčnej energie pre ohrev kvapalných produktov

ožarovanie potravín a poľnohospodárskych produktov

Určenie optimálnych parametrov na skladovanie vybraných mliečnych výrobkov. Vypracovanie najracionálnej-
ších spôsobov skladovania potravinárskych výrobkov
Automatizácia výroby voľných liehovín

Inaktivácia sporulentov kombinovanými postupmi

1973 Nutritívno-ekonomické hodnotenie pohybu potravín na ceste od výroby ku konečnej spotrebe

Analytické a organoleptické sledovanie akosti výrobkov počas skladovania podľa diétnych skupín

riešenie problematiky regulovanej atmosféry na zdokonalenie chladiarenského skladovania ovocia a zeleniny

Vypracovanie nových metód defrostácie mrazených výrobkov a zariadení pre defrostáciu. Termofyzikálne a bio-
chemické zmeny pri rozmrazovaní potravín
Chladiarenský prepravník Š 1203 dodávkový, chladený a oháňaný kvapalným propánom

1974 Tepelná úprava potravinárskych surovín vysokofrekvenčnou energiou pred ich konzerváciou dehydratáciou

Štúdium možnosti zmrazovania dezintegrovaných kvapalných potravín pomocou kvapalných plynov
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Tabuľka 4. pokračovanie

Rok Názov výskumnej úlohy

1974 Vypracovanie najracionálnejších spôsobov skladovania potravinárskych výrobkov. Určenie optimálnych para-
metrov pre skladovanie vybraných mliečnych výrobkov
Nutrično-ekonomické hodnotenie pokrmov vo sfére konečnej spotreby

ožarovanie bravčového mäsa za účelom predĺženie skladovacieho času pri chladiarenských teplotách

Vákuové rozmrazovacie zariadenie

Štúdium skúšobných vzorov prístrojov na zmrazovanie fluidizačnou metódou a v kvapalných plynoch, vypraco-
vanie odporúčaní na ich priemyselné využitie a vypracovanie nových metód defrostácie mrazených výrobkov 
a zariadení na defrostáciu
Inovačné trendy potravinárskeho priemyslu

1975 Vplyv teplotných režimov na životaschopnosť buniek Bacilus cereus v postgerminačnom štádiu a na niektoré 
biochemické procesy v týchto bunkách
Využitie vysokofrekvenčnej energie pre ohrev kvapalných produktov

riešenie problematiky regulovanej atmosféry pre zdokonalenie skladovania ovocia a zeleniny

Výskum energetiky svalovej bunky vo vzťahu ku zreniu mäsa

Výskum inhibície rastu plesní na potravinárskych surovinách rastlinného pôvodu za zložených klimatických 
podmienok
Výskum najvhodnejšej obalovej techniky pre vývoz potravinových výrobkov do rozvojových krajín so sťaženými 
klimatickými podmienkami
Výskum možností použitia progresívnych spôsobov ohrevu potravín pri ich tepelnom spracovaní

optimalizácia prestupu tepla a vlhkosti pri dehydratácii potravín

Štúdium a definície kritérií výživovej hodnoty potravín ako podklad pre revíziu „Tabuliek výživových hodnôt 
požívatín“
Zber a hodnotenie podkladov pre revíziu „Tabuliek základných výživových hodnôt požívatín“

Podrobný výskum obsahu výživových faktorov v základných potravinách

Nutrično-ekonomické hodnotenie pokrmov vo sfére konečnej spotreby

regulácia morfogenézy a bunečná diferenciácia mikroorganizmov

Vplyv rôznych faktorov (hladina glykogénu, kyseliny mliečnej, teploty a času) na úchovu mäsa

Určenie optimálnych parametrov pre skladovanie vybraných mliečnych výrobkov

1976 – 1977 Kontinuácia zariadenia na chladenie a balenie chleba

Mechanizácia v pekárenskej expedícii

Urýchlenie procesov kysnutia využitím mikrovlnnej energie

Zariadenie na počítanie a dávkovanie chleba do prepraviek

Uplatnenie aditívnych látok v technológii a inovácii mäsových výrobkov

Uplatnenie mikrovlnnej energie pri rozmrazovaní homogénnych výrobkov

Výskum možností lepšieho zhodnotenia mliečneho tuku

Štúdia rozdielov hodnotenia výrobných procesov potravinárskych podnikov z hľadiska vytváraného a realizo-
vaného produktu
Progresívne chladiarenské metódy úchovy potravín

Štúdium termodynamických potenciálov a ich využitie pri úchove a výrobe potravín

1978 – 1980 Štúdium chemického zloženia vybraných mraziarenských výrobkov

rýchle metódy na stanovenie lipofilných vitamínov, antokyanidov a čerstvosti chleba

Urýchlenie procesov kysnutia využitím mikrovlnnej energie

Vplyv ionizujúceho žiarenia na predĺženie skladovateľnosti balených kurčiat

Výskum recirkulačného čistenia oplachovacích vôd z umývačiek fliaš

Výskum regulácie rastu mikrobiálnych buniek a spôsoby aplikácie ochranných látok

Využitie biaxiálne orientovanej polypropylénovej fólie na balenie chleba

Výskum uplatnenia systémových analýz a modulovania u detergencie v potravinárskej sanitácii

Štúdia o perspektívnom vývoji spotreby cukru

Štúdia o využití kukurice na humánne účely

Štúdia o možnostiach zníženia energetickej náročnosti u vybraných výrobkov a technológií pre obdobie reali-
zácie 1985 – 1990
rýchle metódy na stanovenie lipofilných vitamínov, antokyánov a čerstvosti chleba

Vákuové chladenie a balenie chleba
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výskumu č. 4/1976 uvádzajú, že je to „rozdiel 
medzi objemom realizovaného produktu a ob-
jemom užitých nakupovaných produktov iných 
odvetví“ za predpokladu, že „vlastná výrobná 
činnosť potravinárskeho podniku sa začína pre-
chodom poľnohospodárskych výrobkov bránou 
závodu.“

Za zmienku stojí, že v druhej polovici 70-tych 
rokov 20. storočia sa predpokladalo vybudova-
nie novej prevádzkovo-administratívnej budovy 
ústavu a výrazné zvýšenie počtu pracovníkov 
(v r. 1975 mal ústav 79 pracovníkov). K tomu 
však došlo až v polovici resp. koncom 80-tych 
rokov.

Jedným z identifikovaných problémov pre-
pojenia prvovýroby a prvospracovania – poľno-
hospodárstva a potravinárstva – bol v tom čase 
spôsob vyjadrenia – vyčíslenia – pridanej hod-
noty vzájomnej kooperácie. Ďalším problémom 
bol spôsob výpočtu efektivity práce v poľnohos-
podárstve a potravinárstve, pričom podľa ziste-
ní pracovníkov ústavu, potravinársky priemysel 
napriek tomu že (v tom čase) išlo o odvetvie 
s relatívne zastaraným strojným vybavením, vy-
kazoval najvyšší objem výroby na pracovníka 
vo vtedajšej ČSSr.

Zaujímavá v tomto kontexte je tiež definícia 
produktu potravinárskeho priemyslu. Ing. Paulo-
vičová a Ing. Burák v Bulletine potravinárskeho 

1981 – 1990

V tomto desaťročí nastáva doteraz najvý-
raznejší rast Výskumného ústavu potravinár-
skeho, a to vo všetkých oblastiach – materiá-
lovo-technologickej aj priestorovej – buduje 
sa biotechnologická stanica v Modre, vlastná 
budova ústavu na Priemyselnej ulici, ústav 
a jeho úseky sa posilňujú po stránke perso-
nálnej a odbornej. V tomto období dosahu-
je počet pracovníkov ústavu maximum – 183  
(v r. 1986). Zrejme to súvisí so stabilizáciu v ob-
lasti riadenia činností ústavu, kedy sa po pre-
chodnom období konca 70. a začiatku 80. ro-
kov, keď sa vo vedení ústavu vystriedalo viacero 
dočasne poverených zamestnancov ústavu, 
ujíma funkcie riaditeľa Ing. Alexander Szoko-
lay, DrSc.

roku 1982 Kolégium ministra poľnohospo-
dárstva a výživy vtedajšej SSr schválilo novú 
koncepciu ústavu na obdobie tzv. 8. päťroč-
nice (1986 – 1990, pozn. autora), s výhľadom 
do r. 2000. Podľa tejto koncepcie, ústav sa mal 
zamerať na prierezové problémy potravinárstva. 
Vykonala sa deľba výskumného programu s ve-
deckovýskumným pracoviskom prierezovej po-
vahy vo vtedajšej ČSSr – Výskumným ústavom 
potravinárskeho priemyslu v Prahe (VÚPP), aby 
sa predišlo duplicitnému riešeniu výskumných 
úloh a zabezpečilo ich efektívne riešenie.

V polovici 80. rokov bola nosným poslaním 
ústavu vedeckovýskumná činnosť v odbore 
prírodných a technických vied, najmä v po-
travinárskej mikrobiológii, biochémii, chémii 
a technológii, fyzikálnochemických princípoch 
inžinieringu s orientáciou na potreby technoló-
gie, bioinžinierstva a potravinárskeho inžinier-
stva, izolačných technológií, ekonomiky výživy, 

najmä kvality požívatín a racionálnej výživy, be-
zodpadových technológií (čistenie odpadových 
vôd), radiačnej chémie, hodnotenia cudzoro-
dých látok a v oblasti hygieny a sanitácie. 

Ing. Alexander Szokolay, DrSc.
riaditeľ VÚP v r. 1981 – 1987

Ústav pôsobil v uvedenom období ako ško-
liace pracovisko pre výchovu vedeckých pra-
covníkov vo vednom odbore Chémia a techno-
lógia požívatín. Poznamenávame, že školiace 
aktivity v tomto a ďalších príbuzných vedných 
odboroch pracoviská ústavu vykonávali ešte aj 
po r. 2010.

Vyššie zmienenej koncepcii sa podriadila aj 
organizačná štruktúra ústavu. Začiatkom 80. ro-
kov mal ústav 110 zamestnancov a základné 
členenie na oblasť riadiacu, oblasť vedeckový-
skumnú a samostatný útvar štátnej expertízy 
stavieb potravinárskeho priemyslu.

Z hľadiska vedeckovýskumnej činnosti sú 
rozhodujúce aktivity ústavu v posledných dvoch 
oblastiach. Z dôvodu, že mnohé činnosti má 
ústav vo svojom portfóliu aj dnes (2020), resp. 
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látok so zameraním na riadenie procesov, 
najmä pri zavádzaní nových technológií, 
posudzovanie nutričných a antinutričných 
zložiek v potravinách z hľadiska ich analytic-
kej špecifikácie a poskytovania podkladov 
do banky údajov.

• Oddelenie analýzy cudzorodých látok –
štúdium dynamiky cudzorodých látok vply-
vom technologických postupov a vypraco-
vávanie postupov na riadenie monitorizácie 
cudzorodých látok v požívatinách; zabezpe-
čenie expertíznej činnosti pre potravinársky 
priemysel; vypracúvanie analytických metód 
testovania cudzorodých látok v požívatinách.

Úsek ekonomiky výživy a VTEI:
• Oddelenie racionalizácie a ekonomiky 

výživy – výskum a spracovanie podkla-
dov a dát na riadenie výživy a kvality po-
travinárskych surovín a výrobkov s výstu-
pom pre normalizáciu. oddelenie budovalo 
v týchto súvislostiach automatizovaný sys-
tém vo forme Sekcie „Požívatiny“ ako súčasť 
Ústrednej banky údajov rezortu poľnohospo-
dárstva a výživy (v súčasnosti tzv. Požívati-
nová banka dát, PBD, v správe NPPC – VÚP, 
pozn. autora). V oblasti hygieny a sanitácie 
riešilo oddelenie systémovými analýzami 
otázky diagnostiky, metodiky, optimalizácie 
postupov v sanitácii a tvorby informačného 
fondu pre potreby praxe.

• Oddelenie študijno-dokumentačné – za-
bezpečovalo úlohy, ktoré vyplývali z fun-
kcie odborového strediska VTEI, a to najmä 
činnosť študijno-informačnú pre tvorbu in-
formačného fondu, dokumentačnú, prekla-
dateľskú, knižničnú a edičnú. Na oddelení 
sa budovalo terminálové pracovisko na vy-
užívanie informačných databáz.

Úsek konštrukcie a vývojových dielní:
• výskum pre konštrukciu nových strojných 

a automatizačných prvkov na úrovni funkč-
ných modelov, resp. zariadení, vyplývajúcich 
zo zabezpečenia výsledkov výskumu. V sú-
vislosti s intenzifikáciou výrobných proce-
sov sa začiatkom 80. rokov na pracoviskách 
ústavu intenzívne riešili výskumné práce za-
merané na automatizáciu a kontinualizačné 
prvky s možnosťou uplatniť ich v potravinár-
skych technológiách, najmä v biotechnológii.

Útvar štátnej expertízy stavieb 
potravinárskeho priemyslu:
• zabezpečoval expertíznu činnosť stavieb 

potravinárskeho priemyslu podľa priamych 

po mnohých zmenách v zameraní pracovísk 
a organizačnej štruktúry sa pracovníci ústavu 
k týmto témam vrátili, uvádzame nižšie dobový 
prameň, spracovaný pri príležitosti 35. výročia 
VÚP:

oblasť vedeckovýskumná sa ďalej členila 
na úseky a oddelenia.

Úsek chémie a biochémie požívatín:
• Oddelenie chémie a radiačnej chémie 

požívatín – výskum chemických a bioche-
mických zmien a vlastností potravín ako 
podkladov na vypracovanie progresívnych 
spôsobov úchovy potravinárskych surovín 
a výrobkov chemickými, fyzikálnymi a biolo-
gickými metódami, najmä využívaním ionizu-
júceho žiarenia.

• Oddelenie mikrobiológie, genetiky a bio-
chémie – výskum regulácie metabolizmu 
priemyselných produkčných mikroorganiz-
mov s cieľom získať nové poznatky v oblasti 
regulácie metabolickej aktivity mikroorganiz-
mov, rozvíjať metódy genetickej manipulácie 
s priemyselnými kmeňmi mikroorganizmov 
a využívať získané poznatky v aglomerácii 
biochemických vlastností pekárskych kvasi-
niek. oddelenie malo za úlohu aj vypracova-
nie podkladov pre biotechnológiu, resp. pre 
genetické inžinierstvo so zameraním na roz-
voj mikrobiálnej genetiky a biochémie, najmä 
enzymológie.

Úsek potravinárskej technológie 
a bioinžinierstva:
• Oddelenie biotechnológie a izolačných 

technológií – výskum desolvatačno-extrakč-
nej technológie, zameranej na izoláciu látok 
a ich ďalšie využitie; problematika analogi-
zácie výskumných poznatkov z oblasti iných 
technológií na získanie biologicky cenných 
zložiek a surovín z doteraz málo využívaných 
alebo netradičných surovín a potravinár-
skych odpadov.

• Oddelenie bezodpadových potravinár-
skych technológii – výskum hospodárenia, 
čistenia a viacnásobného využitia odpado-
vej vody; uplatňovanie poznatkov z iných 
priemyselných odvetví, najmä z hľadiska za-
vádzania aditívnych látok; možnosti úspor 
energie, palív a surovín v potravinárskych 
technológiách.

Úsek centrálneho analytického laboratória:
• Oddelenie analýzy potravín – výskum ná-

ročných metód identifikácie a stanovenia 
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Jeden zo základných dokumentov dokladujúci vznik novovytvoreného pracoviska Biocentrum v Modre. 

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, archívny fond Výskumný ústav potravinársky 
Bratislava (1969 – 2000), archívna škatuľa č. 1, číslo 3.



70 roKoV VÚP

 37

látok v požívatinách. Začína sa budovať systém 
monitoringu cudzorodých látok v potravinách, 
požívatinovej banky dát Alimenta, podporuje sa 
budovanie databáz a systémov kontroly deter-
gencie a sanitácie v potravinárskom priemysle. 
Dochádza tiež k postupnému rozvoju využíva-
nia výpočtovej techniky a k zlepšeniu prístupu 
k odborným informáciám, resp. racionalizácii 
využívania vedecko-technických informácií pre-
pojením na zahraničné databázy za účelom 
spracovania rešerší poznatkov na vybrané te-
matické okruhy. 

V druhej polovici 80-tych rokov ústav koor-
dinoval 2 rezortné a 2 štátne úlohy, pričom jed-
na z úloh bola zameraná na biotechnologický 
výskum v potravinárstve a bola rozpracovaná 
štátna úloha zameraná na zamedzenie prieniku 
cudzorodých látok do potravín a zvýšenie ich 
úžitkovosti a akosti. 

Z dostupných údajov v prehľadoch biblio-
grafických údajov z tohto obdobia, hoci nemá-
me k dispozícii kompletné údaje, vyplýva, že 
pracoviská ústavu sa naďalej intenzívne zaobe-
rali výskumom v oblasti energetických úspor 
vybraných procesov a technológií v potravinár-
skom priemysle, možnostiam zvýšenia efektivity 
spracovania vybraných produktov, otázkam ap-
likovanej mikrobiológie, ale tiež rastúcej potre-
be automatizácie procesov vo výrobe potravín. 
Podrobnejší prehľad poskytujú údaje v Tabuľ-
ke 5.

pokynov Ministerstva poľnohospodárstva 
a výživy SSr. Útvar sa zapájal aj do zabez-
pečovania realizácie výsledkov výskumu 
a do odborno-expertíznej a stavebno-inves-
tičnej činnosti ústavu.

V záujme rozvoja biotechnológie na Sloven-
sku ústav zabezpečoval vybudovanie biotech-
nologického centra v Modre (dnes prevádzka 
Biocentra, pozn. autora), v rámci ktorého bola 
podpísaná zmluva o zriadení vedecko-výrobné-
ho združenia, so základným poslaním prispieť 
k urýchlenému riešeniu výskumných úloh v po-
travinárstve v oblasti biotechnológie, k urýchle-
nému transferu vedecko-technických poznatkov 
z tejto oblasti do výrobnej praxe, ako aj k prípra-
ve, výchove a vzdelávaniu výskumných pracov-
níkov a špecialistov – biotechnológov a potravi-
nárov. 

Pracovisku v Modre, jeho histórii, vývoju, 
poslaniu a súčasným úlohám venujeme v tejto 
publikácii osobitnú kapitolu.

V osemdesiatych rokoch došlo tiež k spra-
covaniu novej koncepcie zamerania ústavu, 
na základe ktorých sa rozvíjala jeho činnosť. 
Došlo k výraznej zmene orientácie ústavu naj-
mä v oblasti biochémie (napr. genetiky a šľach-
tenia kvasiniek, rozvoja biotechnológií, budo-
vanie centrálneho analytického laboratória), 
riešenie úloh v oblasti výskumu cudzorodých 

Tabuľka 5. Zoznam záverečných správ o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave potravinár-
skom v Bratislave v r. 1981 – 1990 (výber).

Úlohy sú spravidla viacročné, uvedený je rok začiatku riešenia.

Rok Názov výskumnej úlohy

1981 – 1983 Zvýšenie výťažnosti rafinády z cukrovej repy

Výskum možností lepšieho zhodnotenia mliečneho tuku

Štúdium vybraných senzoricky účinných zložiek mliečneho tuku

rýchle metódy na spracovanie lipofilných vitamínov, antokyánov a čerstvosti chleba

Metódy stabilizácie akosti surovín

Výskum regulácie rastu mikrobiálnych buniek a aplikácie ochranných látok

Výskum možností uplatnenia riadiaceho počítača v pekárenskej technológii

Výskum a vývoj automatizačných prvkov na počítanie výrobkov

Mechanizácia v pekárenskej expedícii

Vákuové chladenie a balenie chleba

Uplatnenie aditívnych látok v technológii a inovácii

Uplatňovanie mikrovlnnej energie pri rozmrazovaní homogénnych výrobkov

Uplatnenie výrobných procesov kysnutia využitím mikrovlnnej energie

Výskum uplatnenia systémových analýz a modelovanie u detergencie v potravinárskej sanitácii

Vplyv ionizujúceho žiarenia na predĺženie skladovateľnosti balených kurčiat

Balenie čerstvej hydiny pred ožiarením
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Rok Názov výskumnej úlohy

1981 – 1983 Techno-ekonomický výskum možností zníženia energetickej náročnosti u vybraných výrobkov a technológií 
v potravinárskom priemysle SSr

Výskum progresívnych metód kontroly kvality surovín a výrobkov

Výskum regulácie rastu a metabolickej aktivity mikroorganizmov znehodnocujúcich suroviny a výrobky

Výskum vybraných procesov vo väzbe na inováciu a zvýšenie výživových vlastností výrobkov s využitím široko 
profilových a netradičných surovín

Výskum a vývoj kontinualizácie pekárskych liniek vo fáze od pece po expedíciu

Využitie nových fyzikálnych princípov v potravinárskych technológiách

Zvýšenie akosti vybraných potravinárskych výrobkov s uplatnením progresívnych chemických a fyzikálnych 
princípov

Modely a inžiniering technológií čistenia odpadových vôd potravinárskeho priemyslu

racionalizácia využívania všetkých zdrojov tepla a energie v potravinárskom priemysle

rozbor súčasného stavu technickej úrovne ukazovateľov akosti mraziarenských výrobkov a metód ich skúšania

1984 rozvoj sekcie požívatiny pre Ústrednú banku údajov v zameraní na sledovanie, komplexné hodnotenie a riade-
nie akosti potravinárskych surovín a výrobkov

Predpoklady zvyšovania kooperácie a ekonomickej integrácie jednotlivých vybraných činností poľnohospodár-
sko-potravinárskeho komplexu

optimalizácia sanitačných postupov vo vzťahu k akosti

Extrakcia sacharózy z cukrovej repy v menej polárnom prostredí

Výskum kvality potravinárskych surovín v závislosti od požadovaných technologických parametrov a hospodár-
nosti výroby

optimalizácia technológií vzhľadom na spotrebu surovín, energie, vody a spracovania odpadov

Spracovanie a zužitkovanie kalov z biologických čistiarní vôd v potravinárskom priemysle 

1985 Výskum a uplatnenie desolvatačno-extrakčnej technológie

Výskum regulácie metabolizmu priemyselných produkčných mikroorganizmov

Modely a inžiniering odpadových vôd

Využitie purifikovanej karboxymetylcelulózy a zmesných preparátov

Špeciálne analýzy potravinárskych surovín a výrobkov

optimalizácia technológií vzhľadom na spotrebu surovín, energie, vody a spracovania odpadov

Výskum uplatnenia ionizujúceho žiarenia v kombinácii s inými konzervačnými metódami vo vybraných zložkách 
potravín

Znižovanie energetickej náročnosti národného hospodárstva

Stanovenie vybraných toxických prvkov

Zvyšovanie nutričnej hodnoty a minimalizácia škodlivín v potravinovom reťazci

Štúdium mykologických problémov vo vybraných potravinárskych surovinách

Zloženie a vlastností vybraných povrchovoaktívnych aditívnych látok

Extrakcia sacharózy v menej polárnom prostredí

1986 Stanovenie toxických prvkov

riešenie problémov tvorby databanky o detergentoch pre potreby riadiacej činnosti v sanitácii

1987 – 1989 rozvoj biochemických technológií výroby nápojov

Jednoduché analytické metódy na kontrolu a identifikáciu vybraných kontaminantov v potravinách

Informačný systém o detergentoch pre potravinársku sanitáciu

Modifikácia funkčných vlastností bielkovín

Stanovenie stopových množstiev kovov v potravinách

Automatizovaný systém údajov o aditívach

rozpracovanie technológie a techniky výroby glutamanu sodného

Kultivácia šľachtených kmeňov Saccharomyces cerevisiae v laboratórnom komplexe SLF-20

Vplyv ionizujúceho žiarenia a tepelného ohrevu na oxidáciu hydinového tuku

Metodika automatizovaného spracovania dát pre monitorizáciu cudzorodých látok

Rozvoj Sekcie požívatiny ÚBÚ a jej využitie v tvorbe informačných zostáv a v riadení akosti potravinárskych 
surovín a výrobkov

Metodika strojového spracovania dát pre monitoring cudzorodých látok

Tabuľka 5. pokračovanie
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ko potravinárskeho výskumu, ktoré bolo rele-
vantným partnerom viacerých domácich aj zah-
raničných vedeckovýskumných inštitúcií.

Ing. Milan Kováč, CSc.
riaditeľ VÚP v r. 1988 – 2005

od druhej polovice 80. rokov plnil Výskum-
ný ústav potravinársky úlohy Koordinačného 
centra pre navrhovanie a usmerňovanie vedec-
kovýskumných prác v potravinárskom výskume. 
Ideou vzniku tohto centra bolo v prvom rade 
zabezpečiť informovanie vedeckovýskumnej zá-
kladne potravinárskeho priemyslu o riešených 
výskumných úlohách. Centrum malo za úlohu 
zabezpečiť aj koordináciu riešených úloh, lepšie 
využívanie poznatkov výskumu v praxi a kon-
cepčný rozvoj jednotlivých odvetví potravinár-
skeho priemyslu. Je potrebné poznamenať, že 
v r. 2007 vzniklo s podobnou ambíciou aj Cen-
trum excelentnosti potravinárskeho výskumu, 
ako je uvedené v ďalších častiach tejto publi-
kácie.

Veľkú pozornosť v uvedenom období veno-
valo vedenie ústavu realizácii výsledkov v praxi 
a tiež ich propagácii – nielen prostredníctvom 
Bulletinu potravinárskeho výskumu, ale aj v den-
nej tlači, na výstavách, či už celoštátnych (Agro-
komplex Nitra) alebo vlastných, usporiadaných 
na pracoviskách v Modre. 

Je potrebné poznamenať, že trendy založe-
né v 80. rokoch ovplyvnili aj orientáciu ústavu 
na problematiku komplexnej kvality potravín 
v 90. rokoch a v mnohých oblastiach pretrváva-
jú dodnes. Práve prelom desaťročí významným 
spôsobom prispel k rozvoju vedeckého bádania 
v oblastiach potravinárskej hygieny a sanitácie, 
potravinárskej mikrobiológie, rozvoj analytic-
kej chémie, analytických a detekčných metód. 
Postupný rozvoj informatiky a nástup informač-
ných technológií umožnil budovanie vo svete 
jednej z najväčších databáz o zložení potravín 
a databázy cudzorodých látok v potravinách, 
ktoré dodnes patria k najcennejšiemu nehmot-
nému duševnému vlastníctvu Výskumného ústa-
vu potravinárskeho.

To, čo sa za éry riaditeľovania Ing. Ale-
xandra Szokolaya, DrSc. začalo budovať, sa 
úspešne zavŕšilo v období ďalších 5 rokov. 
V roku 1988 sa riaditeľom ústavu stáva Ing. Mi-
lan Kováč, CSc. Na tomto poste pôsobil doteraz 
najdlhšie – celých 17 rokov až do 1. marca 2005.

Za jeho éry prešiel ústav najrozsiahlejšou 
inštitucionálnou aj odbornou prestavbou. Rov-
nako sa v období jeho pôsobenia okrem zmien, 
vyplývajúcich z celospoločenských pohybov, 
podarilo vybudovať z ústavu moderné pracovis-

Tabuľka 5. pokračovanie

Rok Názov výskumnej úlohy

1987 – 1989 Automatizovaný systém riadenia akosti potravinárskych surovín a výrobkov

Výskum minimalizácie cudzorodých látok a optimalizácia akosti v technológii potravín

Analýza potravinárskych aditívnych látok

Minimalizácia výskytu mykotoxínov v potravinárskych technológiách

Biochemická genetika bioenergetických systémov kvasiniek

Mikrobiologické a biochemické metódy špecifikácie enzýmových preparátov

Šľachtenie nových kmeňov mikroorganizmov pre potravinársky priemysel

1990 Biochemická genetika bioenergetických systémov kvasiniek

Molekulové klonovanie génov špecifikujúcich bioenergetické systémy kvasiniek

Niektoré fyzikálno-chemické zmeny, prebiehajúce v technologickom procese výroby požívatín

rozvoj metodickej sekcie ústrednej banky údajov o detergentoch používaných v potravinárstve

Komplexná analytická špecifikácia enzýmových preparátov

rozvoj metód šľachtenia produkčných mikroorganizmov pre potravinársky priemysel a izolačných techník 
bioproduktov
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Menovací dekrét Ing. Milana Kováča, CSc., za riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho  
od 1.1.1988. 

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, archívny fond Výskumný ústav potravinársky 
Bratislava (1969 – 2000), archívna škatuľa č. 1, číslo 5.
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V 80-tych rokoch plnil Výskumný ústav potravinársky úlohy Koordinačného centra pre navrhovanie a usmerňova-
nie vedeckovýskumných prác v potravinárskom výskume. 

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, archívny fond Výskumný ústav potravinársky 
Bratislava (1969 – 2000), archívna škatuľa č. 1, číslo 65.
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tických a chuťových látok pre prípravu potravín, 
na ktorej aktívne participovali viacerí pracov-
níci ústavu, osobitne Ing. Pavol Farkaš, CSc. 
a Ing. Milan Kováč, CSc.

Výsledkom medzinárodnej spolupráce boli 
tiež viaceré odborné stáže a pacovné pobyty 
pracovníkov ústavu na pracoviskách zahranič-
ných univerzít a vedeckovýskumných inštitúcií, 
osobitne v krajinách ako Švédsko, Holandsko, 
Taliansko, Francúzko, Rakúsko.

Bohužiaľ, podkladové materiály ani výskum-
né správy z tohto obdobia sa nezachovali.

Za zmienku stojí, že koncom 80. rokov, resp. 
začiatkom 90. rokov bol ústav zároveň celočes-
koslovenským koordinátorom projektu aplikova-
ného výskumu, ktorý bol doriešený aj po rozde-
lení ČSFr. Bolo to po prvýkrát, kedy organizácia 
zo Sr koordinovala aj české výskumné organi-
zácie.

Zároveň sa rozbehla intenzívna medzinárod-
ná vedecká spolupráca, osobitne s Technickou 
univerzitou v Grazi (rakúsko) a Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Prahe, zameraná 
na izoláciu resp. vývoj a charakterizáciu aroma-

1991 – 2000

Dianie v tomto desaťročí pomerne detailne 
opísali Ing. Milan Kováč, CSc. a prof. Ing. Pe-
ter Šimko, DrSc. v Bulletine potravinárskeho 
výskumu č. 4/2000. Z pôvodného príspevku 
preberáme kľúčové časti. Uvedený text bol vy-
užitý aj pri retrospektíve 50 rokov existencie 
VÚP, ktorá bola spolu s obrazovou prílohou 
spracovaná do podoby elektronickej pamätnice. 
Poznamenávame, že je to jeden z mála zacho-
vaných zdrojov, mapujúcich vývoj našej inštitú-
cie a dnes je známa iba jediná zachovaná funkč-
ná kópia CD, náhodne objavená zostavovateľom 
tejto publikácie v knižnici v Biocentre v Modre 
počas práce na tejto publikácii.

V roku 2000 už citovaní autori napísali: „Roz-
voj enzymológie v 70. rokoch, rozvoj výskumu 
šľachtenia a genetiky kvasiniek a výskumu v ob-
lasti hygienickej bezpečnosti potravín v 80. ro-
koch alebo orientácia sa na problematiku kom-
plexnej kvality potravín v 90. rokoch jednoznačne 
potvrdzujú predstihovú správnosť orientácie 
sa jubilujúceho výskumného pracoviska. Keď 
k tomu pridáme dlhodobo sa v ústave rozvíjajúce 
oblasti, akými sú potravinárska hygiena a sanitá-
cia, potravinárska mikrobiológia, rozvoj analýzy 
a chémie potravín, potravinárskej technológie, 
informatiky, alebo budovanie jednej z najväčších 
svetových databáz o zložení potravín, vidíme, že 
táto orientácia dokresľuje prierezovosť a dlho-
dobú aktuálnosť zamerania ústavu. Orientácia 
na aktuálne úlohy zajtrajška je nereálna bez pod-
statného a moderného materiálno-technického 
vybavenia.“ 

Pre korektnosť poznamenávame, že v ďal-
šom texte rovnako – v rôznej miere – využívame 
zachované texty Ing. Kováča a prof. Šimka, krá-
tené a doplnené o poznámky autora a spresne-
nia s ohľadom na súčasný stav.

Najväčší rozvoj v modernizácii a dobudova-
ní materiálno-technickej základne ústavu nielen 
objektmi, ale najmä modernými analytickými 
a technologickými zariadeniami sa uskutočnil 
najmä v druhej polovici 80. a na začiatku 90. ro-
kov, kedy sa z ústavu podarilo vybudovať mo-
derné výskumné pracovisko so silnou a dobre 
vybavenou analytickou bázou a veľmi potreb-
nou overovacou technologickou prevádzkou 
v Modre.

Podarilo sa vybudovať potravinársky ústav 
pôsobiaci v oblasti nielen základného, ale aj 
aplikovaného výskumu na pomerne dobrej me-
dzinárodnej úrovni, a to nielen vo vzťahu k jeho 
materiálno-technickej vybavenosti, k rozvinutej 
potravinárskej informatike zahŕňajúcej aj moder-
nú elektronickú formu vrátane prístupu na Inter-
net, ale aj vo vzťahu ku profesionálnej erudícii 
pracovníkov ústavu. 

V období koncom 20. storočia ústav, okrem 
mimoriadne pevného a ústredného postavenia 
v slovenskej potravinárskej vede, získal veľmi 
dobré medzinárodné renomé a bol zapojený 
do medzinárodných projektov s významnými vý-
skumnými pracoviskami v rakúsku, Holandsku, 
Belgicku, Francúzsku, Dánsku, Taliansku alebo 
Nemecku, ale aj v Českej republike, Poľsku 
a Maďarsku. V r. 1998 vyústila rozsiahla úspešná 
spolupráca s FAo do vytvorenia CEECFooDS – 
siete potravinových databáz v krajinách strednej 
a východnej Európe, ktorej centrom sa stal prá-
ve náš ústav.

Poznamenávame, že spolupráca pri tvorbe 
a harmonizácii potravinových databáz pokra-
čovala aj v prvom desaťročí nového storočia, 
najmä pod vedením univerzity vo Wageningene 
(WUr, Wageningen University and research) 
v rámci programu EuroFIr.
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Doklad prebiehajúcich turbulentných zmien a previerok aj v odborných inštitúciách začiatkom 90. rokov 20. sto-
ročia – potvrdzujúci dekrét ministra poľnohospodárstva a výživy Sr Miroslava Belanského pre riaditeľa VÚP 
Ing. Milana Kováča, CSc.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, archívny fond Výskumný ústav potravinársky 
Bratislava (1969 – 2000), archívna škatuľa č. 1, číslo 6.
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Archívny doklad z r. 1991 o presťahovaní ústavu na novú adresu, kde sídli dodnes.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, archívny fond Výskumný ústav potravinársky 
Bratislava (1969 – 2000), archívna škatuľa č. 1, číslo 7.



70 roKoV VÚP

 45

EuCheMS) v Európskom výbore pre potravinár-
sku informatiku (vedecký poradný výbor) a ďal-
ších organizáciách.

Veľkého uznania vedeckej úrovne ústavu 
sa dostalo jeho pracovníkom, keď sa stal kon-
taktným miestom pre FAo/WHo – regionál-
nu kanceláriu pre Európu. Poznamenávame, 
že ústav bol poverený funkciou sekretariátu 
pre Svetový potravinový summit organizovaný 
FAo, ako aj spracovaním požadovanej správy 
za MPrV Sr o potravinovej dostatočnosti a bez-
pečnosti v Sr. 80-stranová správa bola plne ak-
ceptovaná sekretariátom Svetového potravino-
vého summitu.

Ústav aktívne spolupracoval aj s ILSI Europe 
(International Life Sciences Institute Europe – 
Medzinárodný inštitút pre vedy o živote, Brusel, 
Belgicko) a ďalšími vedeckovýskumnými i koor-
dinačnými medzinárodnými inštitúciami.

K jedinečným aktivitám ústavu bezo sporu 
patrí rozsiahla Potravinová banka dát (PBD) – 
dodnes jedinečná databáza svojho druhu v Slo-
venskej republike.

Samotná PBD vznikla v roku 1976, kedy bola 
založená vtedajšia Sekcia „Požívatiny“ Ústred-
nej banky údajov rezortu poľnohospodárstva 
a výživy SSr. V priebehu 80. rokov boli v rámci 
PBD vo veľkom rozsahu zhromažďované výsled-
ky analytických stanovení potravinových zložiek 
z územia bývalého Československa. 

Chýbajúce údaje sa dopĺňali z literárnych 
zdrojov, z údajov zahraničných potravinových 
databánk a odhadom, prepočtom na základe 
príbuzných potravín. Výsledkom rozsiahleho 
zberu dát bolo nielen podrobné zloženie veľ-
kého množstva potravinárskych surovín a vý-
robkov (dostupných na vtedajšom trhu), ale 
aj ich fyzikálne vlastnosti (jedlý podiel, husto-
ta, viskozita a pod.). S postupujúcim vývojom 
elektronických systémov sa za externej spolu-
práce viacerých výpočtových stredísk dostávali 
údaje do elektronickej podoby prostredníctvom 
veľkých sálových počítačov a tak vzhľadom 
na „dlhú“ cestu spracovávania údajov z prvot-
ných vstupujúcich dát až na sálové počítače 
sa zvýšila pravdepodobnosť výskytu možných 
vnesených chýb. 

Začiatkom 90-tych rokov boli databázy kom-
pletne prenesené z výpočtových stredísk na per-
sonálne počítače. V pomerne krátkom čase sa 
v spolupráci s programátormi vytvoril softvér, 
ktorý umožňuje zhromažďovať prvotné údaje, 
štatisticky ich vyhodnocovať a následne aj použiť 
na ďalšie výpočty a tvorbu potravinových tabu-
liek. okrem pôvodných databáz tak vďaka rých-
lemu technickému vývoju bolo možné softvér 

Po prechode systému hospodárenia z roz-
počtového na príspevkový v r. 1993 sa ústav 
podstatne zmenil. Došlo k akreditácii Skúšobné-
ho laboratória VÚP a zmenil sa aj vzťah s potra-
vinárskou praxou. V činnosti ústavu sa v širšej 
miere objavilo poradenstvo, malé i rozsiahle zá-
kazky z praxe, cielene orientované kurzy a ško-
lenia pre prax, napr. pre HACCP prostredníc-
tvom FAo vyškolených lektorov. Pracovníci 
ústavu spracovali množstvo projektov pre oblasť 
hygieny a sanitácie, procesné knihy aj s ekono-
mickým vyhodnotením a mnoho ďalších potravi-
nárskou praxou využívaných výstupov.

okrem výskumného pôsobenia sa významne 
zvýšil záujem potravinárskej praxe o poznatko-
vú bázu ústavu. Už v r. 1984 bol ústav povere-
ný celoštátnym spracúvaním údajov z kontroly 
výskytu cudzorodých látok v potravinách. Bolo 
vytvorené Stredisko pre vyhodnocovanie kon-
troly cudzorodých látok v potravinách, ktoré sa 
začiatkom 90. rokov stalo aj súčasťou Koordino-
vaného cieleného monitoringu, gestorovaného 
Ministerstvom životného prostredia Sr. od dru-
hej polovice 80. rokov ústav budoval a prevádz-
koval ústrednú potravinársku knižnicu, ktorá 
sa stala jediným uceleným zdrojom potravinár-
skych informácií. Dlhodobo sa v ústave budova-
la Potravinová banka dát vrátane jej programo-
vého vybavenia.

V roku 1996 bol ústav uznesením vlády Sr 
poverený pôsobiť ako sekretariát pre Slovenský 
kódexový výbor pre potraviny a zároveň aj ako 
kontaktné miesto Sr pre Codex Alimentarius – 
spoločnú komisiu pre FAo a WHo v oblasti 
svetovej normotvorby v potravinárstve. Ústav 
aktívne spolupracoval na odbornej príprave ko-
moditných kapitol Slovenského potravinového 
kódexu, napr. výrobkov z liehu, biopotravín, atď. 
Na ústave sa tvoril jediný slovenský vedecký 
časopis pre potravinárstvo – Bulletin potravi-
nárskeho výskumu, ďalej vydával dvojmesačník 
Trendy v potravinárstve. Popri desiatkam od-
borných monografií pre potravinárskych odbor-
níkov treba vysoko ohodnotiť počin ústavu ino-
vovať Slovenské potravinové tabuľky, ktoré boli 
výsledkom viacročných analýz surovín a hoto-
vých potravinárskych výrobkov.

Pracovníci ústavu zabezpečovali aj oficiál-
ne zastupovanie Slovenskej republiky v Komisii 
a niektorých výborov Codexu Alimentarius, ďalej 
v oECD (oblasť GMo a biotechnológií) vo FAo 
(Výbor potravinovej bezpečnosti FAo, v aktivi-
tách Svetového potravinového summitu a pod.). 
Významne sa ústav podieľal aj na práci v Divízii 
potravinárskej chémie Federácie európskych 
chemických spoločností (FECS, od r. 2004 
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a pripravovaných pokrmov, deklaráciu obsahu 
energie a živín potravinárskych výrobkov na eti-
ketách, podklady pre potravinové tabuľky, nu-
tričné hodnotenie spotreby potravín, hodnotenie 
kvality potravinárskych surovín a výrobkov, ria-
denie spoločného aj individuálneho stravovania, 
modelovanie stravy, riadenie programov preven-
cie chorôb masového výskytu, podklady pre po-
travinovú legislatívu, oblasť výchovy a vzdelá-
vania a užívateľské programy pre personálne 
počítače.

PBD je zložkou European Network of Food 
Data System a na základe poverenia Svetovej 
organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu 
FAo slúži ako databázové centrum krajín stred-
nej a východnej Európy CEECFooDS pre ob-
lasť zloženia potravín.

Prostredníctvom internetu je PBD prístupná 
širokej laickej aj odbornej verejnosti ako sloven-
ská internetová databáza výživového zloženia 
potravín – oficiálny zdroj informácií o zložení po-
travín v rezorte MPrV Sr. Čitateľ ju nájde na we-
bovej adrese http://www.pbd-online.sk.

Napriek diverzifikovaným aktivitám VÚP 
v tomto období, jednou z nosných činností aj 
naďalej zostala vedecká a vývojová činnosť, kto-
rá sa realizovala na základe medzinárodných 
a dvojstranných (bilaterálnych) vedeckých pro-
jektov s vedeckovýskumnými inštitúciami krajín 
Európskej únie a krajín združenia CEFTA, ako aj 
riešením realizačných projektov a úloh rozvoja 
vedy a techniky v Sr. Výskumná problematika 
bola štruktúrovaná tak, aby pokrývala moderné 
trendy v potravinárskej vede nielen v Európe, 
ale aj vo svete – ako v teoretickej, tak aj praktic-
kej realizačnej rovine.

Jedným z progresívnych smerov je vývoj 
rýchlych metód na dôkaz patogénnych bakté-
rií v potravinách, využívajúc moderné techniky 
akými sú polymerázová reťazová reakcia a imu-
noseparácia. V rámci spolupráce so zahraničný-
mi pracoviskami sa vypracovala rýchla metóda 
na potvrdenie kolónií baktérií rodu Salmonella 
a rýchlometóda na dôkaz baktérií rodu Salmo-
nella v potravinách. V rámci medzinárodnej spo-
lupráce sa vyvíjala rýchla metóda na detekciu 
patogénneho mikroorganizmu Listeria mono-
cytogenes v syroch, ale tiež baktérii rodu Cam-
pylobacter a Yersinia. Polymerázovej reťazovej 
reakcii, ako progresívne sa rozvíjajúcej analy-
tickej metóde, sa tiež venovala pozornosť v sú-
vislosti s dôkazom geneticky modifikovaných 
potravín a pri identifikácii pravosti a pôvodu po-
travín a potravinárskych surovín.

V rozvoji potravinárskych technológií z rast-

obohatiť aj o ďalšie databázy (odporúčané výži-
vové dávky, databázy tepelných a hmotnostných 
strát, databáza energetického výdaja) a algorit-
micky vypočítané parametre (CSI index, EAAI, 
sušina vypočítaná a iné). Vytvoril sa polyfunkčný 
softvérový systém, ktorý poskytuje širokú škálu 
výstupov a využitie v rôznych oblastiach (vyhod-
nocovanie nutričného príjmu, tvorba potravino-
vých tabuliek, príprava jedálnych lístkov, bilancia 
energetického príjmu a výdaja a pod.).

Pojem databanka definuje osobitný druh 
informačného fondu, v rámci ktorého sa sle-
dujú, zhromažďujú a systematicky spracúvajú 
faktografické informácie určitého obsahu. Ide 
o súhrn metód, postupov a techník ukladania 
a výberu dát z dátovej základne. PBD, ako jedi-
né pracovisko na Slovensku, v zmysle uvedenej 
definície pracuje na úrovni zloženia potravín, t. j. 
disponuje rozsiahlymi databázami o kompozícii 
a charaktere potravín v elektronickej a tlačenej 
forme. okrem depozičného charakteru poskytu-
je elektronické zapisovanie údajov aj ich sekun-
dárne spracovanie a následnú apli káciu v praxi 
(výživa, zdravie, výučba na školách a pod.).

PBD sa skladá z nasledovných databáz:
• Fyzikálne vlastnosti potravín,
• Chemické zloženie potravín,
• Nutričná a energetická hodnota potravín,
• Prírodné toxikanty a antinutričné látky,
• odporúčané výživové dávky pre rôzne štáty 

a kategórie obyvateľstva,
• Nutričné straty,
• Energetická náročnosť niektorých pracov-

ných a športových činností.

Súčasťou PBD je softvér Alimenta, pomocou 
ktorého je možné uskutočniť tieto úkony:
• výpočet chemického zloženia a energetickej 

hodnoty potravinárskych výrobkov, pokrmov 
a jedál zohľadňujúci hmotnostné a nutričné 
straty,

• modelovanie zloženia potraviny podľa zásad 
zdravej výživy,

• porovnávanie zloženia potravín s odporúča-
nými výživovými dávkami,

• vyhodnocovanie percenta úhrady živín,
• sledovanie stravovania jednotlivcov aj skupín 

v priebehu zvoleného časového úseku,
• vyhodnocovanie zloženia celkovej stravy sle-

dovaných jednotiek, 
• vytváranie stravovacích modelov podľa zvo-

lených kritérií.

PBD sa využíva na výstupné zostavy dát, 
bilančný výpočet zloženia nových výrobkov 
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Počet publikačných výstupov podľa súpisov 
publikačnej činnosti z r. 1990 – 1999 naznaču-
je naozaj intenzívnu odbornú, vedeckú a po-
radenskú činnosť pracovníkov ústavu, pričom 
v zmysle predchádzajúceho textu, sú výskum-
né úlohy zamerané na problematiku chemickej 
a mikro biologickej kvality a bezpečnosti potra-
vín, analýzy kontaminantov a rizikových fakto-
rov prostredia, ale tiež náhradám nutrientov, 
špeciálnym potravinárskym výrobám, zdravot-
ným aspektom konzumácie potravín a vo veľkej 
miere aj už spomenutému kreovaniu jednotli-
vých modulov PBD. Významná časť pracovní-
kov sa v tomto období venovala tiež potravino-
vej legislatíve, najmä v súvislosti s kreovaním 
jednotlivých hláv Potravinového kódexu Sloven-
skej republiky a Zákona č. 152/1995 Z. z. o po-
travinách.

Potravinový kódex – dodnes sčasti plat-
ný  v oblastiach, ktoré neboli harmonizované 
s potravinovým právom EÚ – upravuje po-
žiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, 
požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, 
zložky, ako aj technologické postupy používa-
né pri ich výrobe a požiadavky na balenie jed-
notlivých potravín, ich skupín alebo všetkých 
potravín, rozsah a spôsob ich označovania, 
ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi 
a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek 
a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené 
v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať 
každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi 
a umiestňuje ich na trh.

Autori Kováč a Šimko zhodnotili detailne v re-
trospektíve vydanej pri príležitosti 50. výročia 
ústavu ďalšie činnosti ústavu nasledovne:

Odborná činnosť
Medzi hlavné odborné činnosti patrí výkon 

sekretariátu Slovenského kódexového výboru 
pre potraviny, ktorý zabezpečuje aktivity v súlade 
s úlohami národných sekretariátov kódexových 
výborov, definovanými Komisiou Codex Alimen-
tarius, koordinuje aktivity odborných pracovných 
skupín pri príprave návrhov pripomienok a ofi-
ciálnych stanovísk Slovenskej republiky k nor-
mám, smerniciam, limitom a ďalším materiálom 
Komisie Codex Alimentarius, organizuje konzul-
tačné stretnutia k riešeniu súvisiacich problémo-
vých otázok, vedie knižnicu materiálov Komisie 
Codex Alimentarius (správ z rokovaní výborov 
Komisie Codex Alimentarius, kódexových no-
riem, smerníc, limitov), pripravuje odborné a for-
málne dokumenty k účasti notifikovaných zástup-
cov SR na rokovaniach orgánov Komisie Codex 
Alimentarius a zabezpečuje vydávanie časopisu 

linných zdrojov sa výskum orientoval na rastlin-
né bielkoviny, ich funkčné vlastnosti a postupy 
modifikácie, ako aj na výber a aplikáciu separač-
ných postupov pre úpravu bielkovinovej skladby 
rastlinných produktov. 

Ďalšou oblasťou bol výskum potravinových 
alergénov strukovín a zrnín s dôrazom na apli-
káciu biotechnologických procesov a uplatnenie 
enzýmov na degradáciu, prípadne elimináciu 
zložiek s alergickým účinkom, výskum prolamí-
nov, orientovaný na možnosti úpravy obsahu 
lepku v potra vinárskych surovinách a výrobkoch. 

V oblasti vývoja nových výrobkov sa výskum 
zameriaval na výrobky s upravenou výživovou 
a energetickou hodnotou. Pri ich vývoji sa uplat-
ňovali emulgačné postupy a aplikácia špeci-
fických aditív, vypracovanie technologických 
podkladov na produkciu bezpečných potravín 
neobsahujúcich alergény a aplikáciu biotech-
nologicky pripravených ochucujúcich prísad, 
farbív, prípadne biopolymérov pri výrobe funkč-
ných nápojov.

Ďalšou, intenzívne rozpracúvanou oblasťou 
bol rozvoj fyzikálnochemických metód analýzy 
a stanovenia chemických kontaminantov, vrá-
tane prírodných toxikantov, keď sa vypracúvali 
nové, progresívne metódy analýzy xenobiotík 
s cieľom ich ďalšieho využitia pri zdokonaľovaní 
kontroly kvality potravinárskych surovín a výrob-
kov za použitia moderných separačných a spek-
trofotometrických metód. Budovala sa rozsiahla 
databanka plynovochromatografických retenč-
ných indexov a hmotnostných spektier chuťo-
vých a vonných látok nevyhnutných pri identifi-
kácii priebehu chemických reakcií v potravinách 
počas ich výroby a skladovania.

Zaujímavú oblasť výskumu tvorilo skúmanie 
interakcií medzi obalovými materiálmi a zložka-
mi potravín. Poznanie týchto procesov umožní 
nielen predĺžiť dobu trvanlivosti potravín, ale 
ovplyvňovať aj ich organoleptické vlastnosti, 
zdravotnú bezchybnosť a preventívne pôsobiť aj 
ako protektívny prostriedok oproti náhodne sa 
vyskytujúcim organickým kontaminantom.

Poznamenávame, že výskumu interakcie 
obal – potravina sa pracovníci ústavu venujú aj 
v súčasnosti, v poslednom období s dôrazom 
na alternatívne potravinárske obaly, šetrnejšie 
k životnému prostrediu.

Ekonomická situácia, zmena prístupu štá-
tu k vednej a výskumnej politike sa podpísa-
li na personálnom obsadení ústavu. V r. 2000 
napriek recesii výskumu, pôsobil na pracovis-
kách ústavu ešte stále úctyhodný počet 124 ve-
deckých, výskumných, technických a obsluž-
ných pracovníkov.
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dosiahnutých v rámci národných a medzinárod-
ných testov spôsobilosti. 

Poznamenávame, že monitoring cudzoro-
dých látok v potravinách a odhad rizika z potra-
vín pre potreby úradnej kontroly zabezpečuje 
ústav v úzkej kooperácii s Európskym úradom 
pre bezpečnosť potravín (EFSA) do súčasnosti, 
pričom poskytuje servis v podobe odhadu rizika, 
ako aj zberu a následného poskytovania údajov 
o vykonaných úradných kontrolách podľa štan-
dardov EFSA.

Servisno-poradenská a expertízna činnosť
VÚP ma rozsiahle vzdelávacie aktivity 

pre pracovníkov v potravinárskom priemysle. 
Periodicky organizuje odborné podujatia zame-
rané na problematiku správnej výrobnej praxe 
a systému HACCP, hygienu a sanitáciu, použitie 
aditívnych látok a nové technológie v potravi-
nárstve. Podnikateľským subjektom poskytuje 
konzultácie, spracúva štúdie a projekty orien-
tované na rozvoj a reštrukturalizáciu výroby po-
travinárskych výrobkov. Pre centrálne orgány 
štátnej správy i súdnu exekutívu spracúva od-
borné a expertízne stanoviská z oblasti potravi-
nárstva.

Pedagogická činnosť
Pracovníci VÚP sa zúčastňujú na pedago-

gickom procese výchovy nových vysokoškol-
sky vzdelaných odborníkov v SR i ČR a pôsobia 
vo vedeckých inštitúciách a odborných orgá-
noch krajín Európy a redakčných radách zahra-
ničných vedeckých časopisov. Dôležitou činnos-
ťou servisno-poradenskej činnosti je uvádzanie 
dosiahnutých výsledkov do praxe. Zaviedla sa 
priemyselná výroba štartovacích kultúr, prírod-
ných farbív a farbiacich koncentrátov, kyseliny 
mliečnej, prírodných organoleptickych účinných 
látok, fyzikálne rafinovaného oleja a pod. Vý-
znamná je účasť v projekte Phare „Reštruktura-
lizácia a modernizácia potravinárskeho priemys-
lu SR“ a zastupovanie SR v OECD v pracovnej 
skupine pre Biotechnológie.

Legislatívno-normatívna činnosť
V podmienkach VÚP boli spracované tex-

tové znenia 14 hláv Potravinového kódexu SR, 
ako vykonávacieho predpisu k zákonu NR SR 
č. 152/1995 Z. z. o potravinách, boli tiež spra-
cované vykonávacie predpisy k zákonu NR SR 
č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a pri-
pravený návrh Alkoholometrických tabuliek. Dô-
ležitou činnosťou je tiež vypracovanie návrhov 
implementácie jednotlivých medzinárodných ISO 

Trendy v potravinárstve, ktorý slúži ako periodi-
kum MP SR a Slovenského kódexového výboru 
pre potraviny, vrátane Kódexovej prílohy a prílohy 
Infoservis v potravinárstve.

Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cu-
dzorodých látok, zriadené na Výskumnom ústave 
potravinárskom r. 1984, sumarizuje a vyhodno-
cuje údaje zo sledovania výskytu cudzorodých 
látok v zložkách potravinového reťazca (pôde, 
vode, vstupoch do pôdy, krmivách, surovinách 
a potravinách) v rezorte Ministerstva pôdohos-
podárstva. Výsledky analýz sa spracúvajú pou-
žitím výpočtovej techniky a slúžia na posúdenie 
okamžitého stavu kontaminácie v danej oblasti, 
prípadne v danej komodite, ako aj na hodnotenie 
časového vývoja kontaminácie zložiek potravino-
vého reťazca s previazanosťou na geografický in-
formačný systém. Stredisko je zároveň garantom 
pre čiastkový monitorovací systém „Cudzorodé 
látky v potravinách a krmivách“ a pre parciálny 
informačný systém o cu dzorodých látkach, ktoré 
sú súčasťou monitorovacieho systému životného 
prostredia a integrovaného informačného sys-
tému o životnom prostredí, ktorých garantom je 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re-
publiky. 

Parciálny informačný systém o cudzorodých 
látkach má v súčasnosti 95 účastníkov a za-
bezpečuje potrebnú spätnú väzbu. Všetky úda-
je o kontaminácii sa sumarizujú a vyhodnocujú 
v Stredisku pre vyhodnocovanie výskytu cudzo-
rodých látok vo VÚP, pričom koordináciu v tejto 
oblasti zabezpečuje Komisia pre sledovanie vý-
skytu cudzorodých látok, zriadená na MP SR, 
a jej pracovné skupiny. 

Od roku 1990 sa buduje a pravidelne dopĺňa 
databanka zahraničných limitov, ktorá slúži všet-
kým riadiacim a výkonným zložkám rezortu pô-
dohospodárstva, ako i rezortu zdravotníctva. 
V súčasnosti databanka zahraničných limitov ob-
sahuje údaje z 46 krajín sveta a FAO/WHO. V ob-
lasti zahraničnej spolupráce sa systém v r. 1994 
napojil na medzinárodný program GEMS/FOOD, 
kde sa každoročne zasiela vypracovaná databá-
za v požadovanej forme.

Stredisko pre zabezpečovanie kvality ana-
lýz potravín koordinuje zabezpečovanie kvality 
analytických výsledkov v kontrolných laborató-
riách subsystémov „potraviny“, „voda“, „pôda“ 
a „lesy“ v rezorte MP SR, sprehľadňuje stav prí-
strojovej techniky, používaných analytických me-
tód a úroveň zabezpečovania vnútrolaboratór-
nej kontroly v kontrolných laboratóriách rezortu 
MP SR. Stredisko koordinuje a organizuje medzi-
laboratórne testy spôsobilosti a vedie databanku 
výsledkov kontrolných laboratórií rezortu MP SR 
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Podrobnejší prehľad o zameraní praco-
vísk ústavu v 90. rokoch 20. storočia je uvede-
ný v nasledujúcej tabuľke. Údaje predstavujú 
výber zo súpisov publikačnej činnosti ústavu 
do r. 1999, obdobie 1992 – 2000 je dnes zachy-
tené aj v elektronickej podobe a verejne dostup-
né na webovom sídle ústavu (na adrese http://
www.vup.sk), ktoré bolo zriadené v období 
na prelome milénia. U viacročných úloh je uve-
dený rok, v ktorom je úloha uvedená v prísluš-
nom zdroji po prvýkrát.

Treba spomenúť, že ústav svoju paťdesiat-
ku dôstojne oslávil odborným a spomienko-
vým podujatím v priestoroch Správy účelo-
vých zariadení MZV Sr na Drotárskej ceste 
za účasti vrcholných predstaviteľov MPrV Sr. 
Bola vydaná pamätná plaketa ústavu – v troch 
stupňoch – zlatá, strieborná a bronzová  
(s rovnakým motívom), ktorou boli ocenení via-
cerí pracovníci ústavu a spolupracujúce inštitú-
cie. Ústav pri príležitosti 50. výročia od založenia 
získal tiež Zlatú plaketu MPrV Sr (bohužiaľ, ne-
zachovala sa).

noriem z oblasti potravinárstva s ich implementá-
ciou do systému STN. 

Oblasť medzinárodnej spolupráce
Okrem vyššie spomenutej vedeckovýskum-

nej spolupráce VÚP spolupracuje s medziná-
rodnými organizáciami a inštitúciami, ako je 
napr. Svetová organizácia pre výživu a poľno-
hospodárstvo – FAO a Medzinárodný inštitút pre 
vedy o živote – ILSI pri uskutočňovaní odbor-
ných podujatí pre krajiny strednej a východnej 
Európy. 

Aktivity sú zamerané na oblasť výživy obyva-
teľstva, hygienu potravín, správny výrobnú prax 
a zavádzanie systému HACCP v potravinárskom 
priemysle. Významný je práve v tejto dobe rie-
šený projekt technickej spolupráce s FAO, ktorý 
je orientovaný na posilnenie výkonu kontro-
ly potravín ako dôležitého faktora na ochranu 
trhu a spotrebiteľa. Vďaka aktivitám predstavite-
ľov ústavu, Slovenská republika bola schválená 
na Komisii Codex Alimentarius za krajinu zabez-
pečujúcu funkciu koordinácie aktivít Codexu Ali-
mentarius v regióne Európy.

Plaketa, vydaná pri príležitosti osláv 50. výročia založenia ústavu (reverz a averz).
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Tabuľka 6. Zoznam záverečných správ o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave potravinár-
skom v Bratislave v 90. rokoch 20. storočia.

Úlohy sú spravidla viacročné, uvedený je rok začiatku riešenia.

Rok Názov výskumnej úlohy

1991 Prírodné farbivá a aditíva pre bios

Využitie extrahovaných sójových šrotov

1992 Budovanie požívatinovej banky dát

Vývoj nízkoenergetických dresingov

Definovanie parametrov kvality prírodných koreninových extraktov vo funkcii potravinárskych prísad

Porovnanie spôsobu sledovania farby laboratórnej sladiny

Možnosti znižovania energetickej hodnoty nápojov

Vybudovanie a funkčné overenie poloprevádzkového komplexu

1993 Metódy špecifikácie aditív mikrobiálneho pôvodu pre potraviny

Vývoj koncentrátov ochucujúcich aditívnych látok pre prípravu potravín

Probiotiká a štartovacie kultúry ako aditíva pre výrobky špeciálnej výživy

Výroba štartovacích kultúr pre kyslomliečne výrobky

Potravinárska informatika a banky dát

Budovanie požívatinovej banky dát

Využitie génových sond pre enzýmové technológie

Príprava aditívnych látok modernými separačnými postupmi

optimalizácia zloženia nízkoenergetických výrobkov

Modifikácia technologických vlastností rastlinných surovín

Hodnotenie potravinárskych prírodných farbív

Výber vhodných probioticky pôsobiacich kultúr a optimalizácia ich kultivačných parametrov v laboratórnom 
meradle
Informatika rezortu pôdohospodárstva Sr v oblasti technickej normalizácie pre zabezpečenie harmónie Sr 
s normami EÚ
Systémový výskum príčin kontaminácie požívatín rezíduami cudzorodých látok z čistiacich procesov v potravi-
nárstve
optimalizácia technologických a surovinových zdrojov pre výrobu piva a nealko nápojov 

Štúdium obsahu esenciálnych látok a spôsobov ich získavania v potravinárskej výrobe

Využitie prírodných izolátov a fortifikačných látok na zvýšenie nutričnej a ekologickej hodnoty nealko nápojov

Minimalizácia prieniku cudzorodých látok do potravín a optimalizácia výživy obyvateľstva

Štúdium možností náhrady syntetických farbív prírodnými

Možnosti analýzy aditívnych látok v požívatinách

Ekológia rezíduí pesticídov v potravinách

1994 Výťažnosti pre potraviny a pokrmy

Databáza plynovochromatografických retenčných indexov prchavých chuťových a vonných látok

Zabezpečenie kvality potravín z hľadiska mikrobiálnej kontaminácie

Spôsob zneškodňovania odpadových lúhových vôd

Prevádzkovanie požívatinovej banky dát na rezortnom počítači rISC CDC 4375

Zvyšovanie kvality a kompatibility dát o spotrebe a zložení potravín v Európe – Cost 99

Požívatinová banka dát v ČSFr a príprava jej vzájomného prepojenia s požívatinovými bankami dát krajín ES

Aktualizácia zásad výživy v zmysle Národného programu podpory zdravia

Informačná správa o realizácii projektu AQA v roku 1994

reprodukovateľnosť stanovenia rezíduí polychlórovaných bifenylov v mliečnom tuku a v olivovom oleji

reprodukovateľnosť stanovenia dusičnanov v zemiakoch a sušených kapustných listoch

reprodukovateľnosť stanovenia ťažkých kovov v sušenom mlieku

Projekt náhrady syntetických farbív prírodnými v cukrovinkárskych výrobkoch a cestovinách

obohatenie sortimentu nealkoholických nápojov o bylinkové na báze domácich zdrojov

Zabezpečenie kvality potravín z hľadiska chemickej kontaminácie

Program minimalizácie záťaže obyvateľstva potravinovými kontaminantami z výživy

Minimalizácia prieniku cudzorodých látok do potravín a optimalizácia výživy obyvateľstva
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Rok Názov výskumnej úlohy

1994 Stav legislatívy pre oblasť mäsa a mäsových výrobkov

Znižovanie a optimalizácia energetickej hodnoty potravín

Program efektívneho využitia odpadov vznikajúcich spracovaním surovín rastlinného pôvodu

Technologické aspekty zabezpečenia kvality potravinárskej výroby

Mikrobicídny efekt dekontaminačných prostriedkov typu Antibacteric A Langchemie

Výber biologicky aktívnych látok v potravinách, určených pre špeciálnu výživu

Výber mikroorganizmov, ich kultivácia a uplatnenie v potravinárskych technológiách

Charakteristika trendov výroby nápojov vo svete a v Sr

Vývoj nových druhov nealkoholických nápojov so zameraním na pitný režim vybraných skupín obyvateľstva

Metódy hodnotenia migrácie toxických organických agrochemikálií a priemyselných polutantov v procese spra-
covania potravín s cieľom ich znižovania vo finálnom výrobku
Koncepcia špeciálnej výživy a projekt potravín s vyváženým zložením

Charakterizácia potravín z pohľadu stravovacích modelov

Hodnotenie a analýza toxických prírodných, derivovaných a antinutričných látok v požívatinách

Program výskumného a realizačného využitia Biocentra VÚP

Návrh modelového projektu systému kontroly kvality potravín v podmienkach Slovenskej republiky

Model zabezpečenia HACCP v Sr

Aplikácia mikrobiologickej kontroly potravín v Sr z pohľadu EÚ

Potravinové alergény

Zabezpečenie vedecko-technických informácií pre potravinárstvo

Požívatinové tabuľky. Potraviny a pokrmy pre správnu výživu – Vegetariánske stravovanie

1995 Zníženie zaťaženia životného prostredia tekutými odpadmi z výroby piva

Dopracovanie potravinárskej legislatívy v nadväznosti na zákon

Informačný systém pre požívatinovú banku dát

Zvýšenie kvality a kompatibility údajov o spotrebe a skladbe potravín v Európe

reprodukovateľnosť stanovenia ťažkých kovov vo vzorkách hovädzích obličiek, hovädzieho svalu, hovädzej 
pečene a konskej pečene
reprodukovateľnosť stanovenia dusičnanov vo vzorkách kaleráb rýchlený biely a kapusta

reprodukovateľnosť stanovenia benzo(a)pyrénu v metanole

reprodukovateľnosť stanovenia dusičnanov vo vzorkách reďkovka červená rýchlená a kel hlávkový

Zabezpečenie a spolupráca pri riešení PHArE a FAo projektov v oblasti informatiky v potravinárstve

Metódy hodnotenia a znižovania cudzorodých a prírodných toxických látok v potravinách

Čiastkový monitorovací systém „Cudzorodé látky v potravinách a krmivách“ Určenie a analytické metódy sta-
novenia alergetík v potravinách
Stav a problematika rozvoja biotechnológií v Sr

Zásady správnej výrobnej praxe pre potravinársky priemysel v Sr

Koncepcia liehovarníckeho priemyslu v Sr do roku 2005

Poradenstvo a pomoc malým a stredným podnikom pri tvorbe sanitačných postupov a programov znižovania 
mikrobiálnej kontaminácie
Slovenská zbierka agropotravinárskych mikroorganizmov

optimalizácia chuťových vlastností vareného a sušeného kuracieho a slepačieho mäsa ako zložky debydrova-
ných polievok
Poradenstvo v oblasti správnej laboratórnej praxe a organizovanie medzilaboratómych testov spôsobilosti 
pre laboratóriá zaoberajúce sa kontrolou prírodných a aditívnych látok v požívatinách

1996 Metódy hodnotenia migrácie toxických organických agrochemikálií a priemyselných polutantov v procese spra-
covania potravín s cieľom ich znižovania vo finálnom výrobku
Návrh štruktúry informačného systému potravinárstva Sr

reprodukovateľnosť stanovenia dusičnanov vo vzorkách: sušený petržlen a sušená mliečna výživa

reprodukovateľnosť stanovenia organochlórovaných pesticídov vo vzorke krmiva živočíšneho pôvodu

obsah a kvalita účinných látok v sledovaných druhoch ovocia

optimalizácia aplikácie dezinfekčných a sanitačných prostriedkov s cieľom dosiahnutia najvyššieho účinku 
a minimalizácie rezíduí v potravinách

Tabuľka 6. pokračovanie
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Tabuľka 6. pokračovanie

Rok Názov výskumnej úlohy

1996 Možnosti aplikácie progresívnych technológií a techník v potravinárskom priemysle

Zabezpečenie činnosti rezortnej zbierky potravinárskych mikroorganizmov

Príprava a spracovanie technologických a analytických aspektov výroby potravín z génovo manipulovaných 
zdrojov
Parciálny informačný systém o cudzorodých látkach (PIS CL)

Návrh konceptu akvizičnej činnosti v podmienkach potravinárskeho priemyslu Sr

Projekt a príprava technologickej dokumentácie výroby prírodných potravinárskych farbív z červenej repy 
a mrkvy
Aplikácia prírodných farbív z Aronia melanocarpa v potravinárskom priemysle

Návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Sr, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené straty liehu pri jeho 
výrobe, doprave a skladovaní
Príprava a spracovanie materiálov potrebných pre vstup Sr do EÚ

Medzilaboratórny test spôsobilosti – reprodukovateľnosť stanovenia kyseliny sorbovej vo vzorke bieleho vína

Zabezpečenie výkonu sekretariátu Kódexového výboru

Návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Sr, ktorým sa ustanovujú všeobecné požiadavky na denaturáciu 
liehu a denaturovaný lieh
ALIMENTA 3 - projektová dokumentácia pre vypracovanie softvéru

Návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o vzájomnom uznávaní a ochrane 
geografických a tradičných označení pre destiláty/liehoviny

1997 Možnosti získavania nových intenzívnych prírodných sladidiel na báze steviozidov

Budovanie informačnej bázy údajov potravinárskeho priemyslu a jej využitie v procese začleňovania Sr do EÚ

Zvýšenie biologickej hodnoty potravín rastlinného pôvodu využitím baktérií mliečneho kvasenia

Konzultácie o zložení potravín na FAo, ESNA, 12. mája – 11. júla 1997 a 12. októbra – 10. decembra 1997

Zvýšenie kvality a kompatibility údajov o spotrebe a skladbe potravín v Európe

reprodukovateľnosť stanovenia dusičnanov vo vzorke fazule

reprodukovateľnosť stanovenia kofeínu vo vzorke nápoja “Cola”

reprodukovateľnosť stanovenia medi, olova a kadmia vo vzorke cukru

reprodukovateľnosť stanovenia organochlórovaných pesticídov v izooktáne

reprodukovateľnosť stanovenia organochlórovaných pesticídov vo vzorke kôrovca

reprodukovateľnosť stanovenia polychlórovaných bifenylov v izooktáne

reprodukovateľnosť stanovenia polychlórovaných bifenylov v sušenom mlieku

reprodukovateľnosť stanovenia sušiny a prídavných látok – soľ, dusitany, dusičnany v mäsovom výrobku

Štartovacie kultúry zvyšujúce esenciálnu a senzorickú hodnotu fermentovaných potravín živočíšneho pôvodu

Distribúcia a metódy znižovania anorganických kontaminantov v potravinách

Metódy hodnotenia a znižovania cudzorodých a prírodných toxických látok v potravinách

Čiastkový monitorovací systém „Cudzorodé látky v potravinách a krmivách“ – ročné správy 1997 – 1999

Určenie a analytické metódy stanovenia alergetík v potravinách

Vývoj nových metód mikrobiologického hodnotenia potravín

Nové zdroje, získavanie a aplikácia potravinárskej vlákniny

Analýza steroidných glykoalkaloidov v potravinách

Spracovanie polysacharidických substrátov z rastlinnej surovinovej základne

Metódy kontroly použitia aditívnych látok, pravosti a falšovania potravín

Hodnotenie a analýza prírodných toxických a antinutričných látok v surovinách a potravinách

Prírodné chuťovo-vonné látky

Zvyšovanie výživovej hodnoty a kvality potravín aditívnymi látkami

Správa z poradenstva o Codexe Alimentarius

Manuál pre FAo Data Management Software, verzia 1.2

1998 Priama detekcia a kvantifikácia patogénov v produktoch živočíšneho pôvodu použitím polymerázovej reťazovej 
reakcie
Prepočet odporúčaných dávok dennej spotreby potravín

reprodukovateľnosť stanovenia aflatoxínu B1 v štandardnom roztoku

reprodukovateľnosť stanovenia ftalátov vo vzorke liehovín
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Tabuľka 6. pokračovanie

Rok Názov výskumnej úlohy

1998 reprodukovateľnosť stanovenia PCB 28, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB 180 v mliečnom tuku

ovplyvňovanie výživovej hodnoty a kvality potravín prídavnými látkami

riešenie aktuálnych trendov vo výžive v zmysle odporúčaní Národného programu podpory zdravia

Náhrada tuku novými fyzikálne a chemicky modifikovanými aditívami

Spracovanie a využitie rastlinných odpadov a vedľajších surovín na výživové a technologicko účely

reprodukovateľnosť stanovenia benzo(a)pyrénu v metanole a v predupravenej vzorke rastlinného oleja.

reprodukovateľnosť stanovenia sušiny, tuku a NaCl v strúhanke

Znižovanie energetickej hodnoty nápojov a potravín náhradou sacharózy nízkoenergetickými sladidlami s využi-
tím steviozidu na Slovensku
Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok (za obdobie 1998 – 2000)

Príprava a aktualizácia materiálov pre Potravinový kódex Sr

Príprava materiálov pre rokovania negociačných skupín o potravinárskych výrobkoch a komoditách, ktoré 
nie sú riadené spoločnou poľnohospodárskou politikou v Európskej únii
Zabezpečenie vedecko-technických informácií pre potravinárstvo

1999 Modelovanie výživy v zmysle úloh Národného program podpory zdravia, zameraných na ozdravenie výživy 
obyvateľstva
Modelovanie optimálnej výživy vrátane ekonomických parametrov pre špeciálne výživové požiadavky s využitím 
potravinovej banky dát VÚP
Prehľad spoľahlivosti analýz dusičnanov v poľnohospodárskych a potravinárskych komoditách

reprodukovateľnosť stanovenia chlórovaných pesticídov v mliečnom tuku

reprodukovateľnosť stanovenia syntetických farbív v modelových vzorkách a v sirupe

Sledovanie esenciálnych prvkov v biotechnologickej výrobe potravinárskych aditív

Biotechnologické metódy pre zlepšenie vlastností potravín

Štartovacie kultúry zvyšujúce esenciálnu a senzorickú hodnotu fermentovaných potravín živočíšneho pôvodu

Možnosti znižovania nežiadúcich látok v požívatinách biotechnologickými procesmi

Koncepcia riešenia podielu obnoviteľných zložiek motorových palív na báze poľnohospodárskych surovín 
v Slovenskej republike

2000 Definovanie najvyšších dovolených limitov pre kontaminanty, aditívne látky a rezíduá v potravinách
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Do roku 2001 vstupoval ústav so 112 pracov-
níkmi, podľa dochovaných dokumentov, kritický 
bol najmä trend odchodu resp. nedostatku mla-
dých pracovníkov, ktorý začal už v predchádza-
júcich obdobiach, najmä z dôvodu finančného 
podhodnotenia v porovnaní s komerčnou sfé-
rou. Za dlhodobo pozitívny trend možno pova-
žovať nárast počtu pracovníkov vo vyšších ve-
decko-kvalifikačných stupňoch.

Praktickým výsledkom riešenia výskumných 
úloh v roku 2001 bolo 11 hmotných a 11 ne-
hmotných realizačných výstupov. Patria medzi 
nich vypracované analytické metódy, metódy 
izolácie, purifikácie a frakcionácie skúmaných 
zložiek potravinárskych surovín a výrobkov 
a ich identifikácia, postupy znižovania obsahu 
cudzorodých a prírodných toxických látok v po-
travinách, metódy umožňujúce výrobu potravín 
s lepšími parametrami, informácie o dezinfekč-
nej účinnosti schválených a vývojových sani-
tačných prostriedkov, metódy detekcie rezíduí 
sanitačných prostriedkov a poradenstvo. reali-
záciou získaných poznatkov v praxi sú aj vydané 
a pripravované príručky.

Vo všetkých prípadoch ide o významné spo-
ločenské prínosy s priamym dopadom na zdra-
vie populácie Sr, ktoré sú prakticky nevyčísliteľ-
né. Pre detekciu patogénnych mikroorganizmov 
sa využívajú metódy molekulárnej biológie. Ich 
zavedením do praxe sa skrátila doba potrebná 
pre ich stanovenie, čo umožňuje dosiahnuť šir-
ší záber kontroly a zvýšiť zdravotnú neškodnosť 
potravín už v procese ich výroby. 

Nevhodné stravovacie návyky obyvateľov 
Sr boli podnetom na vytváranie optimálnych 
stravovacích modelov pre rôzne kategórie oby-
vateľstva. Tvorbu modelov umožňujú výsledky 
zhromaždené v potravinovej banke dát. Na zá-
klade vedeckých poznatkov z oblasti výživy. Pra-
covníci ústavu zároveň vyvíjajú úsilie zamerané 
na zlepšenie informovanosti širokej laickej aj od-
bornej verejnosti v oblasti výživy. 

Prínosom výskumu bolo aj obohatenie po-
travinárskej analytiky o rýchle a presné metó-
dy hodnotenia kvality potravín s uplatnením 
u výrobcov potravín a v kontrolných orgánoch, 
možnosť posúdenia správnosti hygienických li-
mitov kontaminujúcich prvkov v procese výroby 
potravín s možnosťou zásahu do normotvorby, 
zavedenie nových kritérií hodnotenia prírodných 
toxických a antinutričných látok v surovinách 
a potravinách, analýza prírodných toxikantov, 
charakterizácia potenciálnych alergénov vo vý-
robkoch, aplikácia nových molekulárne biolo-
gických metód do potravinárskej diagnostiky 
a možnosť operatívneho ovplyvňovania techno-
logického procesu z hľadiska čistiacich a sani-
tačných techník.

V roku 2001 bol ústav poverený zo strany 
FAo koordináciou aktivít zameraných na zlep-
šovanie systému kontroly kvality potravín v Sr, 
s cieľom lepšej ochrany spotrebiteľov, posilne-
ním mechanizmov zabezpečujúcich zvýšenie 
zdravotnej neškodnosti a kvality potravín z do-
mácich a zahraničných zdrojov. VÚP aktivity 
projektu len koordinoval, všetky finančné pros-

Výskumno-vývojové zameranie ústavu  
v rokoch 2001 – 2020

Nové tisícročie prinieslo do života ústavu postupne viacero zmien a noviniek. Najpodstatnejšou 
z pohľadu efektivity činností a napojenia na svetové vedecké a odborné dianie, je asi zriadenie we-
bového sídla ústavu (na adrese http://www.vup.sk) približne v r. 2000 – 2001, postupná informatizácia 
pracovísk a elektronizácia niektorých postupov a procesov, vrátane komunikácie. 

od r. 2000 sú k dispozícii výročné správy ústavu, zachované informácie na webovej stránke ústa-
vu, MPrV Sr a ďalších inštitúcií, a tiež ďalšie elektronické a tlačené materiály, z ktorých pri písaní tejto 
časti vychádzame. V ďalšom prehľade sa sústredíme na kľúčové udalosti v živote ústavu, významné 
výsledky výskumu, vývoja a inovácií, významné úspechy pracovníkov a tiež výsledky a úspechy z hľa-
diska medzinárodnej spolupráce. Štruktúra je možno mierne odlišná od predchádzajúcej kapitoly, 
udalosti sú zoradené a členené chronologicky, snažili sme sa však poukázať aj na širšie aspekty, ktoré 
mali dopad na život a činnosti ústavu v konkrétnom období. Podrobnosti o riešených projektoch, vý-
stupoch a ďalšie informácie sa nachádzajú v ďalších častiach tejto publikácie, s dôverou však čitateľa 
odkazujeme na verejne dostupné výročné správy.

2001
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• manažment kontrolných laboratórií,
• školenie v oblasti medzinárodne akceptova-

ných analytických metód kontroly potravín.

FAo tiež poverilo VÚP usporiadať medziná-
rodnú satelitnú konferenciu „4th International 
Food Data Conference“. Táto sa uskutočnila 
v Bratislave v priestoroch MZ Sr v predstihu 
pred 17. medzinárodným kongresom o výžive, 
ktorý sa konal v auguste 2001 vo Viedni. Podu-
jatia sa zúčastnilo 147 zahraničných a 35 domá-
cich účastníkov. Túto akciu financovalo (vo výš-
ke 40 tis. USD) v plnom rozsahu FAo. 

triedky boli použité na nákup inšpekčných po-
môcok, školenia analytické zariadenia a študijné 
cesty pre orgány potravinového dozoru z rezor-
tu MP SR a MZ SR. 

Expertná činnosť FAo sa zamerala na: 
• zlepšenie funkcie orgánov potravinového do-

zoru,
• analýzu legislatívy a predpisov v príslušnej 

oblasti,
• vypracovanie štandardov a predpisov v ob-

lasti kvality a zdravotnej neškodnosti,
• zavedenie a manažment moderného potravi-

nového kontrolného systému,
• posilnenie inšpekčnej služby,

2002

Praktickým výsledkom riešenia výskum-
ných úloh VÚP v roku 2002 bolo 28 hmotných 
realizačných výstupov (v hodnote 4 236 tis. Sk) 
a 39 nehmotných realizačných výstupov (v hod-
note viac ako 39 mil. Sk) najmä v oblasti kva-
lity a bezpečnosti potravín, hygieny a sanitá-
cie, ale tiež poradenstvo výrobcom potravín  
(spolu 1 210 hodín). realizáciou získaných po-
znatkov v praxi sú aj vydané a pripravované prí-
ručky. 

okrem iných projektov vedy a výskumu, kto-
ré uvádzame v nasledujúcej kapitole, v r. 2002 
bol ústav zapojený do projektu INrA – Priblí-
ženie európskeho potravinárskeho výskumu 
k spotrebiteľom, zdravotníckym odborníkom 
a priemyslu (Flair-Flow Europe), ktorý za VÚP 
koordinačne zabezpečoval Ing. Milan Ko-
váč, CSc. Cieľom projektu bola distribúcia vý-
sledkov potravinárskych výskumných progra-
mov sponzorovaných Európskou úniou v rámci 
celej Európy. Európska komisia financuje ročne 
približne 100 potravinárskych výskumných pro-

jektov zameraných na výživu, zdravotnú neškod-
nosť potravín, technológie a názory a požiadav-
ky spotrebiteľov. Nemenej dôležitým cieľom je 
sprostredkovanie dialógu medzi vedcami a jed-
notlivými kategóriami konečných užívateľov vý-
sledkov riešenia projektov. Zámerom projektu 
bola tiež produkcia „na mieru šitých“ vedeckých 
informácií určených pre malé a stredné podniky, 
odborníkov v zdravotníctve a spotrebiteľov. 

V rámci sprievodných opatrení projektu 
Flair-Flow Europe pre budúcich členov Eu-
rópskej únie zo strednej a východnej Európy 
zabezpečil VÚP zorganizovanie workshopu 
„Chemická neškodnosť potravín“ s tuzemskými 
a zahraničnými prednášateľmi (Bratislava, 8. no-
vembra 2002). okrem toho, v r. 2002 boli vyda-
né v náklade á 1 000 ks v slovenskom jazyku 
3 brožúry: Európsky výskum o BSE, Potravino-
vá alergia a Geneticky modifikované potraviny, 
ktoré podávajú súhrnné informácie o novinkách 
v oblasti výsledkov výskumu financovaného 
Európskou úniou na uvedené témy.

2003

V roku 2003 sa zvýšil počet zamestnancov 
ústavu na 114 oproti roku 2002, kedy ich bolo 
106. Z toho vo výskume a vývoji pracovalo 
76 zamestnancov, z nich 56 s vysokoškolským 
vzdelaním. Trend odchodu najmä mladých za-
mestnancov sa vedeniu ústavu podarilo dočas-
ne zastaviť a stabilizovať – vďaka možnostiam 
získania ďalšieho vzdelania, formou zahranič-
ných vzdelávacích kurzov v rámci zahraničných 
projektov, účasti na zahraničných a tuzemských 

seminároch, na školeniach a rôznych vzdeláva-
cích kurzoch. 

Podľa ďalších údajov vo výročnej správe 
za rok 2003, 67 % kapacít zamestnancov ústavu 
sa venovalo výskumným činnostiam, 6 % kapa-
cít slúžilo na riešenie úloh pre MP Sr, 20,5 % 
boli vnútroústavné činnosti a zvyšok bol rozde-
lený medzi poradenstvo pre podnikateľské sub-
jekty, aktivity v medzinárodných organizáciách 
(FAo, WHo, oECD, Codex Alimentarius, Sveto-
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Praktickým výsledkom riešenia výskum-
ných úloh na VÚP v roku 2003 bolo 46 hmot-
ných (v hodnote 97,5 mil. Sk) a 19 nehmotných 
(v hodnote viac ako 257 mil. Sk) realizačných 
výstupov. Hodnota realizačných výstupov, vrá-
tane normatívnej činnosti a ďalších odborných 
činností bola vyčíslená na 363,405 mil. Sk. Trž-
by za poradenstvo a služby spolu dosiahli výšku 
13,464 mil. Sk.

vý potravinový summit, UNEP, CC EUro a iné) 
a výuku na univerzitách. 

Vzhľadom na úspešnosť získavania projek-
tov a grantov v organizácii narastala potreba 
zamestnávania ďalších vedeckovýskumných 
pracovníkov. Dôraz pri ich výbere sa popri jazy-
kových schopnostiach (aktívna znalosť cudzích 
jazykov) kládol na odbornosť a vedecké zame-
ranie.

2004

Pozitívny trend v rozvoji organizácie zapo-
čatý v r. 2003 pokračoval aj v r. 2004, najmä 
vďaka realizovaným projektom vedy a výsku-
mu, v ústave pracovalo 132 pracovníkov, z toho 
vo výskume a vývoji 105 zamestnancov.

Mladí vedeckí pracovníci boli profilovaní aj 
k schopnosti organizovať prácu nimi riadeného 
výskumného kolektívu. Z tejto vekovej kategórie 
boli do funkcie vedúcich výskumných oddelení 
ustanovené dve pracovníčky. Vedenie ústavu 
malo snahu využiť aj možnosti vedeckej profilá-
cie mladých výskumných pracovníkov na špič-
kových pracoviskách EÚ ich vysielaním na štu-
dijné pobyty a stáže. 

Všetci vedeckovýskumní pracovníci boli pe-
riodicky hodnotení a odmeňovaní podľa dosia-
hnutých výsledkov riešenia výskumných pro-
jektov. V súvislosti s rastom počtu kvalitných 

a finančne zabezpečených projektov, mierne 
stúpli mzdy vedeckovýskumných zamestnan-
cov. 

V r. 2004 sa zakúpilo zariadenie pre kvanti-
tatívnu analýzu DNA – real Time PCr Cycler. 
Z analytických prístrojov bolo zakúpené unikát-
ne zariadenia GS-MS. okrem toho investície 
smerovali na ďalší rozvoj a skvalitnenie infor-
mačnej techniky a sieťovej infraštruktúry ústavu.

Ako sa ďalej dočítame vo výročnej správe 
ústavu, pretrvávajú problémy so získavaním fi-
nančných prostriedkov priamo z výrobnej praxe, 
čo je spôsobené dlhodobou kapitálovou nedos-
tatočnosťou najmä malých a stredných potra-
vinárskych podnikov. Toto tvrdenie bolo platné 
v r. 2004 a so znalosťou veci môžeme povedať, 
že platí dodnes.

Pracovníci ústavu vytvorili v r. 2004 4 hmot-

Grafické materiály k výstupom pre základné školy – Pyramída zdravej vyživy a Stravuj sa zdravo. 
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né realizačné výstupy v hodnote 26,25 mil. Sk 
a 7 nehmotných realizačných výstupov v hodno-
te viac ako 14,9 mil. Sk. realizovali tiež 25 pora-
denských aktivít v hodnote 1,24 mil. Sk, najmä 
v oblasti technologického vývoja potravín, vý-
robných problémov typu aplikácie obalov, aditív, 
prírodných farbív, poskytnutie informácií a rád 
pri hodnotení základných surovín, optimalizácii 
analytických postupov a pomoc pri budovaní 
systému laboratórnych postupov hodnotenia 
kvality. V rámci expertíznej činnosti poskytli pra-
covníci ústavu stanoviská ohľadne zmien vlast-
ností potravín počas skladovania a pri hodno-
tení niektorých ukazovateľov kvality. Hodnota 
realizačných výstupov, vrátane normatívnej čin-
nosti v hodnote 903 tis. Sk spolu predstavuje 
42,293 mil. Sk. 

okrem pravidelne sa opakujúcich výstupov, 
osobitnú zmienku medzi výstupmi si zaslúži 
Pyramída – Výukový softvér o výžive, čo je po-
užívateľský program vyvinutý pracovníkmi ústa-
vu, obsahujúci databázu nutričného zloženia 
a energetickej hodnoty najrozšírenejších potra-
vín, pokrmov a nápojov a prostredníctvom od-
porúčaných výživových dávok (oVD), ktorý vy-
hodnocuje potravinovú skladbu a orientačne aj 
energetický príjem jedinca (percento naplnenia 
oVD) pre žiakov ZŠ.

rovnako patrí medzi významné prínosy ústa-
vu s celospoločenským dosahom aj učebná 
príručka pre žiakov základných škôl, Stravuj sa 
zdravo, ktorej filozofia vychádza z potravinovej 
pyramídy a prostredníctvom grafických obráz-

kov popisuje odporúčanú skladbu potravín a zá-
sady zdravého stravovania, pričom zdôrazňuje 
výživové potreby a nároky detí, Príručka neza-
búda ani na pitný režim, hygienu a význam po-
hybu ako súčasť správnej životosprávy.

V roku 2004 ústav opäť organizoval medzi-
národnú konferenciu – 24. seminár o Codex Ali-
mentarius s účasťou zástupcov 27 štátov – ako 
satelitné podujatie 24. zasadnutia Koordinač-
ného výboru Codex Alimentarius pre Európu 
(CC EUro). Uskutočnil sa v Bratislave 19. sep-
tembra 2004. 

Seminár nadviazal na predchádzajúce podu-
jatie z r. 2002 a bol zameraný na aktivizáciu čin-
ností všetkých členských krajín FAo a WHo, kto-
ré sú členmi Spoločného programu FAo/WHo 
pre potravinové normy, a poskytol podrobnú 
informáciu o zámeroch stratégie a významu bu-
dúcnosti práce Codexu Alimentarius v regióne 
Európy ako aj pre dosiahnutie cieľov a zámerov 
Európskej únie v domácom a medzinárodnom 
obchode s agropotravinárskymi produktmi. 

Slovenská republika plnila úlohy koordiná-
tora CC EUro od r. 2000. Úlohou bolo defino-
vanie problémov a potrieb európskeho regiónu 
v oblasti potravinových noriem a kontroly po-
travín, zjednocovanie európskej politiky potravi-
novej legislatívy voči ostatným krajinám a pre-
pojenie medzinárodnej potravinovej legislatívy 
Codex Alimentarius a legislatívou Európskej 
únie a ostatných štátov európskeho regiónu.

otvorenie 24. zasadnutia Koordinačného výboru FAo/WHo pre Európu (CC EUro) za účasti ministra pôdohos-
podárstva Sr Zsolta Simona.
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Pozývací list riaditeľa ústavu Ing. Milana Kováča, CSc., v súvislosti s organizáciou 24. zasadnutia CC EUro 
v Bratislave v septembri 2004. 
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rok 2005 znamenal pre ústav z hľadiska 
počtu zamestnancov ďalší rok personálnej sta-
bilizácie – na ústave pracovalo 132 pracovníkov, 
pričom 27 pracovníkov bolo vo veku do 30 ro-
kov, z nich 23 s vysokoškolským vzdelaním. 

Bolo zakúpených niekoľko zariadení, slú-
žiacich na podporu realizácie výskumných ak-
tivít, napr. mikrocentrifúga, elektroforetické za-
riadenie Vilour, termostat, ultrazvukový kúpeľ, 
real-time PCr cycler, sterilizér, ale tiež kvapali-
nový chromatograf Shimadzu a nový plynový 
chromatograf. Pokračovalo aj dovybavenie pra-
covísk výpočtovou technikou a IKT infraštruk-
túrou. Hodnota zakúpených zariadení dosiahla 
spolu takmer 8 mil. Sk. 

Praktickým výsledkom riešenia výskum-
ných úloh VÚP v roku 2005 bolo 14 hmotných 
realizačných výstupov pre odberateľov z praxe 
v hodnote 22 mil. Sk a 13 nehmotných výstu-
pov – legislatívnych materiálov (v podobe návr-
hov STN noriem), výsledkov monitoringu látok 
v potravinovom reťazci, potravinového softvéru 
a databáz, patentov, úžitkových vzorov, metód 
identifikácie patogénnych mikroorganizmov 
a pracovných postupov na odhaľovanie fal-
šovania potravín – v hodnote 3,2 mil. Sk. Boli 
zrealizované 2 poradenské aktivity v hodnote 
150 000 Sk. Hodnota všetkých realizačných vý-
stupov spolu predstavovala sumu 25,68 mil. Sk.

Je však potrebné na tomto mieste pozname-
nať, že rok 2005 znamenal pre chod ústavu aj 
niekoľko významných personálnych a organi-
začných zmien.

Po 17. rokoch vo funkcii bol Ing. Milan Ko-

váč, CSc., odvolaný vo februári z funkcie ria-
diteľa a na miesto riaditeľky ústavu nastúpila 
od 1. 3. 2005 Ing. Gabriela Decsiová. Po odcho-
de z VÚP Ing. Milan Kováč, CSc. pôsobil ako 
poradca ministra pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Sr (2005), neskôr ako stály predsta-
viteľ Sr pri FAo (2005 – 2008), medzinárodný 
expert pre výživu a ochranu spotrebiteľa pri rEU 
FAo v Budapešti (2008 – 2009) a štátny radca 
MPrV Sr (2009 – 2014), kedy odišiel do dô-
chodku.

Zmenila sa aj organizačná štruktúra ústa-
vu – okrem iného vzniklo nové oddelenie za-
hraničných vzťahov, ktorého vedúcou sa sta-
la Ing. Kitti Németh, PhD., zároveň pôsobiaca 
vo funkcii námestníčky riaditeľky pre zahranič-
né vzťahy. Poslaním oddelenia bola zahraničná 
prezentácia ústavu a spolupráca s medziná-
rodnými inštitúciami, najmä FAo/WHo, EFSA 
a Codex Ali mentarius. oddelenie tiež realizovalo 
aktivity Sekretariátu Codex Alimentarius a gesto-
rovalo vydávanie periodík ústavu (oddelenie aj 
funkcia boli zrušené v r. 2009).

Témou roka bola tiež otázka reorganizá-
cie ústavu a jeho presťahovanie z Bratislavy 
do priestorov v Modre na Štefánikovej ulici. Pra-
covníci oddelení ústavu v Bratislave preto časť 
roka 2005 venovali príprave sťahovania svojich 
pracovísk a vedeckovýskumná činnosť bola 
na čas ochromená. Slúži ku cti vtedajšieho ve-
denia ústavu pod vedením Ing. Decsiovej, že sa 
podarilo zámer ministerstva presťahovať ústav 
do Modry zvrátiť a napokon bolo zachované 
dovtedajšie status quo.

2005

2006

Po zrušení zámeru Ministerstva pôdohospo-
dárstva presťahovať ústav do Modry, činnosti 
ústavu v r. 2006 riadne pokračovali. Došlo 
k miernemu úbytku počtu zamestnancov, ustá-
lil sa na počte 126, pričom 103 z nich malo 
vysokoškolské vzdelanie. Veková štruktúra 
pracovníkov ústavu bola: 24 – do 30 rokov, 24 – 
do 40 rokov, 35 – do 50 rokov, 31 – do 60 rokov 
a 12 – nad 60 rokov.

Vďaka zapojeniu sa do úloh MŠ Sr (projekty 
APVT/APVV) a najmä vďaka kontraktu s MP Sr 
na riešenie úloh výskumu a vývoja a začatiu 
riešenia projektu „rozvoj progresívnych metód 

a postupov pre zabezpečenie procesu konti-
nuálneho zvyšovania kvality a bezpečnosti 
vo výrobe a kontrole potravín“ získal ústav do-
statok finančných zdrojov, ktoré mu umožnili vy-
tvoriť predpoklady na významnejšie posilnenie 
vedeckovýskumného potenciálu pracoviska. 

Bolo zakúpených niekoľko špičkových labo-
ratórnych prístrojov, okrem LC/MS/MS systé-
mu v hodnote 8,6 mil. Sk a EPr spektrometra 
Bruker e-scan v hodnote 3,6 mil. Sk boli špič-
kovou technikou dovybavené laboratóriá kva-
palinovej chromatografie a spektroskopických 
metód. V rámci rekonštrukcie a obnovy labora-
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tórií sa zakúpili nové laboratórne stoly a niekoľ-
ko menších prístrojov a zariadení. Pristúpilo sa 
tiež k obnove zastaraného vozového parku.

Praktickým výsledkom riešenia výskumných 
úloh v roku 2006 bolo 35 hmotných realizač-
ných výstupov v celkovej hodnote 61,26 mil. Sk 
a 8 nehmotných realizačných výstupov v hod-
note 2,69 mil. Sk. Medziročne významným 
spôsobom vzrástol najmä počet hmotných 
reali začných výstupov. Poradenské aktivity do-
siahli hodnotu 90 tis. Sk. Hodnota všetkých 
reali začných výstupov spolu predstavuje sumu 
64,2 mil. Sk. 

Popri tradičnej vedeckovýskumnej činnosti aj 
v r. 2006 realizovali pracovníci ústavu množstvo 
expertíz, spracovali odborné stanoviská a vyjad-
renia pre potreby ústredných orgánov štátnej 
správy, potravinárskych samosprávnych zväzov 
a združení, posudkov odborných prác a vedec-
kých a odborných článkov. 

Na základe poverenia MPrV Sr zo dňa 
29. 3. 2006 v zmysle Zákona Nr Sr o potra-
vinách č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, VÚP sa stal „rezortným pracovis-
kom pre hodnotenie rizika z potravín“. Získal 
tak štatút národnej autority v oblasti prípravy 
vedeckých stanovísk, poskytovaní vedeckého 
poradenstva a vedeckej a technickej podpory 
na vyhodnocovanie rizík z potravín pre potreby 
národných orgánov a medzinárodných inštitúcií. 
Tieto činnosti ústav vykonáva dodnes, v úzkej 
súčinnosti a podľa štandardov Európskeho úra-
du pre bezpečnosť potravín (EFSA). V spoluprá-
ci so Štátnou veterinárnou a potravinovou sprá-
vou Sr sa ústav podieľa na prevádzke rýchleho 
výstražného systému pre potraviny a krmivá 
(rASFF) Európskej komisie.

Akreditované skúšobné laboratórium, zriade-
né v polovici 90-tych rokov zaznamenalo v tom-
to období kulmináciu svojej činnosti – zrealizo-
valo sa spolu 742 akreditovaných analýz vzoriek 
a 169 analýz vzoriek v rámci neakreditovaných 
skúšok.

Akreditované skúšky boli zamerané na stano-
venie vybraných kovov v potravinách, nápojoch 
a vode, stanovenie glukózy, fruktózy, sacharózy 
a maltózy v nealko nápojoch a mede, stanove-
nie kyseliny sorbovej, benzoovej, acesulfámu, 
sacharínu a cyklamátov v nealko nápojoch, sta-
novenie silice v chmeli, stanovenie myrcénu, 
karyofylénu, humulénu a farnezénu v chmeľovej 
silici, stanovenie obsahu vody v chmeli, stano-
venie ortuti v potravinách, nápojoch a vode, 
stanovenie vlákniny v potravinách enzymaticky, 
stanovenie celkových redukujúcich sacharidov 
Luff-Schoorlovou metódou v potravinách, sta-

novenie horkých látok chmeľového extraktu mo-
difikovanou Wöllmerovou metódou, stanovenie 
konduktometrickej hodnoty chmeľu, stanovenie 
antokyánov v rastlinných surovinách, farbiacich 
koncentrátoch a potravinách, stanovenie Cu-
chlorofylu vo farbiacich koncentrátoch a potra-
vinách, stanovenie karotenoidov v rastlinných 
surovinách, farbiacich koncentrátoch a potravi-
nách, stanovenie železa vo víne, stanovenie cel-
kového dusíka v potravinách, stanovenie alko-
holu vo víne, stanovenie celkovej kyslosti vína, 
stanovenie celkovej kyseliny siričitej vo víne, sta-
novenie voľnej kyseliny siričitej vo víne, stano-
venie extraktu vo víne, stanovenie hustoty vína, 
stanovenie prchavých kyselín vo víne a stanove-
nie cukru vo víne.

Diapazón týchto analýz pokrýva prakticky 
celý rozsah stanovení poskytovaných v rámci 
akreditovaných činností Skúšobného laborató-
ria VÚP. Analýzy sa robili na oboch pracoviskách 
ústavu – v Bratislave aj v Modre.

Za rok 2006 dosiahli príjmy z výkonu ak-
reditovaných a neakreditovaných analýz 
171 380 Sk, z čoho príjem pracoviska v Modre, 
kde boli sústredené najmä rôzne druhy akredi-
tovaných analýz vína, predstavoval 127 800 Sk 
a príjem pracoviska v Bratislave 43 580 Sk. Ako 
sa ďalej v tejto súvislosti uvádza vo výročnej 
správe: “pracovisko v Modre spracúva počtom 
väčšie množstvo vzoriek, avšak na cenovo nižšej 
úrovni v porovnaní s pracoviskom v Bratislave. 
Na bratislavskom pracovisku ide o metodiky ča-
sovo, materiálovo, prístrojovo náročnejšie, tak-
tiež aj cenovo nákladnejšie oproti modranskému 
pracovisku“.

V neskoršom období výkony akreditovaného 
skúšobného laboratória postupne klesali, stali 
sa cenovo nekonkurencieschopné profesionál-
nym komerčným veľkokapacitným laboratóriám, 
ktoré začali vznikať po roku 2005 a s ktorými vý-
skumná inštitúcia s tak širokým zameraním čin-
ností nemohla držať krok. Z dôvodu klesajúceho 
počtu analýz a vysokých režijných a pridruže-
ných nákladov (dohľady, reakreditácie) krátko 
po začlenení VÚP do NPPC, uplynutím platnosti 
akreditácie skúšobné laboratórium zaniklo.

Za najvýznamnejší počin vo vzťahu k posilne-
niu spolupráce s praxou a zároveň postavenia 
ústavu v národnom aj medzinárodnom kontexte 
možno považovať Úvodnú konzultáciu k mož-
nosti vzniku Slovenskej technologickej platfor-
my, ktorá sa konala dňa 22. 11. 2006, v priesto-
roch ústavu.

Podľa zachovaných dokumentov: 
„Výskumný ústav potravinársky za účelom 

nadviazania užšej spolupráce medzi výskumom 



70 roKoV VÚP

62

a priemyslom s cieľom urýchlenia rozvoja potra-
vinárskeho priemyslu na Slovensku pripravuje 
zriadenie Slovenskej technologickej platformy. 
Pri tejto príležitosti sa dňa 22. novembra 2006 
konalo úvodné stretnutie slovenskej technologic-
kej platformy, na ktoré boli pozvaní predstavitelia 
jednotlivých zväzov, združení, výskumu a univerzít 
pôsobiacich v potravinárskom priemysle na Slo-
vensku. Program stretnutia pozostával z prezen-
tácie Európskej Technologickej Platformy Potra-
viny pre život (ETP Food For Life), ktorú uviedla 
Ing. Kitti Németh, PhD. a prezentácie siedmeho 
výskumného rámcového pro gramu Európskej 
únie – FP 7 vo vzťahu k potrebám a príležitostiam 
potravinárskeho priemyslu na Slovensku.“

Záverom pracovného stretnutia bolo, že zria-
denie Slovenskej technologickej platformy (STP) 
by mohlo výrazne napomôcť rozvoju potravinár-
skeho priemyslu na Slovensku. Práve cez STP 
by sa záujmy a potreby slovenského potravi-
nárskeho priemyslu mohli predkladať ETP, pros-
tredníctvom ktorej by bolo možné požiadavky 
potravinárskeho priemyslu na Slovensku pred-
staviť Európskej komisii a začleniť ich do výziev 
pre projekty 7. rámcového programu EÚ.

Tomuto počinu však predchádzala konzultá-
cia Stredoeurópskej iniciatívy ohľadne možnos-
tí zriadenia národnej platformy ETP s dôrazom 
na regionálne benefity, ktorá sa pod organizač-
ným zabezpečením ústavu uskutočnila v dňoch 
20. – 21. septembra 2006 v priestoroch hotela 
Holiday Inn v Bratislave. Záštitu nad podujatím 
prevzal minister pôdohospodárstva Miroslav Ju-
reňa a zúčastnilo sa jej viac než 40 pozvaných 
zástupcov ministerstiev, univerzít, výskumných 
inštitúcií z 12 krajín, zástupcovia Európskej tech-
nologickej platformy ETP Potraviny pre život, 
Európskej asociácie pre chemické a molekulár-
ne vedy EuCheMS, zástupca Európskej komisie 
a Stredoeurópskej iniciatívy. 

V decembri 2006 došlo, po necelom roku 
a pol, opäť ku zmene na čele ústavu – minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr Mi-
roslav Jureňa vymenoval do funkcie riaditeľa 
ústavu Ing. Mariana Honzu, CSc. Dovtedajšia 
riaditeľka, Ing. Decsiová, ostala pôsobiť na ústa-
ve ako vedúca ekonomického oddelenia, resp. 
námestníčka riaditeľa pre ekonomiku až do po-
lovice roka 2008.

Účastníci konzultácie Stredoeurópskej iniciatívy k možnosti zriadenia národnej technologickej platformy „Potraviny 
pre život“ – september 2006.
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rok 2007 sa niesol v nástupe nového vede-
nia ústavu, zmenila sa zriaďovacia listina ústavu 
a zmeny sa dotkli aj organizačnej štruktúry (pri-
budol sekretariát Centra excelentnosti a Inštitút 
kvality). Zároveň sa v podmienkach ústavu ap-
likovalo Uznesenia vlády Sr č. 1058/2006, ktoré 
nariaďovalo všetkým príspevkovým a rozpoč-
tovým organizáciám znižovať postupne počet 
zamestnancov o 20 %. K 31. 12. 2007 bol evi-
denčný stav pracovníkov 116, teda o 10 zamest-
nancov menej ako k rovnakému dňu roku 2006.

Napriek čiastočnej reštrikcii v personálnej 
oblasti sa aj v r. 2007 podarilo do infraštruk-
túrneho vybavenia pracovísk zadovážiť ďalšie 
prístroje a zariadenia – bola posilnená batéria 
chromatografických zariadení o nový GC/MS 
prístroj, zakúpený ďalší real-time PCr analyzátor 
a ďalšie vybavenie a zariadenie v celkovej hod-
note 5,67 mil. Sk.

Praktickým výsledkom riešenia výskumných 
úloh bolo 13 hmotných realizačných výstupov 
v celkovej hodnote 28,3 mil. Sk a 9 nehmotných 
realizačných výstupov v hodnote 2,68 mil. Sk 
Hodnota všetkých realizačných výstupov spolu 
predstavuje sumu 31,2 mil. Sk. Nehmotné reali-
začné výstupy predstavovali okrem iného ak-
tualizácia databáz a služby Potravinovej banky 
dát, novo vyvinuté detekčné metódy na niektoré 
alergény v potravinách, ale tiež výstupy, ktoré sa 
stali predmetom patentovej ochrany (uvedené 
v ďalšej časti tejto publikácie).

Podľa rozhodnutia Ministerstva pôdohospo-
dárstva Sr č. 2228/2007-250 zo dňa 15. 5. 2007 
bola doplnená zriaďovacia listina ústavu a Vý-
skumný ústav potravinársky bol poverený 
funkciou propagácie a marketingu poľnohos-
podárskych výrobkov a potravín vrátane Znač-
ky kvality. Za týmto účelom bol v priebehu roka 
2007 na ústave zriadený Inštitút kvality pod ve-
dením Ing. Soni Supekovej, PhD., ktorá sa záro-
veň stala námestníčkou riaditeľa VÚP pre mar-
keting. 

Prvým výsledkom novovzniknutého Inštitú-
tu kvality bola príprava výzvy na prihlásenie vý-
robkov o získanie Značky kvality SK a aktívna 
príprava podkladov k prijatiu záväzných Zásad 
o udeľovaní Značky kvality SK pre rok 2007. 
Na základe tejto výzvy sa prihlásilo o udelenie 
značky 37 výrobcov so svojimi 134 výrobkami. 
Po spracovaní podkladov zo žiadostí o udelenie 
značky bolo pripravené senzorické hodnotenie 
výrobkov, ktoré sa prvýkrát v priestoroch ústavu 
uskutočnilo v dňoch 1. – 3. augusta 2007. Prihlá-

sené výrobky rozdelené do piatich skupín sen-
zoricky hodnotilo celkovo 24 vedeckovýskum-
ných pracovníkov ústavu,

Výsledkom tohto hodnotenia boli odborné 
posudky, ktoré sa stali podkladom pre hodno-
tenie prihlásených výrobkov hodnotiacou komi-
siou zloženou z nezávislých odborníkov z oblas-
ti potravinárstva a výživy. Hodnotenie odbornej 
komisie prebehlo následne dňa 7. 8. 2007 na vý-
stavisku Agrokomplex v Nitre. Komisia zložená 
z nezávislých odborníkov rozhodla o odporúčaní 
ministrovi pôdohospodárstva Sr udeliť Značku 
kvality 116 výrobkom od 36 výrobcov. V r. 2007 
participoval ústav na procese udeľovania tejto 
značky prvýkrát, následne sa pracovníci ústavu 
podieľali na hodnotení výrobkov prihlásených 
na udelenie značky s prestávkami až do r. 2012, 
následne sa hodnotiaci proces výrobkov presu-
nul do kompetencie pracovnej komisie MPrV 
Sr. Zamestnanci ústavu sú však členmi porad-
ných orgánov a hodnotiacich komisií Značky 
kvality SK, resp. Značky kvality, dodnes.

Poznamenávame, že udeľovanie Značky kva-
lity SK prebieha od r. 2004, kedy bol prijatý tzv. 
„Národný program propagácie a podpory do-

Hore: Pôvodné logá Značky kvality SK a Značky kva-
lity SK Gold z r. 2004.
Dole: Nové logá Značky kvality (1. a 2. stupeň) dané 
do užívania v r. 2019.

2007
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mácich poľnohospodárskych výrobkov a potra-
vín Značka kvality SK“ na podporu spotreby do-
mácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom 
sa konkurenčnom prostredí po vstupe Sloven-
ska do EÚ. Prioritou programu od začiatku bolo 
zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak 
ich konkurencieschopnosť na domácom trhu. 
od r. 2004 do r. 2019 sa udeľovala ako Značka 
kvality SK a Značka kvality SK Gold (pre výrob-
ky s výnimočnými a vysoko nadštandardnými 
vlastnosťami.

V r. 2019 bol zmenený štatút Značky kva-
lity SK, po novom Značka kvality a zmenilo sa 
dovtedy zaužívané logo. Podľa nového štatútu 
sa Značka kvality udeľuje v dvoch stupňoch – 
stupeň 1. a stupeň 2., pričom 2. stupeň sa ude-
ľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi 
parametrami. Udeľuje sa potravinárskym pro-
duktom na obdobie troch rokov, pri sezónnych 
výrobkoch na obdobie jedného roka.

Inštitút kvality pokrýval aj ďalšiu významnú 
oblasť – oblasť politiky kvality Európskej únie. 
Pracovníci Inštitútu kvality aktívne spolupraco-
vali s MPrV Sr, Úradom priemyselného vlast-
níctva Sr, výrobnými združeniami, výrobcami 
a zväzmi na príprave špecifikácií pre chránené 
označenia EÚ. Aktivity sa týkali týchto výrobkov: 
Slovenská bryndza, Slovenská parenica, Slo-
venský oštiepok a Skalický trdelník. 

Po doplnení potrebných informácií bol dňa 
14. decembra 2007 zapísaný „Skalický trdelník“  
v Úradnom vestníku EÚ ako výrobok s chráne-
ným zemepisným označením. Ide o prvú regis-
tráciu slovenského výrobku v registri chráne-
ných označení EÚ.

V krátkom časovom slede boli do registrov 
zapísané aj ďalšie tradičné produkty – „Sloven-
ská bryndza“, „Slovenská parenica“ a „Sloven-
ský oštiepok“

Poznamenávame, že pracovníci ústavu sa 
aktívne podieľali aj na registrácii ďalších výrob-

kov slovenského pôvodu do systému politiky 
kvality EU. Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja 
kvality originálnych, tradičných poľnohospodár-
skych výrobkov a potravín a podpory kultúrnych 
tradícií a regiónov, v ktorých sa tieto výrobky 
vyrábajú. Systém bol vytvorený ako odpoveď 
na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužíva-
nie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej 
povesti tradičných regionálnych výrobkov. Má 
3 základné kategórie – Chránené zemepisné 
označenie (Protected geographical indication – 
PGI), Chránené označenie pôvodu (Protected 
designation of origin – PDo) a Zaručená tradič-
ná špecialita (Traditional speciality guaranteed – 
TSG).

V súčasnosti (júl 2021) je v registri chrá-
nených označení EÚ zapísaných 12 výrobkov 
s Chráneným zemepisným označením (1 žia-
dosť je v konaní), 10 výrobkov s Chránených 
označením pôvodu (1 žiadosť je v konaní) 
a podľa registra MPrV Sr, 7 výrobkov získalo 
zápis ako Zaručená tradičná špecialita.

Je potešiteľné, že na tomto prestížnom zo-
zname potravinových výrobkov EÚ sa kvalitné 
slovenské tradičné produkty ocitli aj vďaka pra-
covníkom ústavu. V súčasnosti, resp. približne 
od r. 2012, má politiku kvality na starosti priamo 
príslušná sekcia MPRV SR.

V roku 2007 bol Výskumný ústav potravi-
nársky poverený výkonom funkcie sekretariátu 
Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu 
(CEPV). S prestávkami vykonávalo Centrum ak-
tivity cca do r. 2013. 

Jedným z motívov pre jeho vytvorenie bola 
(podľa dokumentu „Návrh budovania Centra 
excelentnosti potravinárskeho výskumu“, ktorý 
je dostupný na webovej stránke MPrV Sr) sku-
točnosť, že: 

„Na Slovensku v súčasnosti existuje viacero 
vedeckých a výskumných organizácií pôsobia-

označenia výrobkov registrovaných v systéme Politiky kvality EÚ: Chránené zemepisné označenie (Protected 
geographical indication – PGI), Chránené označenie pôvodu (Protected designation of origin – PDo) a Zaručená 
tradičná špecialita (Traditional speciality guaranteed – TSG).
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cich v oblasti potravinárstva. Tieto organizácie 
disponujú potenciálom vysokokvalifikovanej pra-
covnej sily vhodnej pre rozvoj výskumu a vývo-
ja, ale špecifickým problémom je slabé vzájom-
né prepojenie týchto pracovísk a nedostatočne 
efektívna spolupráca s podnikateľskou sférou. 
Potravinársky výskum je rozdrobený a rozptýlený 
v rámci viacerých výskumných kolektívov spada-
júcich pod univerzity, rezortné výskumné ústavy 
i súkromné organizácie, čo neprispieva k efek-
tívnosti výskumu ani k očakávanému využitiu 
vynaložených finančných prostriedkov. Obdob-
né problémy sú i v iných oblastiach výskumu, 
k zlepšeniu situácie má napomôcť vytváranie 
centier excelentnosti výskumu, táto myšlienka je 
podporovaná i zo strany Európskej únie. […]

Centrá excelentnosti využívajú nové formy 
vedeckej a výskumnej práce, ktorá je charakte-
rizovaná integráciou ľudských a materiálnych 
zdrojov, vyššou efektívnosťou práce a lepšími 
predpokladmi rýchlejšej realizácie získaných 
teoretických poznatkov do praxe. 

Efektívna spolupráca výskumných tímov 
i väzba na priemysel prispieva tiež ku kvalitnejšej 
výchove mladých vedcov a k lepšiemu vzájom-
nému prepojeniu výskumných centier.

Tento systém je potrebné aplikovať i v pod-
mienkach slovenského potravinárstva vytvorením 
Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu 
(CEPV), čím sa zabezpečí zázemie koncentrova-
nej infraštruktúry, využívania finančne nákladných 
vedeckých prístrojov a zariadení, spolupráca 
špičkových vedeckých pracovníkov a sofistiko-
vaný prenos teoretických poznatkov do potra-
vinárskeho priemyslu. Účelom CEPV je vytvoriť 
predpoklady na prepojenie výskumu, skvalitne-
nie vzdelávania vedcov, kumuláciu vedeckých 
aktivít a transfer vedeckých poznatkov v oblasti 
potravín a biotechnológií pre potreby podnikate-
ľov na Slovensku a zároveň poznatkovou bázou 
rozšíriť aplikačný tlak na praktickú výrobu s per-
spektívou aktívnej účasti v 7. Rámcovom progra-
me Európskej únie a využitia finančných zdrojov 
v rámci štrukturálnych fondov. […]

Ministerstvo pôdohospodárstva SR … koordi-
nuje budovanie Centra excelentnosti potravinár-
skeho výskumu.

Výskumnou organizáciou v Slovenskej repub-
like, ktorá prierezovo zabezpečuje celú proble-
matiku potravinárstva, t. j. základný i aplikovaný 
výskum a jeho praktickú realizáciu je Výskumný 
ústav potravinársky (VÚP), spadajúci ako prís-
pevková organizácia pod rezort pôdohospo-
dárstva. Táto štátna príspevková organizácia sa 
komplexne zaoberá problematikou potravinár-
stva viac ako 50 rokov, pričom má reálne pred-

poklady na prepojenie špičkového výskumu 
a praxe. Z uvedeného dôvodu bude VÚP plniť 
funkciu koordinačného pracoviska a sekretariá-
tu budovaného CEPV. Do CEPV budú zapojené 
i ostatné pracoviska excelentnosti potravinár-
skeho výskumu, t. j. jednotlivé pracoviská/inšti-
túcie, ktoré preukázateľným spôsobom dosa-
hujú výsledky minimálne na európskej úrovni. 
V špecifických prípadoch bude možné k centru 
pridružiť i pracoviská, ktoré síce nespĺňajú krité-
riá, ale sú ochotné pracovať, dať sa usmerňovať, 
a tým pádom rozvíjať. Tieto pracoviská by však 
nemali právo hlasovať, t. j. usmerňovať činnosť 
centra. […]

Základnými cieľmi budovaného CEPV sú:
• prepojenie vedeckých a výskumných praco-

vísk v oblasti potravinárstva, výmena informá-
cií, spolupráca na projektoch, lepšie využitie 
prístrojovej techniky, možnosť komplexného 
riešenia problémov potravinárstva, spoluprá-
ca pri výchove mladých vedcov, 

• väčšie prepojenie potravinárskeho priemys-
lu z hľadiska potrieb na výskumné riešenie 
i z hľadiska spoluúčasti na financovaní po-
travinárskej vedy a výskumu (v prvej fáze iba 
prepojenie v SR, neskôr s možnosťou uchá-
dzať sa i o riešenie problémov potravinárske-
ho priemyslu v iných členských štátoch EÚ),

• efektívnejšie zapojenie do medzinárodných 
projektov v rámci Európskeho výskumné-
ho priestoru s perspektívou aktívnej účasti 
v 7. Rámcovom programe Európskej únie, 

• efektívnejšia spolupráca s Vedeckým výbo-
rom EFSA a jeho vedeckými panelmi, väčšia 
možnosť stať sa súčasťou vytváranej siete ve-
deckej výnimočnosti pre bezpečnosť potravín 
i vyššia kvalita vedeckých stanovísk pre bez-
pečnosť potravín požadovaných zodpovedný-
mi orgánmi SR,

• zintenzívnenie účasti vedeckej komunity 
na medzinárodných regulačných procesoch 
a projektoch FAO/WHO,

• silná integrovaná ponuka, ktorej smer bude 
modifikovaný pôsobením vrcholových mana-
žérov z profesionálnych združení a komôr za-
pojených do činnosti CEPV,

• v súčinnosti s profesijnými združeniami, zväz-
mi, potravinárskym priemyslom a univerzitný-
mi pracoviskami, bude pôsobiť ako centrum 
celoživotného vzdelávania a poradenstva 
pre oblasť technológie a hodnotenia potravín, 
legislatívy, výživy a ochrany zdravia,

• zabezpečovať v spolupráci s univerzitami, 
a akreditovanými výskumnými pracoviskami 
vzdelávanie potravinárskych odborníkov naj-
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 8. Potravinárska komora Slovenska so sídlom 
v Bratislave,

 9. Slovenská poľnohospodárska a potravinár-
ska komora so sídlom v Bratislave,

 10. Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 
Bratislava,

 11. Slovenské centrum poľnohospodárskeho 
výskumu, Nitra,

 12. Agroinštitút Nitra, š. p.,
 13. Štátny veterinárny a potravinový ústav, 

Brati slava,
 14. Štátny veterinárny a potravinový ústav, 

Dolný Kubín,
 15. Výskumný ústav zeleninársky, spol. s r. o., 

Nové Zámky.

Aktivity CEPV boli rôznorodé, v období 
jeho fungovania sa intenzita spolupráce inšti-
túcií v rámci centra menila, viaceré inštitúcie 
medzičasom zanikli, splynuli s inými alebo sa 
transformovali na iné. S mnohými však existu-
je efektívna a korektná spolupráca dodnes, či 
už na inštitucionálnej alebo projektovej báze. 
Z dnešného pohľadu sa preto dá s plnou váž-
nosťou konštatovať, že CEPV svoje historické 
poslanie najmä v podpore vzájomnej spoluprá-
ce medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa potra-
vinárskym výskumom splnil, hoci určitú mieru 
frakcionácie pociťujeme dodnes. 

obzvlášť významná je spolupráca viacerých 
výskumných inštitúcií a partnerov z praxe v tzv. 
projektoch dlhodobého strategického výskumu 
(DSV), ktorých riešenie začalo v r. 2020 (viac 
o týchto projektoch možno nájsť v ďalších čas-
tiach publikácie, resp. na webovom sídle VÚP 
a SPU v Nitre, ktoré sú ich koordinátormi).

mä v treťom stupni univerzitného vzdelávania. 
Pritom sa môže nadviazať na študijné prog-
ramy doktorandského štúdia Chémia a tech-
nológia požívatín, Výživa a ochrana zdravia, 
Biotechnológia, Biochémia, Mikrobiológia, 
Technológia potravín.“

Toľko citovaný dokument. 
Aktivity CEPV mali byť financované z pros-

triedkov kontraktu medzi MPrV Sr a VÚP, for-
mou projektu CEPV a počítalo sa tiež s využitím 
prostriedkov operačného programu konku-
rencieschopnosť a hospodársky rast a financií 
7. rámcového programu EÚ, operačného prog-
ramu „Výskum a vývoj“ prioritná os programu 
2 Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji, opat-
renie 2.2 Podpora sietí excelentných pracovísk 
výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 
v Bratislavskom kraji.

Zmluva o zriadení CEPV z r. 2007 sa nachá-
dza v prílohách tejto publikácie. Členmi CEPV 
sa postupne stali:
 1. Výskumný ústav potravinársky, Bratislava 

so svojimi výskumnými oddeleniami,
 2. Slovenská technická univerzita – Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie,  
Bratislava,

 3. Slovenská poľnohospodárska univerzita – 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 
Nitra,

 4. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Koši-
ciach – Katedra hygieny a technológie po-
travín, Košice,

 5. LIKo Bratislava, a. s.,
 6. Bel/NoVAMANN International, spol. s r. o., 

Brati slava,
 7. Výskumný ústav mliekarenský, a. s., Žilina,

2008

V roku 2008 pokračovala redukcia počtu pra-
covníkov ústavu, ktorý sa ustálil na 105, z toho 
92 zamestnancov bolo zamestnaných vo výsku-
me a vývoji, 57 z nich s vysokoškolským vzdela-
ním. Pokračoval rozvoj materiálovo technického 
a infraštruktúrneho vybavenia ústavu, keď sa 
z rôznych štátnych a grantových prostriedkov 
podarilo dovybaviť pracoviská ústavu viacerými 
špičkovými prístrojmi a zariadeniami v celkovej 
hodnote takmer 7 mil. Sk.

Praktickým výsledkom riešenia výskumných 
úloh bolo 15 hmotných realizačných výstupov 
v celkovej hodnote 21,5 mil. Sk a 7 nehmotných 
výstupov v hodnote 2,8 mil. Sk. Hodnota všet-

kých realizačných výstupov spolu vrátane príjmu 
z činností akreditovaného skúšobného laborató-
ria predstavuje sumu 25,4 mil. Sk. Významným 
prínosom pracovníkov VÚP pre potravinársku 
prax je priame využívanie získaných poznatkov, 
napr. pri detekcii patogénnych mikroorganizmov 
využitím metód molekulárnej biológie a pomoc 
a poradenstvo záujemcom z praxe. Pracovníci 
VÚP sa v roku 2008 zamerali na poskytovanie 
informácií a rád pri hodnotení základných su-
rovín, optimalizácii analytických postupov a po-
moc pri budovaní systému laboratórnych postu-
pov hodnotenia kvality, poradenstvo v oblasti 
hygieny výroby na základe mikrobiologického 
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Pod záštitou Slovenského centra poľnohos-
podárskeho výskumu a CEPV sa okrem iných 
podujatí uskutočnil „Národný workshop o funkč-
ných potravinách“. Cieľom pracovného stretnu-
tia bola podpora kontaktov medzi výskumnými 
a výrobnými inštitúciami pôsobiacimi na Sloven-
sku v oblasti výroby a výskumu funkčných po-
travín, sprostredkovanie najnovších informácií, 
odovzdanie osobných skúseností z výskumu, 
výroby a využitia funkčných potravín a poskyt-
nutie informácií o zameraní prezentovaných pra-
covísk a európskej platformy Functional Food 
Network.

Na pôde VÚP v Modre sa uskutočnil 
workshop CEPV pod názvom „Veda pre prax“, 
zameraný na predstavenie ponuky služieb 
a reali začných projektov jednotlivých členov 
CEPV. 

Z aktivít CEPV možno tiež spomenúť Konfe-
renciu mladých vedeckých pracovníkov, ktorá 
sa uskutočnila v dňoch 4. – 5. 12. 2008 v Modre. 
Bola určená vedeckým pracovníkom do 35 ro-
kov pôsobiacim v oblasti potravinárstva, potra-
vinárskych a analytických laboratórií, potravi-
nárskych podnikov, potravinárskeho výskumu 
a školstva. Na konferencii sa prezentovali naj-
novšie trendy v oblasti potravinárskeho výsku-
mu, bezpečnosti potravín, analýze a hodnotení 
potravín novými metódami.

Spoluprácu s praxou ilustruje aj exkurzia 
pracovníkov ústavu do výrobných prevádzok 
spoločností GAS Família, s. r. o. Stará Ľubovňa, 
Tatrakon, a. s., Poprad a Agrofarma Salaš Ci-
bajky v Klátovej Novej Vsi, ktorá sa uskutočnila 
na jeseň 2008. Pracovníci ústavu sa tak – niekto-
rí mladší vôbec po prvýkrát – mali možnosť zo-
známiť s reálnou výrobnou prevádzkou výroby 
a spracovania alkoholických a nealkoholických 
nápojov, spracovania a konzervovania mäsa, 
mäsových výrobkov a zeleniny a tiež spracova-
nia ovčieho mlieka priamo na farme. Ku koloritu 
exkurzie prispelo aj ubytovanie v rázovitej ta-
transkej obci Ždiar a výlet na Hrebienok.

rozboru potravín atď. Množstvo hodnotných vý-
stupov, už tradične, vzniklo z riešených projek-
tov vedy a výskumu.

Pracovníci ústavu úspešne zorganizovali 
Kurz o tvorbe potravinárskych databáz a využi-
tí údajov o zložení potravín vo výžive (EuroFIr 
Food Composition Course on Production of 
Food Composition Data in Nutrition) – domáce 
podujatie s medzinárodnou účasťou expertov 
v oblasti vyživy a potravinových databáz z pri-
bližne 20 krajín sveta. Témou kurzu, ktorý pozos-
tával z prednášok, seminárov, skupinovej práce 
a exkurzií, boli databázy o zložení potravín. Cie-
ľom kurzu bolo zaškolenie odborníkov, ktorí pra-
cujú ako databázoví kompilátori, pracujú v labo-
ratóriu na analýze potravín alebo sa zaoberajú 
hodnotením nutričného príjmu v oblasti tvorby, 
riadenia potravinárskych databáz, zberu a hod-
noteniu dát a spôsobe ich aplikácie v praxi. 
Súčasťou kurzu boli i exkurzie na pracovis-
kách VÚP v Bratislave a v Modre. Za VÚP kurz 
organizačne zabezpečovala Ing. Janka Po-
rubská, a ako účastníci za Sr sa ho zúčastnili 
Ing. Anna Giertlová a Ing. Martin Polovka, PhD., 
ktorý zároveň vystúpil aj s odbornou prednáš-
kou na tému špeciálnych analytických metód 
pre následné využitie ich výsledkov pri tvorbe 
potravinových databáz.

V októbri 2008 sa konal v účelovom zariadení 
Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach zá-
verečný míting projektu EÚ CoST 927 ktorého 
sa za Sr aktívne zúčastnil Výskumný ústav po-
travinársky spolu so Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou. Projekt bol zameraný na problema-
tiku prítomnosti kontaminantov v potravinách, 
vznikajúcich počas tepelných procesov výroby 
potravín. Predmetom trojdňového rokovania 
zástupcov 27 členských krajín Európskej únie 
a Turecka bolo vzájomné informovanie sa o naj-
novších poznatkoch v oblasti bezpečnosti te-
pelne opracovaných potravín, mobilita mladých 
výskumných pracovníkov a príprava nových me-
dzinárodných vedeckých projektov zameraných 
na problematiku bezpečnosti potravín.

2009

rok 2009 možno v histórii ústavu považo-
vať za rok troch riaditeľov – vo februári odvolal 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Sr Stanislav Becík Ing. Mariana Honzu, CSc. 
a do funkcie riaditeľky vymenoval Ing. Soňu Su-
pekovú, PhD., ktorá bola následne v októbri 

2009 ministrom Vladimírom Chovanom vyme-
novaná za generálnu riaditeľku Sekcie potravi-
nárstva, výživy a obchodu MPrV Sr a vedenia 
ústavu sa dočasne ujal prof. Ing. Peter Šimko, 
DrSc., ktorý súčasne vykonával funkciu námest-
níka riaditeľa ústavu pre vedu a výskum. Ve-
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2 996 EUr a z poradenskej činnosti 3 450 EUr, 
spolu hodnota všetkých výstupov dosiahla 
193 386 EUr.

V rámci snahy získať finančné prostried-
ky na chod ústavu, pracovníci prejavili mimo-
riadnu aktivitu pri podávaní návrhov projektov 
nielen pre účely nového kontraktu s MPrV Sr 
(celkovo 7 návrhov projektov), ale podali 2 ná-
vrhy projektov do 7. rámcového programu EÚ, 
3 návrhy projektov boli odoslané na Agentúru 
MŠVVŠ Sr pre štrukturálne fondy EÚ (ASF EÚ, 
dnes Vedecká agentúra), boli tiež spracova-
né 2 návrhy projektov cezhraničnej spoluprá-
ce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013 (neskôr 
bol jeden z nich úspešne riešený ako projekt 
HUSK 0901-121-0010 „Využitie regionálnych 
zdrojov na produkciu funkčných potravín“), 
1 projekt cezhraničnej spolupráce Sloven-
sko – rakúsko 2007 – 2013, 5 návrhov projek-
tov spolupráce s malými a strednými podnikmi 
v rámci APVV (schéma APVV VMSP) a 10 pro-
jektov informačných aktivít a poradenstva 
v rámci PrV 2007 – 2013. o úspešnosti poda-
ných projektov sa čitateľ dozvie v kapitole veno-
vanej projektom výskumu a vývoja.

Na základe poverenia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Sr ústav získal postave-
nie externého školiaceho pracoviska pre dokto-
randské študijné programy FCHPT STU – získal 
právo uskutočňovať dennú a externú formu štu-
dijného programu chémia a technológia poží-
vatín v študijnom odbore 5.2.22 Chémia a tech-
nológia požívatín bez časového obmedzenia 
a dennú a externú formú študijného programu 
biotechnológia v študijnom odbore 5.2.25 Bio-
technológia s časovým obmedzením do 31. au-
gusta 2014, resp. 2015.

Ústav zároveň prešiel evaluáciou svojej čin-
nosti a po splnení všetkých podmienok získal 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum 
a vývoj, čo je dodnes kľúčová podmienka 
pre uchádzanie sa o projekty podporené z ná-
rodných a medzinárodných grantových schém. 

Ústav sa po krátkej prestávke, necelom roku, 
znova stal garantom realizácie Značky kvali-
ty SK. rozhodnutím MPrV Sr s účinnosťou 
od 1. 12. 2009 boli s tým spojené činnosti opä-
tovne zaradené do predmetu činnosti VÚP (až 
do konca roka 2012).

V dňoch 5. – 8. novembra 2009 prebiehala 
v priestoroch výstaviska Incheba Expo Brati-
slava, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slo-
vensku pod záštitou Ministerstva školstva SR, 
výstava Centier excelentnosti vo výskume a vý-
voji. Výstavy sa zúčastnil aj Výskumný ústav 
potravinársky s projektom centra excelentnosti 

deckou tajomníčkou ústavu sa stala rNDr. Mar-
cela Matulová, ktorá túto funkciu vykonáva 
dodnes. 

Počet zamestnancov ústavu medziročne vý-
razne klesol, zo 105 na 84, najmä v súvislosti 
so snahou o zrušenie pracoviska v Modre a pre-
pustením značnej časti zamestnancov Biocen-
tra. Tejto, pre život ústavu veľmi negatívnej sku-
točnosti, sa venujeme v kapitole o Biocentre. 

Vo vzťahu k projektom, je potrebné pozna-
menať, že v r. 2009 skončilo riešenie projektu 
výskumu a vývoja v rámci kontraktu s MPrV Sr 
„rozvoj progresívnych metód a postupov 
pre zabezpečenie procesu kontinuálneho zvy-
šovania kvality a bezpečnosti vo výrobe a kon-
trole potravín“. Z pôvodného rozsahu 11 čias-
tkových úloh (v r. 2006) boli projektové činnosti 
z dôvodu postupného krátenia zdrojov zo strany 
ministerstva zredukované postupne na 7. re-
dukciu rozsahu výskumných činností potvrdzuje 
aj postupné ukončenie významnej časti vecných 
etáp v rámci jednotlivých čiastkových úloh.

 Pracovníci ústavu riešili v rámci kontraktu 
5 úloh odbornej pomoci a 1 úlohu oficiálnej roz-
vojovej pomoci (Zabezpečenie činnosti stredis-
ka FAo – CEECFooDS).

okrem negatívnych však ústav zažil aj pozi-
tívne chvíle.

Celková cena majetku, nadobudnutého 
v roku 2009 bola 139 173 EUr. Za túto sumu 
boli zakúpené také zariadenia, ako UV/VIS/NIr 
spektrofotometer, LC/MS spektrometer, APPI 
Source, rotačný vákuový koncentrátor alebo 
prístroj na meranie aktivity vody. oproti nedáv-
nej minulosti, kedy sa darilo majetok zhodnoco-
vať najmä vďaka realizácii štátnych programov 
a kontraktu s MPrV Sr, tento majetok bol za-
kúpený najmä z prostriedkov projektu Vybudo-
vanie „HiTech“ centra pre výskum vzniku, elimi-
nácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov 
v potravinách, ktorý bol podporený zo štruktu-
rálnych fondov EÚ a pracovníci ústavu ho začali 
riešiť v r. 2009 (viac v samostatnej kapitole veno-
vanej projektom). Najmä vďaka tomuto projektu 
sa ústav zapojil do budovania centier excelen-
tnosti, čo ocenilo aj Ministerstvo školstva Sr 
ktoré tieto aktivity zastrešovalo – minister škol-
stva Sr Ján Mikolaj udelil v r. 2009 Výskumné-
mu ústavu potravinárskemu titul Centrum exce-
lentnosti.

Napriek kráteniu rozpočtu zo strany 
MPrV Sr (ktoré začalo už v r. 2007), pracov-
níci ústavu vytvorili hmotné realizačné výstupy 
v hodnote 125 440 EUr, nehmotné realizačné 
výstupy v hodnote 61 500 EUr, príjem z akre-
ditovanej a neakreditovanej činnosti dosiahol 
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a informácie súvisiace s potravinovou pyramí-
dou, profilom organizácie a výsledkami jej ve-
deckovýskumnej činnosti.

Prezentovaná bola aj edičná činnosť ústavu 
v podobe vedeckého časopisu Journal of Food 
and Nutrition Research.

„Vybudovanie ‚HiTech‘ centra pre výskum vzni-
ku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti konta-
minantov v potravinách“. Zúčastnená verejnosť 
prejavila záujem hlavne o oblasť možnosti eli-
minácie a kontroly rizikových faktorov v potra-
vinách, odporúčaní správneho stravovania sa 

Expozícia Výskumného ústavu potravinárskeho na výstave Centier excelentnosti vo výskume a vývoji v novem-
bri 2008 v rámci Týždňa vedy a techniky.

2010

Rok 2010 sa rovnako ako dva predchádza-
júce, niesol v pomerne turbulentnom duchu. 
od marca mal ústav ďalšieho riaditeľa, Ing. Mar-
cela rosinu, ktorý pôsobil na tomto poste nece-
lý polrok až do septembra, kedy ho po voľbách 
do Nr Sr staro-nový minister pôdohospodár-
stva Zsolt Simon z funkcie odvolal a vedením 
ústavu znovu dočasne poveril prof. Šimka. Zme-
ny nastali aj vo vedení ekonomického úseku, 
keď sa po Ing. Ľudovítovi Fabovi stala ekono-
mickou námestníčkou riaditeľa v júni Ing. Mar-
ta Kavecká. Úspešne pôsobila na tomto poste 
do augusta 2012.

Bol to tiež rok 60. výročia založenia ústavu 
a hoci sa žiadne špeciálne oslavy ani spomien-
ky v tejto súvislosti nekonali a ani neboli pripra-
vené žiadne spomienkové materiály, pracovní-
kom ústavu sa podarilo úspešne zorganizovať 
prestížne medzinárodné podujatie – 5. Stredo-
európsky kongres o potravinách (5th Central 
European Congress on Food – CEFood), čo sa 
dá v istom zmysle ponímať aj ako dôstojná osla-
va výročia ústavu. 

Pristavme sa preto pri tomto podujatí pod-
robnejšie. 

Pri pohľade dozadu nachádzame článok prof. 
Kostadina Fikiina (mimochodom organizátor 
3. Kongresu CEFood v Sofii v r. 2006), ktorý priblí-
žil pozadie vzniku idei v časopise Trends in Food 
Science and Technology (2008) nasle dovne:

“Stredoeurópske kongresy o potravinách 
(CEFood) boli založené s cieľom poskytnúť otvo-
rené medzinárodné fórum, na ktorom akademici 
a zainteresované strany z celej Európy a celé-
ho sveta navrhujú znalostné riešenia problémov 
(prepojenia potravinárskej praxe a výskumu, 
pozn. MP) prezentáciou a diskusiou o najnov-
ších poznatkoch výskumu, vývoja a trendov 
v udržateľnej výrobe, konzervácii a zabezpečení 
zdravých a vysoko kvalitných potravín a nápojov. 
Podujatia CEFood dávajú vedcom a odborníkom 
z praxe príležitosť stretnúť sa s kolegami a zdieľať 
nápady, ktoré formujú potravinový výskum a inži-
nierstvo pre nadchádzajúce roky.“

Kongres bol založený zásluhou prof. Dr. Pet-
ra Raspora, barda slovinskej potravinárskej 
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mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študen-
tov, a tiež viaceré diskusie na tému medzinárod-
nej spolupráce pri riešení aktivít v rámci 7. rám-
cového programu EÚ.

Popri náročnom odbornom programe, účast-
níkov podujatia čakal aj bohatý sprievodný 
program, v podobe recepcií, kultúrnych podu-
jatí – vystúpenie viacerých hudobných zosku-
pení a okrem iného aj prehliadka Primaciálneho 
paláca.

Podľa odozvy domácich aj zahraničných 
účastníkov kongresu, organizátori odviedli skve-
lú prácu a Výskumný ústav potravinársky si vý-
znamným spôsobom upevnil svoju odbornú re-
putáciu a organizačné schopnosti.

Poznamenávame, že podujatie pokračuje 
pod záštitou Európskej federácie potravinár-
skeho výskumu a technológií (EFFoST) do-
dnes. 6. kongres sa konal v r. 2012 v Belehrade 
(Srbsko), 7. ročník v r. 2014 v ochride (Mace-
dónsko), 8. ročník v r. 2016 v Kyjeve (Ukrajina), 
9. ročník v r. 2018 v Sibiu (rumunsko) a jeho 
zatiaľ posledný 10. ročník sa uskutočnil online 
formou v dňoch 10 – 11. júna 2021 v Sarajeve, 
hlavnom meste Bosny a Hercegoviny.

Život ústavu však pokračoval aj nekongreso-
vými témami. 

Počet pracovníkov sa ustálil na 93, podarilo 
sa ďalej zlepšovať infraštruktúrne vybavenie pra-
covísk v podobe nových prístrojov a zariadení 
v celkovej hodnote 538 812 EUr, najmä špič-
kového analyzátora GC/MS/MS, čím VÚP získal 
jedinečné postavenie z hľadiska komplexnosti 
poskytovaných analýz, porovnateľné so sveto-
vou špičkou.

V roku 2010 bolo v rámci kontraktu 
s MPrV Sr riešených 7 projektov výskumu a vý-

vedy, významnej osobnosti potravinárskeho 
výskumu v celoeurópskom kontexte v r. 2002, 
kedy sa v Ľubľane (Slovinsko) konal prvý zo sé-
rie úspešných kongresov. Následne v r. 2004 sa 
2. ročník CEFood konal v Budapešti (Maďarsko), 
3. ročník v Sofii (Bulharsko), 4. ročník v Cavta-
te (Chorvátsko) a 5. ročník sa konal v dňoch 
19. – 22. mája 2010 v hoteli Tatra v Bratislave. 

Kongres slávnostne otvorili svojimi prího-
vormi minister pôdohospodárstva Sr Vladi-
mír Chovan, generálna riaditeľka sekcie po-
travinárstva, výživy a obchodu a prezidentka 
kongresu Soňa Supeková, čestný predseda 
kongresu Peter Raspor, predseda vedecké-
ho výboru Peter Šimko a riaditeľ VÚP Mar-
cel Rosina.

Cieľ kongresu bol zameraný na najnovšie po-
znatky v oblasti základného a aplikovaného vý-
skumu a vývoja, na inovačné technológie, bez-
pečnosť potravín, BIo potraviny a nové trendy 
vo výžive.

Tematicky bol 5. CEFood kongres zamera-
ný na prezentáciu výsledkov výskumu, vývoja 
a inovácií oblastiach:
• potravinárska výroba a skladovanie potravín,
• biotechnológia a mikrobiológia,
• analýza potravín,
• analýza rizika,
• systém riadenia kvality a bezpečnosť potravín,
• potraviny - výživa – zdravie,
• marketing potravín a spotrebiteľ,
• optimalizácia v oblasti výroby potravín.

Kongres ponúkol odborné prezentácie a dis-
kusie vedeckovýskumných pracovníkov, tech-
nológov, výrobcov a odborníkov na potraviny 
a výživu, možnosť prezentácie výsledkov práce 

Zábery z otvorenia 5. CEFood kongresu 19. mája 2010 v hoteli Tatra v Bratislave. 
Vľavo – Peter raspor, čestný predseda kongresu. Vpravo – Peter Šimko, Vladimír Chovan, Soňa Supeková, 
Marcel Rosina.
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travín a zvýšenie informovanosti v danej oblasti 
a riešenie praktických otázok technologických 
postupov výroby potravín na základe požiada-
viek z praxe. Ich prínosom je v konečnom dô-
sledku produkcia kvalitnejších a bezpečnejších 
potravinárskych výrobkov, ako aj lepšia informo-
vanosť spracovateľov poľnohospodárskej pro-
dukcie a výrobcov potravín. Dôležitým krokom 
pre zlepšenie informovanosti verejnosti je tiež 
spustenie online verzie databázy o zložení po-
travín na stránke www.pbd-online.sk, ktorá je 
na tejto adrese dostupná dodnes.

voja za kooperácie odberateľa výsledkov pro-
jektov z praxe, ďalej 4 úlohy odbornej pomoci 
a medzirezortný program oficiálnej rozvojovej 
pomoci, niekoľko projektov 6. a 7. rámcového 
programu EÚ a tiež projektov APVV.

V rámci riešenia všetkých projektov ústavu 
boli v r. 2010 realizované hmotné a nehmot-
né výstupy, vrátane vykonávania akreditova-
ných skúšok a poradenstva najmä pre malých 
a stredných podnikateľov v oblasti produkcie 
potravín v celkovej hodnote 93 063 EUr, zame-
rané väčšinou na zvýšenie hygieny výroby po-

Zábery z otvorenia a priebehu 5. CEFood kongresu v hoteli Tatra v Bratislave. 

otvorenie kongresu (minister Vladimír Chovan pri prejave). prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Záber z posterovej sekcie. Záber z diskusie počas kongresu.

Kultúrne podujatie pre účastníkov kongresu. Neformálna diskusia počas kongresu.



70 roKoV VÚP

72

trojdňového sústredenia bol prihláseným účast-
níkom prezentovaný aktuálny odborný a legisla-
tívny rámec v predmetnom zameraní. 

Prezentovaná tematická skladba saturuje 
9 oblastí hygienickej praxe, od základného le-
gislatívneho rámca, ktorý je alfou a omegou 
dodržiavania hygienických štandardov v kontex-
te národných i európskych noriem, až po ana-
lýzu nebezpečenstva a kritické kontrolné body 
(HACCP). Účastníci kurzov (malo, resp. prvo-
výrobcovia, farmári, a vlastne každý záujemca 
o danú problematiku) získali súbor odborných 
poznatkov a skúseností, ktoré mali za cieľ napo-
môcť lepšie sa zorientovať v spleti existujúcich 
zákonov a nariadení v oblasti potravinárstva 
a upevniť, resp. prehĺbiť odborné vedomosti 
o problematike kvality, bezpečnosti a označo-
vania potravín. Ambíciou bolo napomôcť vý-
robcom potravín v oblasti tvorby vlastných sys-
témov správnej výrobnej a hygienickej praxe, 
vrátane vedenia potrebnej dokumentácie v súla-
de s platnými predpismi.

okrem už spomínaných informačných kur-
zov, Výskumný ústav potravinársky, organizoval 
a odborne zastrešoval aj ďalšie kurzy zamerané 
na tieto témy:
• správna hygienická prax pre spracovanie 

a  predaj iných živočíšnych produktov (med, 
vajcia, a pod.) „priamo z farmy“,

• správna hygienická prax pre spracova-
nie a predaj mäsa hospodárskych zvierat 
„priamo z farmy“.

rok 2010 bol aj rokom viacerých ocenení 
pracovníkov ústavu. 

Úspechom mladých vedeckých pracovní-
kov ústavu bol zisk ocenení Slovenskej akadé-
mie pôdohospodárskych vied (SAPV) v rámci 
VI. ročníka súťaže mladých vedeckých pracov-
níkov. Predseda SAPV Doc. Ing. J. Konôpka, 
CSc. odovzdal diplomy a finančné odmeny oce-
neným autorom – pracovníkom ústavu – ktorí sa 
umiestnili na prvom mieste v oboch hodnote-
ných kategóriách:

V kategórii Práce s vedeckým prínosom zís-
kala 1. miesto Ing. Kristína Kukurová, PhD., 
za publikáciu kolektívu autorov „Effect of l-as-
paraginase on acrylamide mitigation in fried-do-
ugh pastry model“, ktorá bola uverejnená v ča-
sopise. Molecular Nutrition and Food Research 
(vol. 53, 2009, č. 12).

V kategórii Práce s realizačným prínosom 
získala 1. miesto Ing. Jana Minarovičová, PhD. 
za prácu kolektívu autorov „A single-tube nested 
real-time polymerase chain reaction for sensiti-
ve contained detection of Cryptosporidium par-

Úspešne odštartovalo aj riešenie projektu 
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Sloven-
sko – Využitie regionálnych zdrojov na pro-
dukciu funkčných potravín, ktorý bol vo výške 
1,4 mil. EUr podporený zo zdrojov Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja (ErDF). okrem 
VÚP sa na riešení projektu podieľala Západo-
maďarská univerzita (dnes Univerzita Štefa-
na Sečéniho) – Fakulta poľnohospodárskych 
a potravinárskych vied so sídlom v Mosonma-
gyaróvári a klaster podnikateľských subjektov 
v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej 
produkcie na oboch stranách hranice. Projekt 
trval až do konca roku 2012 a okrem nadviaza-
nia srdečných medziľudských vzťahov, ktoré (aj 
v podobe ďalšej vyvolanej spolupráce) pretrvá-
vajú dodnes. Partnerom projektu sa podarilo 
získať pre svoje pracoviská unikátne zariadenia 
a ďalšiu infraštruktúru, bolo vytvorených niekoľ-
ko prototypov nových a inovovaných potravino-
vých produktov a zlepšili sa podmienky pre vy-
užitie a lepšie zhodnotenie poľnohospodárskej 
produkcie v prihraničnom regióne, okrem iného 
špaldy, pohánky, pšenice tritikale, ale tiež viace-
ro tradičných druhov ovocia.

Z pohľadu ústavu patrí k jedinečným prí-
nosom projektu tiež zadováženie súboru uni-
kátnych zariadení na spracovanie poľnohos-
podárskej produkcie – tzv. experimentálna 
overovacia jednotka pre vyšší stupeň spraco-
vania poľnohospodárskych produktov – inšta-
lovaná na detašovanom pracovisku v Leh-
niciach, ktorá dodnes ponúka svoje služby 
a experimentálne zázemie širokej verejnosti. Dá 
sa s hrdosťou povedať, že popri poloprevádz-
kových overovacích zariadeniach v Biocentre 
v Modre sú zariadenia na detašovanom pra-
covisku v Lehniciach jedinečné a jediné svoj-
ho druhu v širšom stredoeurópskom priestore. 
V roku 2016 získali pracovníci ústavu spolu s fir-
mou K.K.V. – Union, s. r. o., za súbor týchto za-
riadení ocenenie Zlatý kosák na medzinárodnej 
výstave Agrokomplex.

V júni sa vo Veľkom Mederi uskutočnili úvod-
né sústredenia dvoch informačných kurzov: 
• Správna hygienická prax pre spracovanie 

a predaj ovocia, zeleniny a rastlinných pro-
duktov „priamo z farmy“ a 

• Správna hygienická prax a získanie odbor-
nej spôsobilosti pre spracovanie a predaj 
čerstvého mlieka a produktov z neho „pria-
mo z farmy“.

Kurzy sa konali v rámci Programu rozvoja 
vidieka 2007 – 2013, os 1, opatrenie 1.6 od-
borné vzdelávanie a informačné aktivity. Počas 
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vo vysoko aktuálnej problematike posudzovania 
vplyvu ionizujúceho žiarenia (používa sa u nie-
ktorých potravín na sterilizačné účely), na vlast-
nosti niektorých potravín, vrátane korenín.

V priebehu roka získala ocenenie aj 
Ing. Blanka Tobolková, v tom čase doktorandka, 
ktorá sa zapojila do realizácie výskumného 
projektu zameraného na sledovanie markerov 
a vypracovanie postupov umožňujúcich dife-
renciáciu slovenských vín získaných konvenč-
nými pestovateľskými postupmi od vín, ktoré 
sú produktom organického poľnohospodárstva. 
Parciálne výsledky výskumu v tejto oblasti pre-
zentovala na II. Interaktívnej konferencii mladých 
vedcov, ktorá prebiehala v dňoch 26. 4. 2010 – 
26. 5. 2010 na portáli oZ Preveda. Za príspevok 
s názvom „Hodnocení kvality konvenčních vín 
a biovín pomocí moderních fyzikálně-chemic-
kých postupů“ získala ocenenie v sekcii Bio-
technológie a potravinárske technológie.

A za úspech možno považovať aj účasť 
Ing. Kristíny Kukurovej, PhD. a Ing. Zuzany Cie-
sarovej, CSc. na 15th World Congress of Food 
Science and Technology, ktorý sa pod záštitou 
Medzinárodnej únie pre potravinárske vedy 
a technológie IUFoST konal v Kapskom meste 
v Juhoafrickej republike v auguste 2010. Pracov-
níčky ústavu vystúpili na podujatí s prednáškami 
na tému možností zníženia obsahu akrylamidu 
v chlebe (Tools of acrylamide mitigation appli-
cable on bread) a akrylamid ako procesný kon-
taminant – pokroky pri jeho minimalizácii (Acry-
lamide as a process contaminant – progress in 
its mitigation). obe prednášky sa stretli so znač-
ným záujmom účastníkov.

vum.“ Práca bola uverejnená v Letters in Applied 
Microbiology (vol. 49, 2009, č. 5).

Pre úplnosť dodávame, že obdobné oce-
nenie a 1. miesto v príslušnej kategórii získali 
za výsledky svojej práce aj Ing. Barbara Brež-
ná, PhD. (v r. 2006) a Ing. Martin Polovka, PhD. 
(v r. 2010).

V dňoch 27. – 28. 5. 2010 sa v hlavnom mes-
te Srbska Belehrade konalo medzinárodné po-
dujatie „The 4th European Workshop on Food 
Engineering and Technology“. Zúčastnilo sa ho 
15 vybraných PhD študentov a mladých vedec-
kých pracovníkov s vedecko-akademickou hod-
nosťou PhD z 11 krajín Európy a ruska. Poduja-
tie sa konalo pod záštitou prof. Vik tora Nedoviča 
(University of Belgrade, Srbsko) a prof. Dietricha 
Knorra (Berlin University of Technology, Nemec-
ko), pričom príspevky pozvaných účastníkov 
hodnotila odborná porota v zložení: prof. Hel-
mar Schubert (Nemecko), Prof. Dietrich Knorr 
(Nemecko), prof. Gilles Trystam (Francúzsko), 
prof. Mark Langmar (Belgicko), prof. Viktor Ne-
dovič (Srbsko) a dvaja zástupcovia firmy Nestlé, 
ktorá podujatie sponzorovala. 

V rámci programu bolo prezentovaných 
15 prednášok v anglickom jazyku. Na základe 
výsledkov svojej doterajšej výskumnej činnosti 
sa na pozvanie odbornej poroty na podujatí zú-
častnil ako jediný zástupca Slovenska Ing. Mar-
tin Polovka, PhD. Vystúpil s odbornou prednáš-
kou, počas ktorej prezentoval niektoré významné 
výsledky dosiahnuté na pracoviskách Výskum-
ného ústavu potravinárskeho pomocou spek-
troskopických (EPr, UV-VIS), chromatografic-
kých (GC-MS/GC-o) a mikrobiologických metód 

Prednáška Ing. Martina Polovku, PhD., na 4th European Workshop on Food Engineering and Technology, 
Belehrad, Srbsko, máj 2010. 
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do všeobecnej výzvy APVV, zameraných na:
• izoláciu a charakterizáciu prírodných antioxi-

dantov zo špaldových a pohánkových múk 
s potenciálnym využitím pri príprave funkč-
ných potravín, 

• aplikáciu metabonomiky pre rozlíšenie ekolo-
gicky a konvenčne pestovaných plodín,

• postupy stabilizácie minimálne opracova-
ných potravín,

• vývoj metód modelovania vedeckého hodno-
tenia rizika na minimalizáciu dopadov nega-
tívnych faktorov výživy na zdravie obyvateľov 
SR,

• štúdium nových molekulárno-biologických 
metód na identifikáciu alergénov v potravi-
nách,

• štúdium nových postupov na kvantifikáciu 
a typizáciu Listeria monocytogenes z potra-
vín použitím molekulárnych metód,

• charakterizáciu bakteriálnych spoločenstiev 
slovenských vín pomocou molekulárno-bio-
logických metód,

• vývoj a využitie moderných analytických me-
tód v analýze potravín a vzoriek životného 
prostredia.

Sú to témy, ktorým sa pracovníci ústavu ve-
novali v danom období a z dnešného pohľadu 
vidíme, že sú stále aktuálne. Ako to už býva, 
osobitne v prípade APVV a jej limitovaných zdro-
jov, podporená bola len malá časť návrhov pro-
jektov.

Podaných však bolo tiež niekoľko medziná-
rodných projektov, zameraných okrem iného na:
• zlepšenie kvality a bezpečnosti potravín 

v Maďarsku a na Slovensku (v spolupráci 
s Ústredným výskumným ústavom potravi-
nárskym  – KÉKI, Maďarsko),

• zabezpečenie bezpečnej výroby korenín 
v Európe vo vzťahu k cielenej a prirodzenej 
biologickej a chemickej kontaminácii (v spo-
lupráci s Bundesinstitut für risikobewertung, 
Berlín, Nemecko) – neskôr od r. 2013 úspeš-
ne riešený,

• vytvorenie podmienok pre zvýšenie a sta-
bilizáciu vlastných príjmov zdravotne pos-
tihnutých, chudobných rodín na vidie-
ku (v spolupráci s Northeast regional 
Development Association  – NErDA,  Bosna 
a Hercegovina).

Ústav aj v tomto roku organizačne zabezpe-
čoval alebo spoluorganizoval viacero medziná-

V kontexte predchádzajúceho diania, najmä 
zmien vo vedení ústavu po roku 2005 by sa 
s trochou zveličenia dalo napísať, že rok v kto-
rom sa na ústave nezmení riaditeľ aspoň raz, 
sa hádam ani nepočíta (bohužiaľ, taká bola 
doba a táto publikácia ju reflektuje). A nebo-
lo tomu inak ani v r. 2011. Do funkcie riaditeľky 
bola ministrom Zsoltom Simonom v apríli vyme-
novaná Mgr. Kateřina Věntusová. 

Na ústave pracovalo 93 zamestnancov, 
z toho 78 ako pracovníci výskumu a vývoja. 
Podľa údajov z výročnej správy, z celkového 
počtu zamestnancov sa na výskumných čin-
nostiach podieľalo 50,8 % pracovníkov, 22 % 
pracovalo v oblasti riadenia a správy a 16 % 
pracovníkov vykonávalo obslužné činnosti. Úlo-
hám odbornej pomoci a ostatným (odborným) 
činnostiam sa venovalo spolu 8,2 % pracovných 
kapacít. 

Ústav skončil z hľadiska hospodárskeho vý-
sledku v strate (podobne ako v r. 2008, čo bol 
vlastne aj prezentovaný dôvod na odvolanie 
vtedajšieho riaditeľa z funkcie). Zaujímavý je 
údaj o výške príspevku zo strany zriaďovate-
ľa na činnosť organizácie, ktorá predstavova-
la 765 900 EUr. Len pre zaujímavosť, v r. 2009 
bol príspevok zriaďovateľa takmer 1.2 mil. EUr 
kým v r. 2006 v prepočte na eurá vo výške 
2,2 mil. EUr (pre porovnanie, v r. 2020 dosiahol 
cca 300 000 EUr).

Aj v tomto roku sa najmä vďaka realizácii 
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ podarilo 
zakúpiť špičkové laboratórne prístroje a vybave-
nie v hodnote 3,7 mil. EUr. Za túto sumu boli 
zakúpené také zariadenia, ako HPLC/Q/ToF  
s autosamplerom (kvapalinová chromatografia 
s kvadrupólovou a time-of-flight detekciou), kva-
palinový chromatograf pre preparatívne účely, 
HPLC/QQQ (tzv. “super detekčný” prístroj – troji-
tý kvadrupól, v tom čase prakticky jediný na Slo-
vensku). V rámci projektu HUSK sa podarilo 
vybaviť experimentálne pracovisko v Lehniciach 
časťou zariadení experimentálnej overovacej 
jednotky.

Výsledkom riešenia výskumných úloh 
v roku 2011 bolo 7 hmotných a 14 nehmot-
ných realizačných výstupov – spolu v hodnote 
244 223 EUr, pričom pre ilustráciu, príjmy z ak-
reditovanej a neakreditovanej činnosti (skúšob-
né laboratórium) dosiahli 518,40 EUr a príjmy 
z poradenskej činnosti 105 813 EUr.

Pracovníci ústavu okrem aktuálne riešených 
projektov podali niekoľko návrhov projektov 

2011
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rých získal účastník špecifické znalosti a zruč-
nosti efektívne využiteľné v praxi. 

V dňoch 11. – 14. októbra 2010 sa uskutočni-
lo školenie o dokumentácií dát pre potravinové 
databázy na Užhorodskej národnej univerzite 
(Ukrajina) pre 18 pracovníkov z oblasti medicí-
ny, výživy, školstva a potravinárskeho priemyslu. 

obdobné školenie realizovali v dňoch 
8. – 11. novembra 2010 pracovníčky Potra-
vinovej banky dát ústavu Ing. Monika Moro-
chovičová a Ing. Anna Giertlová pre vedec-
kých pracovníkov Kazašskej akadémie výživy 
v Almaty (Kazachstan). Cieľom tohto školenia 
bolo oboznámiť účastníkov o tvorbe a využi-
tí potravinových databáz, ktoré sú nevyhnutné 
na formulovanie národných programov výživy, 
vyhodnocovanie zdravotného statusu populá-
cie, formulovanie stravovacích modelov a i. 

Dôležitou súčasťou oboch školení bola do-
kumentácia dát o nutričnom zložení potravín 
pomocou formulára, ktorý bol vytvorený pracov-
níkmi PBD VÚP v súlade s požiadavkami projek-
tu EuroFIr. PBD VÚP už niekoľko rokov v rám-
ci oficiálnej rozvojovej pomoci, s podporou 
MPRV SR a v koordinácii MZV SR, podporuje 
aktivity budovania a praktického využitia potravi-
nových databáz v regióne strednej a východnej 
Európy a strednej Ázie.

rodných podujatí, viacero z nich v rámci rieše-
nia bi- a multilaterálnych projektov spolupráce 
v oblasti vedy a výskumu (napr. v problematike 
zníženia obsahu akrylamidu v potravinách). Ne-
menej významné boli tiež aktivity pracovníčok 
potravinovej banky dát v oblasti poradenstva 
pri označovaní potravín, ale tiež organizovaní 
školení a kurzov.

rovnako pokračovali kurzy a poradenstvo 
zamerané na odborné vzdelávanie, ktoré ústav 
začal poskytovať v r. 2010. Popri dvoch kurzoch 
zameraných na správnu hygienickú prax (jeden 
pri spracovaní a predaji živočíšnych produktov 
a druhý pri spracovaní a predaji mäsa hospo-
dárskych zvierat), v tomto roku pribudli do port-
fólia vzdelávacích kurzov ďalšie dva bloky, za-
merané na:
• správnu hygienická prax pre spracovanie 

a predaj ovocia, zeleniny a rastlinných pro-
duktov,

• správnu hygienická prax spracovanie a pre-
daj čerstvého mlieka a produktov z neho.

odbornú úroveň každého tematického bloku 
zabezpečovali odborní garanti pod dohľadom 
hlavného garanta doc. Ing. Stanislava Šilhá-
ra, CSc. Každý z blokov tvorili tematicky úzko 
súvisiace prednášky a praktické cvičenia, v kto-

Ing. Morochovičová a ing. Giertlová s účastníkmi odborného školenia na dokumentáciu dát pre potravinové data-
bázy pre vedeckých pracovníkov Kazašskej akadémie výživy v Almata (Kazachstan).
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pomoci a medzirezortný program oficiálnej roz-
vojovej pomoci. 

Dňa 27. februára 2012 VÚP zorganizoval 
Deň otvorených dverí pre odbornú verejnosť –
výskumné inštitúcie, univerzity a potravinárske 
subjekty z výrobnej praxe – s cieľom prezento-
vať činnosti pre možnosť intenzívnejšej spolu-
práce s členmi CEPV a výrobnou praxou. 

Cieľom akcie bolo tiež nadviazanie kontaktov 
s možnosťou budúcej spolupráce v rámci vý-
skumných projektov či riešenia aktuálnych otá-
zok technológie výroby a spracovania potravín. 
V tomto zmysle boli návštevníkom prezentované 
ponúkané služby poloprevádzkového oddelenia 
Biocentrum v Modre s možnosťou návrhu a po-
loprevádzkového overovania nových výrobných 
postupov v praxi, špičkové prístrojové vybave-
nie pre vysoko citlivé laboratórne analýzy potra-
vín a moderné molekulárno-biologické metódy 
v súlade s aktuálnymi požiadavkami súčasného 
potravinárstva (ako sú hygiena výroby potravín, 
falšovanie, autentifikácia a pod.) a tiež možnos-
ti využitia údajov z potravinových databáz VÚP 
o nutričnom zložení potravín a kontaminácii 
potravinového reťazca. Dňa otvorených dverí 
sa celkovo zúčastnilo 49 účastníkov z univerzít, 
výskumných či kontrolných inštitúcií a výrobcov 
potravín. 

Výsledkom okrúhleho stola zorganizova-
ného v rámci Dňa otvorených dverí bol záujem 
zúčastnených organizácií o budúcu spoluprácu 
formou projektov.

V r. 2012 boli úspešne ukončené viace-
ré APVV projekty a tiež projekt cezhranič-
nej spolupráce Maďarsko – Slovensko HUSK 
0901-121-0010 „Využitie regionálnych zdrojov 
na produkciu funkčných potravín“ podporený 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ErDF) a projekt ITMS: 26240120013 
„Vybudovanie ‚HiTech‘ centra pre výskum vzni-
ku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti konta-
minantov v potravinách“, podporený zo štruktu-
rálnych fondov EÚ. 

Popri odborných, vedeckých a propagač-
ných aktivitách pracovníkov ústavu sme v pub-
likácii len okrajovo uviedli, že viacerí pracovní-
ci ústavu aktívne pôsobili aj ako pedagógovia 
na univerzitách doma a v zahraničí, kde viedli 
odborné prednášky, kurzy, semináre a cvičenia 
pre študentov, boli a sú členmi štátnicových ko-
misií a odborových rád. rovnako priamo na ús-
tave viacerí pracovníci zabezpečovali a dodnes 
zabezpečujú, odborné stáže a praxe študentov, 

rok 2012 bol – zatiaľ naposledy – znova ro-
kom troch riaditeľov. V apríli bola ministrom 
pôdohospodárstva Ľubomírom Jahnátkom 
z funkcie riaditeľky ústavu odvolaná Mgr. Ka-
teřina Věntusová a vedením ústavu bol do-
časne poverený prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., 
aby sa od 30. 8. 2012 stal riaditeľom ústavu 
po riadnom výberovom konaní dovtedajší pra-
covník Výskumného ústavu potravinárskeho, 
doc. rNDr. Peter Siekel, CSc. Na tomto poste 
pôsobil do novembra 2016 a bol to teda v obdo-
bí po r. 2000 druhý najdlhšie pôsobiaci riaditeľ 
ústavu (po Ing. Milanovi Kováčovi, CSc.).

Zároveň so zmenou riaditeľa došlo k zmene 
na pozícii ekonomického námestníka, ktorým sa 
po odchode Ing. Marty Kaveckej na vlastnú žia-
dosť, stal v septembri Ing. Ivan Podolák, PhD.

Na ústave pracovalo 88 pracovníkov, z toho 
75 pracovníkov výskumu a vývoja a 13 režijných 
pracovníkov. Ústav vlastnil majetok v účtovnej 
hodnote 7,43 mil. EUr, náklady na činnosť do-
siahli v danom roku výšku 2,88 mil. EUr a vý-
nosy 2,92 mil. EUr, celkovo teda ústav znova 
vykázal zisk vo výške 37 352 EUr.

Výška príspevku zriaďovateľa dosiahla 
857 160 EUr, čo znamená pri nákladoch na čin-
nosť 2,88 mil. EUr približne 30 %. Na krytí zvyš-
ných nákladov sa významnou mierou podieľali 
príjmy z riešených projektov a poradenstva, 
resp. z predaja služieb. 

Hmotné realizačné výstupy dosiahli hodnotu 
cca 75 000 EUr a nehmotné realizačné výstupy 
20 700 EUr. Príjmy z akreditovaných a neakre-
ditovaných činností dosiahli necelých 1 000 EUr 
a príjmy z poradenstva a poskytovaných služieb 
cca 78 000 EUr, t. j. prínos všetkých realizač-
ných výstupov dosiahol takmer 175 000 EUr.

Celková cena majetku nadobudnutého 
v roku 2012 bola 155 954 EUr, pričom sa jed-
nalo najmä o nákup časti zariadení zakúpených 
v rámci projektu HUSK 0901-121-0010 „Využitie 
regionálnych zdrojov na produkciu funkčných 
potravín“, ako súčasť experimentálnej overova-
cej linky inštalovanej v Lehniciach (jednalo sa 
napr. o rotačný vákuový filter na predfiltráciu ex-
traktov, zariadenie na regeneráciu extrakčných 
činidiel rektifikáciou, zariadenie na predkoncen-
trovanie extraktov a štiav a fluidnú sušiareň).

okrem projektov podporených zo strany 
agentúr (ASF EU resp. APVV) bolo v rámci kon-
traktu s MPrV Sr riešených 5 projektov výsku-
mu a vývoja za kooperácie odberateľa výsled-
kov projektov z praxe, ďalej 7 úloh odbornej 

2012
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garanta Značky kvality SK vydaného Sekciou 
potravinárstva a obchodu MPrV Sr 28. 11. 2012 
došlo k zmene odborného garanta udeľovania 
Značky kvality SK z Výskumného ústavu potra-
vinárskeho na Štátnu veterinárnu a potravinovú 
správu Sr. Ako sme však uviedli na inom mieste 
tejto publikácie, poverení pracovníci ústavu sa 
naďalej aktívne podieľajú na odbornom hodno-
tení výrobkov, ktoré sa uchádzajú o udelenie 
Značky kvality. od r. 2018 je na základe pove-
renia MPrV Sr členom tejto odbornej komisie 
Ing. Martin Polovka, PhD.

vedú študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj 
doktorandského štúdia pri vypracúvaní ich zá-
verečných prác, či vypracovávajú posudky zá-
verečných prác ako oponenti a zúčastňujú sa 
obhajob záverečných aj habilitačných prác. 

Nebolo tomu inak ani v r. 2012, a je poteši-
teľné, že táto forma spolupráce so sektorom 
univerzít pokračuje intenzívne aj v súčasnosti. 
Záujem univerzít a samotných študentov o vzde-
lávanie na pracoviskách a pod vedením pracov-
níkov ústavu je rovnako pozitívnou vizitkou a ur-
čitou známkou kvality našich pracovníkov.

Na základe oznámenia o zmene odborného 

Privítanie účastníkov Dňa otvorených dverí Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu pre odbornú verejnosť 
riaditeľkou Mgr. Kateřinou Věntusovou.

2013

Pri vstupe do tohto roka nikto netušil, aký 
turbulentný a zásadný pre samotnú podstatu 
fungovania ústavu bude. Tentoraz za to nemoh-
li zmeny vo vedení ústavu vyvolané zvonka, ale 
skôr súbor udalostí, tak interných, ako aj exter-
ných, ktoré spôsobili, že tento rok bol vlastne 
posledným rokom samostatnej existencie Vý-
skumného ústavu potravinárskeho. Poďme však 
po poriadku.

S účinnosťou od 1. marca vstúpila do plat-
nosti nová organizačná štruktúra ústavu, ktorou 
sa (aj s ohľadom na klesajúci počet zamest-
nancov) zrušila jedna riadiaca línia v podobe 
námestníkov riaditeľa a zredukovalo sa vedenie 
ústavu. V novej organizačnej štruktúre riaditeľ 
ústavu mal len jedného zástupcu (stal sa ním 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., ktorý túto fun-

kciu zastával až do polovice roku 2018, kedy 
bola do funkcie zástupcu riaditeľa vymenovaná 
rNDr. Marcela Matulová – pôsobí v tejto funkcii 
dodnes). riaditeľ ústavu zároveň v zmysle novej 
riadiacej schémy priamo riadi oddelenia ústavu 
a ostatné útvary. Táto riadiaca schéma je vlastne 
v platnosti aj v súčasnosti.

Z ústavu aj vďaka zmenám organizačnej 
štruktúry v priebehu roka odišiel prof. Ing. Pe-
ter Šimko, DrSc. Spory a nezhody s vedením 
ústavu, ktoré tento jeho odchod sprevádza-
li a ktoré nechceme v tejto publikácii v záujme 
zachovania objektivity a nestrannosti rozvá-
dzať, sa podarilo uzavrieť až v r. 2021. Z dneš-
ného pohľadu čiastočne zainteresovanej osoby 
(v tom čase člena Zamestnaneckej rady VÚP) 
autor publikácie môže konštatovať, že uvedené 
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a 6 projektov výskumu a vývoja, okrem inštitu-
cionálnej formy podpory výskumu a vývoja. 

Pracovníci ústavu riešili celkom 14 projektov 
APVV, z toho päť bilaterálnych, v dvoch z nich 
vystupoval VÚP ako spoluriešiteľ. Pracovníci 
ústavu aktívne riešili tiež 4 projekty 7. rámco-
vého programu EÚ a dva projekty boli určené 
na dofinancovanie projektov tohto programu. 
V priebehu roka bolo ukončené riešenie projek-
tu v spolupráci s Európskym úradom pre bez-
pečnosť potravín (EFSA), ktorý sa riešil na zá-
klade zapojenia sa VÚP do výzvy vyhlásenej 
EFSA v r. 2012. riešil sa tiež vzdelávací projekt 
v rámci programu celoživotného vzdelávania 
Leonardo da Vinci. okrem vyššie spomínaných 
projektov, ústav riešil aj štyri projekty Agentúry 
MŠVVŠ Sr pre štrukturálne fondy EÚ a tri vzde-
lávacie a informačné aktivity Programu rozvoja 
vidieka Sr 2007 – 2013 (viac informácií nájde 
čitateľ v kapitole venovanej projektom, prípadne 
vo výročných správach ústavu).

Pracovníci ústavu spracovali 25 odborných 
stanovísk pre potreby zriaďovateľa, najmä v ob-
lasti hodnotenia rizika spojeného s konzumá-
ciou problémových potravín, 54 posudkov 
vedeckých článkov na žiadosť redakcií vedec-
kých časopisov, viacero posudkov záverečných 
prác študentov a množstvo ďalších odborných 
výstupov.

Rozvíjala sa aj spolupráca s praxou. Na pro-
jektoch výskumu a vývoja riešených v rámci kon-

spory, napokon, ako to býva aj v bežnom živo-
te, neprospeli žiadnej zo zainteresovaných strán 
a v konečnom dôsledku ani ústavu. Stále platí 
ono tvrdenie Jawaharlala Nehrúa – prvého pre-
miéra nezávislej Indie: „Každá vojna končí vy-
jednávaním. Prečo nevyjednávať hneď.“ 

Ústav aj v r. 2013 pokračoval v riešení projek-
tov vedy a výskumu, plnení odborných úloh zria-
ďovateľa, odborného poradenstva a spolupráce 
s praxou.

Pre zaujímavosť, z finančných prostried-
kov s ktorými ústav v roku 2013 hospodáril, 
tvoril príspevok MPrV Sr cca 39 %. Finančné 
pro striedky pochádzajúce z agentúr APVV, 
ASF EÚ, PPA, či 7. rámcového programu EÚ 
tvorili cca 59 % a vlastné zdroje, zákazky či 
tržby za služby tvorili asi 2 % z celkových roz-
počtových prostriedkov. Príjmy ústavu dosiahli 
výšku 2,86 mil. EUr a výdavky 2,99 mil. EUr. 
Hospodárenie teda skončilo stratou vo výške 
129 371 EUr.

Celková hodnota kontrahovaných úloh 
zo štátneho rozpočtu (rezortné projekty výsku-
mu a vývoja, úlohy odbornej pomoci, medzire-
zortný program, inštitucionálne financovanie 
v rámci plnenia výskumného zámeru v zmys-
le Nového modelu vedy a výskumu v rezorte 
MPrV Sr) bola stanovená na 800 000 EUr. 
Kontrahovaných bolo spolu 12 úloh, z toho 
1 úloha medzirezortného programu – oficiál-
na rozvojová pomoc, 5 úloh odbornej pomoci 

organizačná a riadiaca schéma Výskumného ústavu potravinárskeho platná od 1.3.2013.

Výročná správa o činnosti VÚP v roku 2013 

 92/116 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VÚP platná od 1.3.2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretariát 

riaditeľa  
a podateľňa 

 
Oddelenie  
ekonomiky 

 
Oddelenie chemie  
a analýzy potravín 

 
Oddelenie mikrobiológie,  

molekulárnej biológie  
a biotechnológií  

 
Oddelenie hodnotenia rizika,  

potravinových databáz  
a spotrebiteľského výskumu  

 
Oddelenie 
Biocentrum 

Modra 

 
Skúšobné 

laboratorium VÚP 

 
 

Riaditeľ  

 
Sekretariát  

Centra excelentnosti  
potravinárskeho výskumu 

Riadiaca schéma Výskumného ústavu potravinárskeho 

 
Riaditeľ 

 
Vedúci oddelení 

 
Pracovníci oddelení 

Riadiaca línia  
Informačná línia  



70 roKoV VÚP

 79

5 neakreditovaných analýz (analýza Ca a Mg 
v makovom oleji, analýzy akrylamidu v 13 vzor-
kách sušienok, analýza kofeínu v želé cukríkoch 
a stanovenie antioxidačnej aktivity v zelenom 
jačmeni). Finančný príjem z týchto analýz pred-
stavoval 1 715 EUr. K 31. 12. 2013 došlo k ukon-
čeniu akreditácie skúšobného laboratória VÚP 
ako akreditovaného pracoviska. Neakreditované 
skúšky laboratóriá VÚP vykonávajú dodnes aj 
naďalej podľa požiadaviek zákazníkov.

traktu s MPrV Sr ústav spolupracoval okrem 
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovi-
nárov celkovo s deviatimi organizáciami z potra-
vinárskej praxe: STUVITAL, s. r. o., McCarter, a. s., 
K.K.V. – Union, s. r. o., Eko trend Myjava s. r. o., 
TErMÉK, s. r. o., oľga Apole níková – SHr, Ľu-
boš Manica – Brysyrt, Vladimír Hamara – SHr. 
Štyri posledne menované subjekty sú malí pre-
vádzkovatelia na spracovanie mäsa a mlieka. 
U týchto výrobcov spolupráca pokračuje s rôz-
nou intenzitou dodnes a je zameraná na zvýše-
nie hygieny prevádzky a zabezpečenie kvality 
a bezpečnosti výrobkov. Spoluprácu (nielen 
s týmito výrobcami) možno ohodnotiť za veľmi 
dobrú z dôvodu ich iniciatívy, záujmu a ochote 
aplikovať výsledky riešenia projektov vo výrobe 
potravín. rovnako kladne možno hodnotiť aj 
spoluprácu so všetkými uvedenými realizátormi 
projektov výskumu a vývoja MPrV Sr riešených 
pracovníkmi ústavu.

Dve zo spomínaných organizácií, McCar-
ter, a. s. a K.K.V. – Union, s. r. o., boli nositeľmi 
projektov ASF EÚ, na ktorých sa podieľal VÚP.

okrem spolupráce formou riešenia spoloč-
ných projektov ústav spolupracoval s výrobnou 
praxou aj formou kurzov v rámci informačných 
a vzdelávacích aktivít Programu rozvoja vidie-
ka Sr na roky 2007 – 2013.

Výsledkom riešenia výskumných úloh bolo 
celkovo 10 hmotných a 6 nehmotných realizač-
ných výstupov, 1 akreditovaná a 5 neakredito-
vaných skúšok a 26 aktivít poradenskej činnosti 
v celkovej hodnote 171 577 EUr.

Už sme v tejto publikácii spomenuli činnosti 
a výkony akreditovaného skúšobného laborató-
ria ústavu a jeho klesajúce výkony v posledných 
rokoch, vrátane kľúčových príčin tohto javu. 
V roku 2013 Skúšobné laboratórium poskytova-
lo z pôvodného rozsahu už len 3 akreditované 
skúšky a 26 neakreditovaných skúšok, pričom 
bola vykonaná len 1 akreditovaná analýza (plus 
1 analýza vykonaná v rámci dohľadu) a iba 

Pôvodné logo Výskumného ústavu potravinárskeho, 
používané cca od polovice 80-tych rokov 20. storočia 
do konca roka 2013.
V čase vzniku tejto publikácie nemáme k dispozícii 
presné informácie o jeho tvorcoch, ani o idei, ktorú 
reprezentuje. Podľa ústneho podania starších pracov-
níkov ústavu logo síce zdanlivo pripomína benzénové 
jadro v banke, avšak vychádza z motívu včelieho 
plástu. Na tlačivách sa používalo v čiernej farbe, 
na ostatných prezentačných materiáloch aj v inej 
farebnej škále.

Nové logo ústavu používané po začlenení do Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 
od 1. 1. 2014 dodnes. Podmienky jeho použitia definuje tzv. design manuál NPPC.

N P
P C

N Á R O D N É P O ĽN OH O S P O D Á R S K E
A P O T R AV I N Á R S K E C E N T R U M
V Ý S K U M N Ý Ú S T AV
P O T R AV I N Á R S K Y
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Smutný rok, hádam nie preto, že bol v tomto 
tisícročí trinásty. Dokonca aj udalostí zazname-
naných na webovej stránke ústavu je v tomto 
roku poskromne.

A hoci by sme na tomto mieste mohli ka-
pitolu o Výskumnom ústave potravinárskom 
ukončiť, život neskončil. Ani život a činnosti 
nášho ústavu. Pokračoval a pokračuje dodnes, 
pod novým názvom, novým logom …vlastne 
všeličo sa zmenilo. 

Ale nebuďme patetickí. Ako hovorieval náš 
velikán Ľudovít Štúr: „Naspäť cesta nemožná, 
napred sa ísť musí…“

Zlých správ nie je nikdy dosť, a tak okrem 
tej o zlúčení s ďalšími rezortnými inštitúciami 
do jednej spoločnej od 1. 1. 2014, o čom pad-
lo rozhodnutie v letných mesiacoch roka 2013, 
ústav na jeseň postihlo aj ďalšie „zhora nariade-
né“ prepúšťanie. V súvislosti s reorganizáciou 
štátnych príspevkových organizácií na základe 
krátenia rozpočtu na roky 2014 – 2016 MPrV Sr, 
ústav koncom roka opustilo 15 dlho ročných vý-
skumných pracovníkov, väčšinou odchodom 
do dôchodku, ale boli zredukované aj obslužné 
činnosti – najmä počet pracovníkov ekonomické-
ho oddelenia a úseku verejného obstará vania. 

2014

So začiatkom roka 2014 Výskumný ústav 
potravinársky stratil vlastnú právnu subjektivitu 
a spolu s ostatnými 6 rezortnými výskumnými 
inštitúciami s poľnohospodárskym a potravinár-
skym zameraním – Centrom výskumu rastlin-
nej výroby Piešťany (CVrV), Centrom výskumu 
živočíšnej výroby Nitra (CVŽV), Výskumným 
ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, 
Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospo-
dárstva a potravinárstva, Technickým a skúšob-
ným ústavom pôdohospodárskym SKTC-106 
a Agentúrou Slovenskej akadémie pôdohospo-
dárskych vied (ASAPV) bol začlenený do Národ-
ného poľnohospodárskeho a potravinárskeho 
centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach. V re-
zorte pôdohospodárstva tak ostali pôsobiť dve 
rezortné výskumné inštitúcie – okrem NPPC aj 
Národné lesnícke centrum (NLC), orientované 
na lesnícko-drevársky výskum.

Mierne paradoxne pôsobí fakt, že hoci sa 
zlučovalo šesť, resp. s ASAPV sedem inštitú-
cií, nastala určitá (ďalšia) fragmentácia časti už 
predtým zlúčených inštitúcií – CVrV a CVŽV – 
a snaha o osamostatnenie sa viedli k tomu, 
že v r. 2014 NPPC tvorilo okrem ASAPV napo-
kon deväť výskumných ústavov:
• Výskumný ústav potravinársky, Bratislava;
• Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany 

pôdy, Bratislava;
• Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany;
• Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra;
• Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodár-

stva a potravinárstva, Bratislava;
• Výskumný ústav trávnych porastov a horské-

ho poľnohospodárstva, Banská Bystrica;
• Výskumný ústav agroekológie, Michalovce;
• Technický a skúšobný ústav pôdohospodár-

sky, rovinka;

• Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, 
Rovinka.

Prvým generálnym riaditeľom NPPC sa 
od 1. 1. 2014 stal prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., 
zástupkyňou generálneho riaditeľa pre výskum 
sa stala Mgr. Dana Peškovičová, PhD. Vo funkcii 
riaditeľa VÚP (po novom NPPC – VÚP) bol po-
tvrdený dovtedajší riaditeľ, doc. rNDr. Peter Sie-
kel, CSc. Potvrdení vo funkcii boli aj zástupca 
riaditeľa ústavu doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., 
a vedúci oddelení. V priebehu roka boli oddele-
nia premenované na odbory:
• odbor chémie a analýzy potravín – vedúci 

Ing. Martin Polovka, PhD.,
• odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie 

a biotechnológií – vedúci rNDr. Tomáš Kuch-
ta, DrSc.,

• odbor hodnotenia rizika, potravinových da-
tabáz a spotrebiteľského výskumu – vedúca 
Ing. Danka Šalgovičová,

• odbor technologických inovácií a spoluprá-
ce s praxou – vedúci doc. Ing. Stanislav Šil-
hár, CSc.

Táto štruktúra pracovísk ostala zachovaná 
dodnes. Ako je zrejmé, pracovisko Biocentrum 
Modra zmenilo názov úplne, so zámerom zdô-
razniť primárne poslanie pracoviska na pre-
nos poznatkov výskumu, výskumu a inovácií 
do praxe.

okolnostiam vzniku NPPC ani problémom, 
ktoré jeho vznik a inštitucionalizáciu sprevádza-
li, sa v tejto publikácii nevenujeme, hoci viacerí 
pracovníci, vrátane autora tejto publikácie, boli 
týchto organizačne a technicky náročných pro-
cesov účastní. Aj napriek sprievodným „pôrod-
ným a popôrodným problémom“ sa chod in-
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• vypracovanie analytických metód stanovenia 
pesticídov vo vybraných potravinárskych vý-
robkoch,

• zostavenie súboru špecifických experimen-
tálnych charakteristík vybraných potravinár-
skych výrobkov využiteľných na hodnotenie, 
riadenie a optimalizáciu konzervárenských 
procesov, kvality a bezpečnosti konzerváren-
ských výrobkov,

• zostavenie súboru metód na hodnotenie kva-
lity a autenticity konzervárenských surovín 
a produktov,

• vývoj systému na hodnotenie kvality dopeka-
ného pečiva,

• databáza údajov o ovocných a zeleninových 
šťavách vyrobených bez kontrolovanej atmo-
sféry a v podmienkach čiastočne kontrolova-
nej atmosféry s využitím pri zlepšovaní výži-
vových a senzorických parametrov ovocných 
a zeleninových nápojov.

V oblasti hygieny a bezpečnosti potravín sú 
to najmä:
• validácia 6 vývojových analytických metód 

na detekciu Staphylococcus aureus v rôz-
nych druhoch korenín a byliniek,

• vypracovanie pracovného postupu na rýchlu 
typizáciu Staphylococcus aureus v prostredí 
potravinárskych výrob na princípe analýzy 
multilókusovej variability tandemových repe-
tícií,

• poskytnutie údajov o obsahu cudzorodých 
látok v slovenských potravinách na základe 
požiadaviek EFSA.

V oblasti potravinárskych technológií: 
• tri úžitkové vzory registrované Úradom prie-

myselného vlastníctva Sr (podrobnosti v ďal-
šej kapitole),

• optimalizácia podmienok rastu biomasy 
na degradáciu ropných produktov,

• optimalizácia a overenie postupu na výrobu 
zahusteného hroznového muštu – ochuco-
vadla na ekologickú úpravu kyslosti výrobkov,

• optimalizácia postupu na výrobu piškót 
so zníženým obsahom pšeničného gluténu 
a zvýšeným obsahom vlákniny,

• optimalizácia šetrného postupu výroby za-
hustených ovocných štiav,

• návrh technológie na dealkoholizáciu a od-
straňovanie malých množstiev návrh techno-
lógie na výrobu sušenej bryndze.

Pokračovalo riešenie ostatných projektov zís-
kaných zo zdrojov domácich agentúr aj zo zdro-
jov štrukturálnych fondov, Európskeho fondu 

štitúcie rozbehol a viaceré procesy sa podarilo 
v krátkej dobe viac-menej štandardizovať a kon-
solidovať.

Život na ústave s výrazne zredukovaným sta-
vom zamestnancov (do NPPC ústav vstupoval 
s počtom zamestnancov 70, pričom v priebehu 
roka odišli ďalší zamestnanci z obslužných úse-
kov a tak sa ku koncu roka ustálil na hodnote 
65) napriek všetkému dianiu nezastal.

Ešte pred vstupom do NPPC bol podpísa-
ný kontrakt so zriaďovateľom. Už sme viackrát 
uviedli problém postupného krátenia príspev-
kov MPrV Sr na činnosť ústavu. Príspevok 
MPrV Sr bol krátený aj v roku 2014 – z pô-
vodného rozpočtu 721 197 EUr o 150 224 EUr 
na kontrahovanú sumu 570 953 EUr, čo pred-
stavuje medziročne 21-percentné krátenie. 
Príspevok bol použitý na riešenie projektov vý-
skumu a vývoja v rámci programu 08W – Potra-
vinová bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat 
a rastlín, podprogramu 08W03 – Poznatková 
báza na zabezpečenie kvality a bezpečnosti po-
travín, prvku 08W0301 – Výskum na podporu 
kvality a zdravotnej neškodnosti potravín, na rie-
šenie úloh odbornej pomoci v rámci prvku 
08W0302 – odborná pomoc pre zdravé a kva-
litné potraviny a riešenie programu 05T04: Pod-
program MPrV Sr v koordinácii MZV Sr ako 
súčasť medzirezortného programu oficiálna roz-
vojová pomoc – odborná a technická podpora 
krajín strednej a východnej Európy v oblasti po-
travinových databáz.

V priebehu roka sa síce podarilo dodatkami, 
a teda zadaním nových úloh odbornej pomoci, 
čiastočne príspevok zriaďovateľa navýšiť, avšak 
ani toto navýšenie nepostačovalo na realizá-
ciu všetkých úloh tak, ako boli plánované v pô-
vodných zámeroch projektov vedy a výskumu 
a úloh odbornej pomoci a bolo potrebné po do-
hode s príslušnými sekciami ministerstva zredu-
kovať ich rozsah.

Napriek kráteniu rozpočtu a redukcii rozsa-
hu úloh, pracovníci ústavu vytvorili 18 hmotných 
a 5 nehmotných realizačných výstupov a 26 ak-
tivít poradenskej činnosti v celkovej hodnote 
138 300 EUr. 

Medzi významné výsledky v oblasti vývo-
ja detekčných metód a postupov dosiahnuté 
v tomto roku možno zaradiť:
• analytické metódy pre hodnotenie kvality, 

bezpečnosti a autenticity potravinárskych vý-
robkov,

• získanie podstatných nových informácií o di-
verzite a dynamike mikroflóry májovej bryn-
dze a sudovaného ovčieho syra ako medzi-
produktu pri výrobe zimnej bryndze,
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pojeným do grantovej schémy Nadácie Tesco, 
zameranej na podporu slovenských farmárov 
a drobných výrobcov potravín, ktorej odborným 
garantom bol NPPC – VÚP. Cieľom bolo podporiť 
tieto subjekty prostredníctvom vzdelávacích ak-
tivít v oblastiach podnikateľských zručností, hy-
gieny, kvality, inovácií, nových trendov a ďalších, 
ktoré boli identifikované ako záujmové oblasti 
s potrebou rozvoja.

Pracovníci ústavu vypracovali 9 návrhov 
projektov podaných do Agentúry na podporu 
vedy a výskumu, jeden návrh projektu pre Hori-
zont 2020 a jeden návrh projektu pre EFSA. 

Z ďalších aktivít spomeňme, že NPPC – VÚP 
sa stal garantom súťažno-vzdelávacej aktivity 
„Hovorme o jedle“, ktorú pri príležitosti Svetové-
ho dňa potravín 2014 vyhlásila Slovenská poľno-
hospodárska a potravinárska komora a Centrum 
rozvoja znalostí o potravinách n. o. Jej cieľom je 
vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu 
účasť škôl pri vzdelávaní detí a mládeže o po-
travinách a dobrých stravovacích návykoch ako 
súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potra-
vín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvor-
bu a ochranu životného prostredia, regionálny 
rozvoj a zamestnanosť. Je určená pre všetky 
základné školy so sídlom v Slovenskej republi-
ke. Poznamenávame, že NPPC, resp. VÚP par-
ticipuje na tejto súťaži v pozícii garanta dodnes 
a viacerí pracovníci ústavu boli zapojení do hod-
notiacich procesov súťaže.

Ústav sa aktívne podieľal aj na sérii odbor-
ných podujatí pre verejnosť, realizovaných 
pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Sloven-
sku, ktorý sa pod záštitou MŠVVŠ Sr, CVTI Sr 
a Národného centra pre popularizáciu vedy 
a techniky na Slovensku uskutočnil v dňoch 
10. – 16. novembra 2014.

A z propagačných aktivít spomeňme tiež sé-
riu televíznych a rozhlasových vystúpení pracov-
níkov ústavu, na rôzne témy súvisiace s kvalitou 
a bezpečnosťou potravín, ale aj s propagáciou 
riešených projektov, najmä tých, podporených 
z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

regionálneho rozvoja a z projektov 7. rámcové-
ho programu EÚ. riešenie viacerých projektov 
bolo úspešne ukončené alebo bolo ich riešenie 
naopak predĺžené, s cieľom optimálne a racio-
nálne využiť získané grantové prostriedky. 

Úspešne tiež pokračovalo riešenie projektov 
vzdelávacích aktivít pre farmárov a producentov 
potravín v rámci sektorového operačného pro-
gramu „Program rozvoja vidieka r. 2007 – 2013.

Úspechom bolo získanie finančných pro-
striedkov v podobe tzv. inovačných voucherov 
Ministerstva hospodárstva SR. Voucher predsta-
vuje finančnú poukážku dotovanú zo štátnych 
zdrojov, prostredníctvom ktorej môžu slovenskí 
podnikatelia zaplatiť za služby výskumno-vývo-
jových centier. Vykonávateľom schémy bola Slo-
venská inovačná a energetická agentúra (SIEA). 

Inovačné vouchery majú iniciovať a zinten-
zívniť spoluprácu slovenských podnikov s do-
mácimi výskumnými kapacitami, a umožniť 
slovenským podnikom zvýšiť svoju konkurencie-
schopnosť prostredníctvom inovácií produktov, 
technologických postupov alebo služieb. 

Pracovníci ústavu v spolupráci s podnikateľ-
ským prostredím pripravili celkovo 12 návrhov 
inovačných voucherov, z ktorých následným vý-
berom, losovaním, boli úspešne podporené tri – 
a to pre spoluprácu s:
• AEH, s. r. o. – Vývoj zariadenia a technológie 

na dealkoholizáciu a odstraňovanie malých 
množstiev rozpúšťadiel z roztokov,

• ProGrEEN, s. r. o. – ovocné bio-džemy/ná-
tierky, koncentráty so zvýšeným obsahom 
antioxidantov,

• Výborný produkt, s. r. o. – Sušená bryndza.

Poznamenávame, že inovačné vouchery 
MH Sr predstavujú schému podpory spoluprá-
ce výskumu a praxe, na ktorej pracovníci ústavu 
úspešne participujú do súčasnosti, s vynikajú-
cou odozvou zo strany partnerov z podnikateľ-
skej sféry.

Pracovníci ústavu v r. 2014 rovnako úspešne 
zrealizovali aj pomoc a podporu farmárom, za-
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To je ale (z pohľadu roka 2015) skôr fikcia 
a naozajstná hudba budúcnosti.

Úsilie pracovníkov ústavu dosahovať kva-
litné a hodnotné výsledky výskumnej činnosti 
(našťastie) nepoľavilo. Výsledkom riešenia vý-
skumných úloh bolo 14 hmotných a 9 nehmot-
ných realizačných výstupov a 28 aktivít poraden-
skej činnosti v celkovej hodnote 375 623 EUr, 
s významným podielom výstupov poradenskej 
činnosti v hodnote 206 307 EUr.

Medzi významné výsledky dosiahnuté v tom-
to roku patria napr.:
• súbor analytických metód vo formáte 

„ready-to-use“ na stanovenie významných 
kvalitatívnych parametrov detských výživ 
a identifikáciu podielu nežiadúcich zložiek 
v konzervárenských produktoch,

• komplexný systém hodnotenia kvality ho-
tových pekárskych výrobkov pozostávajúci 
z analýzy parametrov pečiva, inštrumentál-
nej profilovej analýzy texturálnych vlastností 
striedky a senzorickej analýzy,

• cielené odborné poradenstvo pri riešení ope-
ratívnych problémov s kvalitou produkcie 
a sanitáciou výrobných priestorov, všeobec-
né aj konkrétne pracovné postupy pre de-
zinfekciu a sanitáciu v potravinárskych výrob-
niach rôznych typov,

• receptúry na nové výrobky z fermentovanej 
a nefermentovanej ovsenej múky, fermento-
vanej a nefermentovanej pohánkovej múky 
a zo špaldovej múky s obsahom rakytníka 
rešetliakového,

• 3 prihlášky úžitkových vzorov a 1 prihláška 
patentu na inovované potravinárske produk-
ty, postupy výroby a spracovania.

Aktívne pokračovalo riešenie 5 projektov 
podporených z prostriedkov APVV, v celko-
vej hodnote takmer 195 000 EUr (rozpočet 
v r. 2015). Ústav tiež riešil 4 projekty Výskumnej 
agentúry, 3 vzdelávacie a informačné aktivity 
Programu rozvoja vidieka Sr 2007 – 2013, spo-
lupracoval s dvomi podnikmi formou inovač-
ných voucherov Ministerstva hospodárstva Sr 
a s viac ako 200 farmármi či malými výrobcami 
potravín v rámci grantu Nadácie Tesco.

Pokračovalo riešenie 4 projektov podpore-
ných zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ:
• ITMS 26220220175 Zlepšenie výživových 

a senzorických parametrov ovocných a ze-
leninových nápojov aplikáciou inertných 
plynov,

Čím už len začať spomienku na rok 2015, ak 
len nie ďalším krátením príspevku zriaďovateľa. 
Kým dovtedy dosahoval príspevok na hlavnú 
činnosť, riešenie výskumných úloh, výšku viac 
ako 500 000 EUr (hoci celkové náklady ma čin-
nosť ústavu dosahovali cca 1,5 – 2 mil. EUr), 
v tomto roku dosiahol rekordne nízku čiastku 
na výskumné úlohy a projekty 307 100 EUr 
(a v ďalších rokoch ešte ďalej klesal až 
na cca 228 000 EUr v r. 2017/2018, následne 
mierne stúpol). K „projektovým peniazom“ síce 
pribudol ďalší príspevok vo forme inštitucionál-
neho financovania, približne v rovnakej výške, 
ale toto pokračujúce medziročné krátenie (von-
koncom nie posledné) začínalo ohrozovať vitál-
ne funkcie ústavu, v neposlednom rade rozsah 
a množstvo poskytovaných činností pre potreby 
ministerstva. 

Situácia na jednej strane pripomínala onú 
smutno-smiešnu anekdotu o koňovi, ktorého 
gazda odúčal žrať, na druhej strane, to bola kru-
tá realita a ústav sa hľadaním externých zdrojov 
financovania (čo bolo rovnako ťažké, s ohľadom 
na znefunkčnenie mechanizmu vypisovania vý-
ziev a následne čerpania prostriedkov a riešenia 
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v období 
po roku 2014 a limitovanej schopnosti saturovať 
potreby vedeckej obce zo strany APVV) snažil 
intenzívne diverzifikovať zdroje svojich príjmov 
a doslova siahať po každom zdroji vo forme 
projektov a spolupráce, ktorý len bol dostupný, 
bez ohľadu na jeho výšku a administratívnu ná-
ročnosť spojenú zo získaním a dokladovaním 
použitia týchto prostriedkov. Trocha nadnese-
ne, v snahe prežiť, pálili sme po všetkom, čo len 
trocha súviselo so zameraním resp. predmetom 
činnosti ústavu.

Možno mierne predbiehame, ale keď sa 
situácia vo financovaní vedy a výskumu začala 
cca v r. 2019 obracať k lepšiemu, aj vďaka spo-
jeniu dovtedy paralyzovaného operačného pro-
gramu výskum a inovácie v gescii MŠVVŠ Sr 
a operačného programu integrovaná infraštruk-
túra v gescii Ministerstva dopravy a regionálne-
ho rozvoja Sr a hrozbe prepadnutia nevyčer-
paných finančných prostriedkov, dôsledkom 
„streľby po všetkom“, s ktorým sa musíme ak-
tuálne (v r. 2021) vysporiadať, je efektívne pre-
rozdelenie riešiteľských kapacít a nábor nových 
pracovníkov, s cieľom maximálne efektívne 
využiť dnes dostupné prostriedky z projektov, 
ktoré ústav medzičasom získal. 

2015
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Uvedené výrobky boli prezentované širokej 
odbornej i laickej verejnosti na potravinárskych 
a poľnohospodárskych výstavách Danubius 
Gastro a Agrokomplex, boli pripravené infor-
mačné letáky k jednotlivým výrobkom a napo-
kon boli popularizované v masovokomunikač-
ných prostriedkoch a odbornej tlači.

Ako uznanie odbornej erudície a skúsenos-
tí možno vnímať poverenie pre NPPC – VÚP 
a NPPC – TSÚP na posudzovanie inovatív-
nosti projektov podaných na základe výzvy 
8/PrV/2015 na predkladanie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok z Programu rozvoja 
vidieka Sr na roky 2014 – 2020 v oblasti podpôr 
pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh 
a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. 
Pracoviská NPPC posudzovali podané projekty 
z hľadiska výrobkovej inovácie, prípadne novosti 
výrobku, inovácie technológie, inovácie prináša-
júcej energetické úspory alebo inovácie prináša-
júcej ekologický efekt.

V rámci ďalších odborných a propagač-
ných aktivít sa aj v tomto roku uskutočnili kur-
zy pre mladých, malých a rodinných farmárov  
v rámci 2. ročníka Grantu nadácie Tesco „Vyrá-
baj farmársku potravinu, napíš vlastný projekt“, 
zamerané na správnu hygienickú prax pri spra-
covaní vlastnej produkcie na farme. Pracovníci 
ústavu pri tejto príležitosti spracovali a vydali aj 
Hygienickú príručku pre farmársku produkciu 
potravín, aplikáciu a prípravu vlastných doku-
mentov.

Pracovníci ústavu tiež v súvislosti s aktuálne 
riešeným projektom 7. rámcového programu EÚ 
s akronymom Spiced zorganizovali workshop 
„Methodologies to identify biological hazards in 
spices and herbs“ (Metodiky identifikácie biolo-
gických rizík v koreninách a bylinách), zameraný 
na detekciu vybraných patogénnych mikroorga-
nizmov a toxínov v špecifických potravinových 
matriciach.

• ITMS 26220220177 Priemyselný výskum pro-
cesov získavania prírodných látok pre funkč-
né potraviny,

• ITMS 26210120037 Dobudovanie centra 
pre inováciu a prenos vedy do praxe v oblas-
ti potravinárstva,

• ITMS kód 26240220091 Stratégia eliminácie 
akrylamidu v technologickom procese výro-
by potravín.

Posledne menovaný projekt pod vedením 
Ing. Zuzany Ciesarovej, CSc. bol v júni 2015 
oficiálne ukončený na odbornom seminári, 
na ktorom riešitelia zosumarizovali množstvo 
dosiahnutých výstupov v oblasti poznania, ale 
aj praktických riešení zameraných na minimali-
záciu obsahu akrylamidu v procese spracova-
nia a výroby potravín. Popri ďalších výsledkoch, 
vďaka riešeniu projektu boli:
• upravené receptúry komerčných zmesí 

pre domácu prípravu chleba so zníženým 
obsahom akrylamidu,

• navrhnuté technologické zmeny pri výrobe 
troch druhov komerčne vyrábaného trvan-
livého pečiva určeného pre diabetikov, čím 
sa dosiahlo výrazné zníženie obsahu akryla-
midu v nich – technologické zmeny boli ove-
rené v prevádzke,

• vyvinuté nové zdraviu prospešné výrobky 
s použitím ovsenej múky (ovsený chlieb, 
ovsené mafiny), pri ktorých boli použité po-
stupy na zníženie obsahu akrylamidu,

• vyvinuté nové druhy jemného pečiva 
pre celiatikov z pohánkovej múky s pozitív-
nym účinkom rutínu – pohánkové mafiny 
bez akryl amidu,

• vyvinuté nové zdraviu prospešné cereálne 
výrobky zo špaldovej múky s využitím ra-
kytníka rešetliakového ako cenného priro-
dzeného zdroja vitamínu C, pri ktorých boli 
uplatnené postupy zníženia akrylamidu – ra-
kytníkové mafiny.

2016

V roku 2016 začalo riešenie nových pro-
jektov výskumu a vývoja na základe kontraktu 
s ministerstvom (vlastne pôvodne len jedného) 
„Podpora produkcie slovenských potravín zlep-
šením ich kvality a bezpečnosti“ v kontrahova-
nej výške 732 378 EUr na 3 roky, teda nece-
lých 245 000 EUr na rok. Toto riešenie – jeden 
komplexný projekt zameraný na viacero ob-
lastí (v tomto prípade inovácie a návrh riešení 

pre podporu domáceho spracovania a produk-
cie výrobkov z ovocia a zeleniny, cereál nych 
produktov a mlieka a mliečnych výrobkov) bolo 
prijaté s ohľadom na výšku rozpočtu a snahe 
napriek tomu efektívne ponúknuť čo najvyššiu 
hodnotu pre spolupracujúce subjekty z podni-
kateľskej sféry a v neposlednom rade – pre sa-
motné ministerstvo. Plynulo pokračovalo aj rie-
šenie viacerých úloh odbornej pomoci, ktoré sú 
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Problematike vína a viniča, či už z hľadiska 
analytického, fyzikálno-chemického, mikrobio-
logického alebo senzorického (v tom vedeckom 
zmysle slova) sa venovali a venujú pracovníci 
NPPC – VÚP dodnes, takže toto riešenie nebolo 
nekoncepčné. Ústavu tak pribudla správa his-
toricky cennej Zbierky vínnych kvasiniek, čo je 
historicky a kultúrne cenný genofond Sloven-
skej republiky, a tiež nové – prevzaté – projekty 
výskumu a úlohy odbornej pomoci, ktoré uvá-
dzame v kapitole venovanej projektom. Tiež sa 
zvýšil rozsah ponúkaných analýz pre zákazní-
kov, v oblasti kvality vína a poradenstva v oblasti 
chorôb a zdravotného stavu viniča.

Pracovníci ústavu počas roka zrealizova-
li alebo sa podieľali na týchto poradenských, 
propagačných, vzdelávacích a informačných 
aktivitách:
• 8 jednodňových seminárov, 4 trojdňové kurzy 

a záverečnú konferenciu „Inovácie a podpo-
ra farmárov a drobných výrobcov potravín“ 
organizovanou pod záštitou MPrV Sr v rám-
ci 3. ročníka grantovej schémy zameranej 
na podporu slovenských farmárov a drobných 
výrobcov potravín Nadácie Tesco na tému 
vyššieho stupňa spracovania vlastnej produk-
cie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov,

• kurz pre prácu s potravinovými databázami 
„Workshop on data collection and checking“ 
organizovaný v spolupráci s regionálnym 
úradom FAo v Budapešti za účasti krajín 

tradične tiež súčasťou kontraktu. Celková výška 
kontrahovaných úloh a projektu na rok 2016 do-
siahla tak 368 623 EUr.

Negatívny vývoj rozpočtu spôsobil tiež, že 
výsledkom riešenia výskumných úloh v roku 
2016 bolo síce 17 hmotných a 22 nehmotných 
realizačných výstupov a 99 aktivít poradenskej 
činnosti, ale hodnota realizačných výstupov 
bola len necelých 54 tis. EUr, aj to len tých 
hmotných, a bolo zrealizované poradenstvo 
v hodnote 80 tis. EUr, celková hodnota výstu-
pov dosiahla necelých 134 tis. EUr.

Do života ústavu zasiahlo niekoľko udalostí. 
rozhodnutím generálneho riaditeľa NPPC došlo 
ku dňu 1. marca 2016 k začleneniu Výskumného 
ústavu vinohradníckeho a vinárskeho, vlastne 
toho torza, ktoré z tejto kedysi prestížnej inšti-
túcie založenej v r. 1924, zostalo, pod NPPC-
VÚP. Na ústav prišli celkovo 5 (slovom „piati“) 
poslední mohykáni, vrátane poslednej riaditeľky 
tejto inštitúcie, Ing. Jaroslavy Kaňuchovej Pátko-
vej, PhD., v tom čase na rodičovskej dovolenke. 
Neskôr z tejto skupiny 2 pracovníčky z ústavu 
odišli a tak dnes sú v stave zamestnancov traja.

Postupná likvidácia tejto inštitúcie, majetková 
i personálna, je síce iný príbeh, ale predstavuje 
určité memento aj pre náš výskumný ústav. Veď 
aj v tejto publikácii sú uvedené snahy o likvidá-
ciu, presuny, redukciu – jedným slovom „opti-
malizáciu“ Výskumného ústavu potravinárskeho 
a jeho súčastí. 

Dva Zlaté kosáky za rok 2016 – úspech Výskumného ústavu potravinárskeho na 43. ročníku medzinárodnej výsta-
vy Agrokomplex.
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lu detekciu patogénnych baktérií v potravi-
nách – Zlatý kosák v r. 2017,

• Súpravu chemikálií na detekciu alergénov 
v potravinách – Zlatý kosák v r. 2018.

Aj v tomto roku pracovníci ústavu propagova-
li výsledky činnosti ústavu v televízii a v rozhla-
se. V spolupráci s Národným centrom pre po-
pularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a CVTI 
Sr, rTVS spracovala dokumentárny film z cyklu 
Spektrum vedy s názvom „Bezpečné a chutné 
potraviny“. 

Aktivity ústavu v ňom predstavili Ing. Mar-
tin Polovka, PhD., Ing. Zuzana Ciesarová, CSc., 
Ing. Kristína Kukurová, PhD. a Ing. Tereza Cabi-
carová, PhD. 

Širokej verejnosti predstavili problematiku 
bezpečnosti potravín od surovín až po finálny 
produkt, problémy falšovania potravín, spolu-
prácu s praxou pri vývoji inovovaných produktov 
a technológií s využitím špičkových inštrumen-
tálnych možností pracoviska, ako aj úlohy a po-
slanie výskumu, ktorý musí reflektovať na mo-
derné trendy a smery nielen európskeho, ale 
i svetového výskumu. Dokument a informácie 
o ňom sú dodnes (júl 2021) prístupné (https://
vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/zem/bezpecne-
achutne-potraviny/).

V závere roka došlo tiež k zmene riaditeľa 
ústavu. Tentoraz riaditeľ doc. rNDr. Peter Sie-
kel, CSc. nebol odvolaný, ako tomu bývalo zvy-
kom v uplynulých 10 rokoch, ale stal sa gene-
rálnym riaditeľom NPPC a jeho miesto zaujala 
Ing. Zuzana Nouzovská, ktorá predtým pôsobila 
ako generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva 
a obchodu MPRV SR. Doc. Siekel bol povere-
ným generálnym riaditeľom do konca roka 2016, 
následne až do júla 2020 pôsobil ako zástupca 
generálneho riaditeľa NPPC pre výskum.

strednej a východnej Európy v rámci riešenia 
úlohy oficiálnej rozvojovej pomoci MPrV Sr,

• seminár „Aktuálne otázky a problémy pri im-
plementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 
v praxi a označovanie výživových hodnôt“ 
(Piešťany, 7. 4. 2016) organizovaného ob-
čianskym združením Eurospotrebitelia v spo-
lupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti po-
travín Fakulty biotechnológií a potravinárstva 
SPU v Nitre, s cieľom informovať odbornú 
verejnosť o zmenách v problematike výpočtu 
výživových hodnôt potravinárskych výrobkov 
v súlade s novým nariadením o označovaní 
potravín.

Výsledky odbornej a inovačnej činnosti pra-
covníkov ústavu dosiahli prestížne ocenenia 
na domácej a zároveň medzinárodnej pôde – 
Zlatý kosák v súťaži exponátov na Medzinárod-
nej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave 
Agrokomplex 2016, ktorého 43. ročník sa konal 
v dňoch 18. – 21. 8. 2016 v Nitre. 

Získali sme kosáky hneď dva. ocenené boli:
• Experimentálna overovacia jednotka 

pre vyšší stupeň spracovania poľnohospo-
dárskych produktov (spoločné pracovis-
ko NPPC a K.K.V. – Union, s. r. o. budované 
v priestoroch K.K.V. – Union, s. r. o., prevádz-
ka Lehnice),

• Hroznové okysľovadlo (Koncentrát prírod-
ných kyselín vyrobený v spolupráci s výrob-
com Vinohradnícko vinárske družstvo podiel-
nikov – VVDP Karpaty). 

A pre úplnosť (hoci možno predbiehame) 
dodávame, že to neboli posledné Zlaté kosáky 
pre ústav a jeho pracovníkov. Rovnaké ocenenie 
sme získali aj v r. 2017 a 2018 za: 
• Vývoj inovatívnej súpravy chemikálií na rých-

2017

Nová riaditeľka, nový vietor… aj takto by 
sa dalo charakterizovať nasledujúce obdobie 
v živote ústavu. riešenie kontraktu s MPrV Sr 
plynulo pokračovalo (rovnako krátenia rozpoč-
tu, hoci v konečnom dôsledku bol v tomto roku 
dodatkami a novými úlohami výrazne navýšený, 
a občas sa vyskytli aj smutno-smiešne epizódy 
spojené s riešením úloh kontraktu s minister-
stvom, resp. jeho vtedajším vedením, resp. ge-
nerálnymi riaditeľmi niektorých sekcií – taká bola 
doba). 

Pribudli nové úlohy, z nich spomeňme najmä 
zadanie, rozpracovať metódy kvantifikácie po-
travinového odpadu v jednotlivých segmentoch 
potravinového reťazca, ale tiež tzv. Národný pro-
jekt a Národný potravinový katalóg.

Prvá spomenutá úloha, ktorej koordináciou 
bol poverený autor tejto publikácie, vychádzala 
z potreby analyzovať stav v plytvaní potravinami 
na Slovensku, keďže v niektorých zo segmentov 
prvovýroba – spracovanie – obchod – verejné 
stravovanie a domácnosti buď chýbali úplne, 
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kony a venovali množstvo energie, času a pra-
covného nasadenia na úlohách, ktoré napokon 
skončili v koši, alebo v tom lepšom prípade, 
v zásuvke pracovného stola niektorého pracov-
níka, ktorý úlohu zadal.

Na takéto udalosti bol rok 2017 a aj 2018 
naozaj bohatý. Počas Vianoce 2017 sa riaditeľka 
ústavu Ing. Nouzovská, doc. Šilhár a Ing. Polov-
ka namiesto oddychu venovali spracovaniu tzv. 
Národného projektu pre rozvoj poľnohospodár-
stva, potravinárstva a lesníctva. Tlačivá na spra-
covanie tohto projektu boli k dispozícii až 
po 15. decembri, s termínom odovzdania v pr-
vých dňoch januára 2018 (stihli sme, v zmysle 
hesla… nemožné na počkanie, zázraky do pár 
dní…). Aktivita sa následne v roku 2018 roz-
plynula do stratena. obdobne ako druhý tzv. 
Národný projekt (pripravovaný v tom čase 
NPPC – VÚP v spolupráci s FTVŠ UK a ďalší-
mi inštitúciami) „Podpora zlepšenia výkonnosti 
a zníženia zdravotných rizík pri športe“ a ďalší, 
s názvom „optimalizácia procesov a tvorby poli-
tík MPRV SR“. Taká bola doba.

Už sme spomenuli Národný potravinový ka-
talóg, ambiciózny projekt, ktorý mal byť nástro-
jom na jednoduchý nákup kvalitných a bezpeč-
ných potravín od kvalifikovaných dodávateľov 
a so zárukou dodržania nastavených štandar-
dov, za ekonomicky najvýhodnejších podmie-
nok v sektore verejného stravovania. odbornú 
bázu (údaje o zložení, kvalitatívnych znakoch 
potravín a množstvo ďalších exaktných údajov) 
spracovali pracovníčky odboru hodnotenia ri-
zika, potravinových databáz a spotrebiteľského 
výskumu, pričom pri jeho kreovaní sa využili 
údaje dotazníkového prieskumu realizované-
ho potravinovými samosprávami – SPPK, PKS 
a AKS, ktoré tiež spracovávali pracovníci ústavu.

Popri množstve odbornej práce poskyto-
vali pracovníčky ústavu aj konzultácie a po-
radenstvo ku tvorbe tohto katalógu prakticky 
2 roky (2017 – 2018), vrátane školení pre od-
bornú verejnosť o jeho fungovaní. Aj tento pro-
jekt, nie z viny ústavu, napokon z rozhodnutia 
MPrV Sr skončil “v koši”. 

alebo boli veľmi nepresné a vychádzali zo star-
ších analýz, alebo jednoducho z odhadov. 
V zmysle prijatých medzinárodných záväzkov, 
aj Slovenská republika sa zaviazala znížiť celko-
vé plytvanie potravinami do roku 2030 o 50 % 
(oproti roku 2016). A tak bolo treba zistiť, koľko 
toho odpadu z potravín vlastne vzniká, kde, pre-
čo a akú má skladbu, aby ho bolo možné ďalej 
využiť.

Pracovníci ústavu teda spracovali vo veľmi 
krátkom čase metodický materiál zameraný 
na kvantifikáciu plytvania potravinami v domác-
nostiach – dotazník v tlačenej aj elektronickej 
podobe, ktorý obsahoval komplexný súbor otá-
zok zameraných na širšie vzťahy domácnosti, 
vzdelanie, vekovú štruktúru, ale tiež nákupné 
a spotrebiteľské zvyklosti, tak aby bolo možné 
spracovať komplexný pohľad na plytvanie potra-
vinami v domácnostiach.

Metodika a dotazník boli overené (prostred-
níctvom príkazu generálneho riaditeľa NPPC – 
dobrovoľne nasilu) na vzorke väčšiny zamest-
nancov NPPC. Po spracovaní získaných údajov 
do podoby rozsiahlej a obsažnej správy, ktorej 
výsledky pri následnej prezentácii na odbor-
ných fórach doma aj v zahraničí, si získali obdiv 
a uznanie, došlo zo strany vtedajšieho generál-
neho riaditeľa Sekcie potravinárstva ku kráteniu 
rozpočtu na túto úlohu, podľa kuloárnych infor-
mácií s odôvodnením, že… ”veď keď za pár eur 
som dostal taký obsažný materiál, tak načo by 
som za ostatné platil viac…”.

A tak z pôvodne komplexne a ambiciózne 
koncipovanej úlohy, ktorá mala mať rozpočet 
150 000 EUr ostalo torzo v podobe 30 000 EUr, 
aj to po reklamácii nákladov, ktoré  touto úlohou 
ústavu vznikli.

Túto epizódu uvádzame na dokreslenie šir-
ších súvislostí, ale aj skutočnosti, že do odbor-
ných záležitostí častokrát zasiahli aj osobná ne-
vraživosť, prípadne neprajnosť osôb s pečiatkou 
v ruke, lebo aj takí sa vyskytli. Ako sme už nie-
koľkokrát napísali, aj taká bola doba. A nebola 
to, v tomto a ďalších rokoch, prvá takáto uda-
losť, keď pracovníci ústavu podali kvalitné vý-

Národný potravinový katalóg znamenal pre NPPC – VÚP ambiciózny projekt, množstvo odbornej práce 
za (pre ústav) relatívne málo peňazí, ale aj následné vysvetľovanie.
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• zabezpečovania plnenia Nariadenia rady 
1308/2013 ES o spoločnej organizácii trhu 
s vínom,

• testovania množiteľského materiálu viniča 
na prítomnosť vírusov a baktérií a vývoj me-
tód na stanovenie alergénov a škodlivých lá-
tok v hrozne a víne,

• udržiavania množiteľského materiálu viniča 
v bezviróznom stave podľa platnej legislatívy,

• vývoja analytických metód na stanovenie 
vybraných chemických, mikrobiologických 
a procesných kontaminantov, ako sú rezíduá 
pesticídov a pod. v potravinách v procese 
spracovania a skladovania potravín,

• vývoja metód na sledovanie autenticity a kva-
lity surovín pre výrobu vybraných potravín a 

• ďalších úloh, vyplývajúcich z potrieb po-
travinárskeho priemyslu v Sr a realizácie 
stratégie bezpečnosti potravín, vrátane za-
bezpečenia prenosu vedeckých poznatkov 
z projektov EÚ do praxe výroby potravín 
v SR.

Bolo pripravených 10 návrhov projektov, 
9 z nich v rámci výziev APVV a 1 projekt v rám-
ci programu Interreg Slovenská republika – Ma-
ďarsko, ktorý je v období 2014 – 2020 pokra-
čovateľom Programu cezhraničnej spolupráce 
2007 – 2013. Bol spracovaný komplexný návrh 
projektu „Cooperation of food industry, scien-
tific and professional institutes to increase ru-
ral employment“ (Spolupráca potravinárskeho 
priemyslu, vedeckých a odborných inštitúcií 
s cieľom zvýšiť zamestnanosť v regiónoch). Po-
znamenávame, že po rôznych administratív-
no-procesných naťahovačkách a zmenách, 
NPPC – VÚP spolu s partnermi projekt nako-
niec koncom roka 2019 (!) získal a v súčasnos-
ti prebieha jeho (z pohľadu autora publikácie 
úspešné) riešenie pod koordinačným vedením 
Ing. Kristíny Kukurovej, PhD.

Pracovníci ústavu sa na základe oslove-
nia zo strany SPPK opäť zúčastnili hodnotenia 
príspevkov celoslovenskej súťaže „Hovorme 
o jedle“ organizovanej SPPK a Centrom roz-
voja znalostí o potravinách n. o. pod záštitou 
MPRV SR a MŠVVŠ SR. 

A získali aj v tomto roku viacero ocenení svo-
jej práce. Už sme na inom mieste spomenuli 
najprestížnejšie z nich – Zlatý kosák za súpra-
vu chemikálií na detekciu patogénnych baktérií 
v potravinách, udelený na medzinárodnej výsta-
ve Agrokomplex 2017.

Ako je zjavné z predchádzajúcich riadkov, 
v podstate ďalší normálny rok…

Dodnes vlastne prebieha analýza dokumen-
tov a rozhodnutí z tých čias. okrem iného nie je 
jasné, načo sa minuli nie malé finančné pro-
striedky, a kto vlastne rozhodol o jeho zastavení 
v čase, keď sa začínal rozbiehať. Našťastie, od-
borné podklady spracované ústavom aj dokla-
dy o finančných tokoch, v ktorých figuroval náš 
ústav existujú, sú ťažko spochybniteľné, a teda 
okrem hmatateľných výstupov v podobe elektro-
nického a tlačeného archívu existuje aj odborná 
argumentačná báza pri vysvetľovaní súvislostí 
okolo tohoto projektu zainteresovaným stranám. 
Z pohľadu autora tejto publikácie, je na škodu, 
že katalóg dopadol ako dopadol, v každom prí-
pade za odbornú prácu patrí pracovníkom ústa-
vu uznanie.

okrem takýchto nie celkom príjemných uda-
lostí a ich súvislostí s dosahom až do dnešných 
dní, pokračoval na ústave “bežný” výskumnícky 
život. Pokračovalo riešenie projektov poskyt-
nutých zo strany APVV, projektov poradenstva 
a spolupráce s praxou, vzdelávacie aktivity 
v spolupráci s Nadáciou Tesco a množstvo ďal-
ších odborných činností, vrátane: 
• spracovávania a poskytovanie informácií tý-

kajúcich sa problematiky bezpečnosti potra-
vín v intenciách platnej európskej a národnej 
potravinovej legislatívy,

• rozpracovania jednotlivých princípov hod-
notenia potenciálneho rizika vyplývajúceho 
z konzumácie potravín, ako je identifikácia ri-
zika, vnímanie rizika a zvládnutie rizika („risk 
identification“, „risk perception“, „risk mana-
gement“),

• zabezpečovania monitorovacieho systému 
„Cudzorodé látky v potravinách a krmivách„ 
na základe uznesení vlády Sr č. 449/92, 
620/93, 288/96 a 7/2000,

• prevádzky Potravinovej banky dát, v súčas-
nosti jednej z najväčších svetových potravi-
nových databáz o zložení potravín,

• výpočtu energetickej hodnoty potravinár-
skych výrobkov (Nariadenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 o po-
skytovaní informácií o potravinách spotrebi-
teľom),

• poskytovania informácií o nutričnom zložení 
potravín pre širokú verejnosť, poradenstvo 
a služby pre výrobcov potravinárskych vý-
robkov,

• zabezpečenia kompletných (primárnych 
aj spracovaných) vedeckých a odborných 
informácií pre problematiku potravinárstva 
v Sr, vrátane vydávania medzinárodného ve-
deckého časopisu Journal of Food and Nutri-
tion Research,
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jektových činností. K tomuto počtu však treba 
pripočítať ešte 8 pracovníkov oddelenia hospo-
dárskej správy s pôsobnosťou na VÚP, ktorí boli 
v r. 2017 formálne vyčlenení z ústavu a začlene-
ní pod úsek hospodárskej správy NPPC (aby 
boli v auguste 2020 znovu začlenení do stavu 
pracovníkov VÚP) a 1 pracovníka, zodpoved-
ného za správu IKT, spolu teda 63 pracovníkov 
v priamej alebo prenesenej riadiacej pôsobnosti 
riaditeľa VÚP.

Toľko k organizácii ústavu.

Bol to rok osláv 100. výročia založenia Čes-
koslovenskej republiky. Do série podujatí or-
ganizovaných pri tejto príležitosti sa zapojil aj 
NPPC – VÚP. V máji ústav zorganizoval česko-
slovenské odborné sympózium “Bezpečnosť 
a kvalita potravín v podmienkach Sr a Čr”. 
Sympózium sa konalo pod záštitou ministerky 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr a zú-
častnili sa hu zástupcovia ministerstiev, kontrol-

rok 2018 možno z dnešného pohľadu, 
okrem udalostí, ktoré nadväzovali na predchá-
dzajúci rok, charakterizovať ako rok zmien, 
osláv a zintenzívnenia spolupráce na národnej 
aj medzinárodnej úrovni.

Zmeny sa udiali na poste generálneho ria-
diteľa NPPC – generálnou riaditeľkou sa v zá-
vere roka 2017 stala riaditeľka ústavu Ing. Zu-
zana Nouzovská, ktorá bola v tejto funkcii 
následne potvrdená po výberovom konaní 
v apríli 2018.

Následne, od 1. mája 2018 sa v súvislosti 
s touto zmenou stal riaditeľom VÚP Ing. Mar-
tin Polovka, PhD. Zástupkyňou riaditeľa sa stala  
od 1. 8. 2018 rNDr. Marcela Matulová, zároveň 
aj vedecká tajomníčka ústavu. Tento stav trvá 
dodnes. 

Pre úplnosť dodávame, že ústav v tomto 
roku zamestnával 54 zamestnancov, z toho bolo 
49 zamestnancov výskumu a 5 pracovníci sek-
retariátu riaditeľa, resp. ekonomických a pro-

2018

Propagačný leták a zároveň program sympózia „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach Sr a Čr“, ktoré sa 
konalo 1. júna 2018 v Hoteli Bratislava.
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otvorenie podujatia Mgr. Danou Peškovičovou, PhD. Pohľad do auditória.

Diskusia v rámci okrúhlych stolov.

Prof. Ing. Jozef Bulla. DrSc. a Ing. Zuzana Nouzovská pri záverečnej diskusii účastníkov.

Priebeh sympózia „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach Sr a Čr“ zachytil aj objektív fotoaparátu.
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cich otázky kvality a bezpečnosti potravín za bý-
valého režimu  – venovaných hygiene predaja 
na trhovisku, férovým praktikám obchodu a do-
stupnosti tovaru), ale tiež snahám o výrobkovú 
a obalovú inováciu. 

Pre úplnosť dodávame, že riaditeľ ústavu sa 
na jeseň 2018 zúčastnil obdobného podujatia, 
organizovaného českou stranou – Fakultou che-
mickou VUT Brno, v rámci tradičného vedecké-
ho podujatia 7th Meeting on Chemistry and Life  
(Brno, 12. – 14. 9. 2018). Spomínaná videopro-
jekcia bola – pre veľký úspech a na výslovnú 
prosbu prof. Márovej – s pozitívnymi ohlasmi 
prezentovaná mimo program aj na tomto fóre.

Spomínali sme v úvode tejto časti, že to bol 
aj rok zintenzívnenia spolupráce. 

Aktivity ústavu aj NPPC v oblasti potravinár-
skeho výskumu a možnosti pre zintenzívnenie 
spolupráce s praxou prezentovali Ing. Martin 
Polovka, PhD. a Ing. Zuzana Nouzovská na od-
bornom podujatí pre potravinárov, organizova-
nom potravinárskymi samosprávami – SPPK 
a PKS v spolupráci s MPrV Sr – „Informačnom 
dni pre potravinárov“. Auditórium ocenilo ob-
sah prezentácie a tiež prezentované možnosti 
pre inovácie a poradenstvo v oblasti potravinár-
skej výroby, čo sú témy, ktorým sa pracovníci 
ústavu venujú dlhodobo.

Z medzinárodných aktivít spomeňme tie 
okolo formujúceho sa medzinárodného konzor-
cia Food, Nutrition and Health research Infras-
tructure (FNH-rI) pod vedením Wageningen re-
search University v Holandsku.

V priestoroch asociácie nápojárskeho 
priemyslu EÚ FoodDrinkEurope v Bruseli sa 
7. – 8. mája 2018 uskutočnil workshop a projek-
tový míting formujúceho sa konzorcia, na kto-
rom zástupcovia Národnej platformy AgroBio-
Food Nitra – prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. 
(prodekanka Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre), Ing. Martin Polovka, PhD. 
(riaditeľ NPPC – VÚP) a Ing. Daniel Ács, PhD. 

ných organizácií, výskumných a vzdelávacích 
inštitúcií a priemyslu v Sr a Čr.

Ako formát sympózia bola netradične zvole-
ná diskusia za okrúhlym stolom riadená mode-
rátorom, v prvej časti venovaná oblasti legisla-
tívy a úradnej kontroly a v druhej časti oblasti 
vedy, výskumu a vzdelávania. 

Diskusných stolov sa pod vynikajúcim mo-
derátorským vedením redaktora denníka Pravda 
p. Jozefa Sedláka zúčastnili v prvom bloku 
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (ústredný riaditeľ 
ŠVPS Sr), Ing. Martin Klanica (ústredný riaditeľ 
SZPI Čr), Ing. Zuzana Nouzovská (generálna 
riaditeľka NPPC, predtým niekoľko rokov pra-
cujúca na MPrV Sr a v Slovenskom mliekaren-
skom zväze), MUDr. Viera Šedivá (námestníčka 
ministra, Sekce potravinářských výrob – Úřad 
pro potraviny Ministerstva zemědelství Čr), 
Ing. Stanislav Voskár (predseda Únie potraviná-
rov Slovenska a prezident Slovenského mlieka-
renského zväzu). V druhej časti sa diskusie zú-
častnili doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. (vedúci 
odboru technologických inovácií a spolupráce 
s praxou z NPPC – VÚP), prof. Ing. Ján Šajbi-
dor, DrSc. (dekan Fakulty chemickej a potravi-
nárskej technológie STU), prof. rNDr. Ivana Má-
rová, CSc. (riaditeľka Ústavu chemie potravin 
a biotechnologií, FCH VUT Brno), rNDr. Jaros-
lav Žiak, PhD. (vedúci Aplikačnej skupiny Nestlé 
Slovensko, spol. s r. o.) a Ing. Karol Herian, CSc. 
(bývalý dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu 
mliekarenského).

Silné odborné osadenstvo, veľké témy. 
Účastníci podujatia (pozvaní zástupcovia odbor-
nej, akademickej a potravinárskej obce z oboch 
strán rieky Morava) ocenili formát podujatia, 
mierne s nádychom tzv. retro štýlu a spomien-
kového optimizmu, o čom svedčia aj materiály, 
ktoré boli pri príležitosti podujatia pripravené 
(program podujatia, zároveň slúžiaci ako obal 
a tiež videoprojekcia, pripravená pracovníkmi 
ústavu z dostupných archívnych filmov mapujú-

Logá Národnej platformy AgroBioFood, založenej v r. 2016, a konzorcia Food Nutrition and Health research 
Infrastructure (FNH-rI), ktorého je národná platforma aktívnym členom od jeho vzniku.
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Poznamenávame, že vďaka úsiliu všetkých 
troch slovenskych zástupcov, hádam prvýkrát 
vôbec má Slovensko v konzorciu FNH-rI pozí-
ciu zakladajúceho člena a stakeholdera (nosite-
ľa myšlienok), čo možno považovať za význam-
ný úspech pre všetky inštitúcie. Je na škodu, že 
v čase, keď píšeme tieto riadky (júl 2021), priš-
la z Bruselu správa, že projekt konzorcia nebol 
podporený a teda sa (zatiaľ) konzorciu na mapu 
európskej výskumnej infraštruktúry aj napriek 
úsiliu a nasadeniu všetkých členov a význam-
nej národnej podpore aj zo strany slovenskych 
vládnych inštitúcií, dostať nepodarilo. Aktivity 
v tejto oblasti však budú pokračovať.

A do tretice, spomeňme úspech NPPC v po-
dobe zapojenia sa do projektu „Nanostructured 
carriers for improved cattle feed“ (Nanotech-
nologie vo výžive poľnohospodárskych zvie-
rat) – NanoFEED GA No. 778098, Horizon 2020 
Marie Sklodowska – Curie rISE 2017 – v pozícii 
koordinátora, ktorú do polovice roka 2020 zas-
tával doc. rNDr. Peter Siekel, CSc., po zmenách 
v projektovej matici je od júla 2020 do súčas-
nosti koordinátorom projektu Ing. Martin Polov-
ka, PhD.

Projekt je zameraný na rozvoj medziodvetvo-
vej spolupráce pri vývoji nových krmív s kontro-
lovaným uvoľňovaním živín (kŕmne zmesi, kŕmne 
doplnky) pripravených pomocou nano- a mikro-
enkapsulačných techník s cieľom zmierniť alebo 
eliminovať nutričnú deficienciu dobytka a tým 
posilniť ich imunitu a predchádzať chorobám. 

Pre úplnosť poznamenávame, že na akti-
vitách projektu sa podieľajú riešitelia zo Slo-
venska, Českej republiky, Belgicka, Nemecka, 

(predstaviteľ združenia Bioeconomy Cluster) – 
prezentovali zámery, ciele a priority platformy 
v európskom priestore.

Konzorcium FNH-rI vytvorilo výskumnú infra-
štruktúru pre špičkový výskum v oblasti potravín 
s dôrazom na výživu a zdravie. Európske požia-
davky týkajúce sa potravín, výživy a zdravia boli 
definované už v predchádzajúcich projektoch 
(EU EuroDISH a rICHFIELDS), koordinovaných 
Univerzitou vo Wageningene, ktorá v spolupráci 
s členmi konzorcia pripravila návrh infraštruktúry 
FNH-rI pre plán Európskeho strategického fóra 
o výskumných infraštruktúrach.

FNH-rI predstavuje spoločnú a jedinečnú 
iniciatívu pôvodne šiestich členských štátov –
Holandska, Dánska, Talianska, Veľkej Británie, 
Francúzska a prostredníctvom Národnej platfor-
my AgroBioFood Nitra aj Slovenska. Dodávame, 
že dnes združuje zástupcov 24 krajín Európy.

Na týchto aktivitách sa VÚP a SPU spolupo-
dieľa už od r. 2012, v obojstrannej zhode a vzá-
jomnej symbióze. V r. 2016 bolo zástupcami 
SPU v Nitre, NPPC a združenia Bioceonomy 
Cluster podpísané memorandum o založení 
platformy AgroBioFood. Podporu tejto platforme 
vyjadrilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Sr vydaním akceptačného listu, ktorým 
ju uznáva ako odborného partnera pre výskum 
a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií a zá-
roveň ako oficiálneho reprezentanta Sr vo vzťa-
hu k európskym a medzinárodným iniciatívam 
a programom. Platforma AgroBioFood repre-
zentuje vedomostný trojuholník ako základ pre 
účinné a udržateľné prepojenie vzdelania, vý-
skumu a inovácií.

Logo projektu Nanofeed a záber zo stáže pracovníkov NPPC v priestoroch firmy InoCure s r. o., Praha – jedného 
z partnerov projektu. 
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ských vín pomocou molekulárno-biologických 
metód“ rada agentúry pre pôdohospodárske 
vedy vyhodnotila ako projekt riešený na vynika-
júcej úrovni.

V oblasti nástrojov na minimalizáciu konta-
minantov v potravinách, ktorej sa pracovníci 
ústavu dlhodobo venujú (najmä problematike 
eliminácie akrylamidu) sa podaril pracovníkom 
ústavu významný úspech, keď získali Certifikát 
o účasti v teste spôsobilosti na akrylamid. Cer-
tifikát vydala akreditovaná spoločnosť FAPAS 
(Food Analysis Performance Assessment Sche-
me – Protokol/Schéma pre posúdenie výkon-
nosti potravinárskych analýz) v súlade s Me-
dzinárodným harmonizovaným protokolom 
pre skúšky spôsobilosti analytických laboratórií 
ISo/IEC 17043:2010. Týmto certifikátom sa la-
boratórium NPPC – VÚP stalo oprávneným vyko-
návať analýzy akrylamidu podľa Prílohy III., čl. II., 
ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2158 
z 20. 11. 2017, ktorým sa stanovujú opatrenia 
na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho 
referenčné hodnoty v potravinách.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, 
ani v tomto roku neunikli aktivity ústavu pozor-
nosti médií. V súvislosti s problematikou kvality 
a bezpečnosti potravín, ale tiež prevencie a mi-
nimalizácie plytvania potravinami, poskytol sé-
riu rozhovorov na tieto témy pre rTVS a portál 
Euroactiv riaditeľ ústavu.

Grécka, Turecka a Rakúska. Z ústavov NPPC 
sa na aktivitách projektu podieľa okrem VÚP aj 
VÚŽV Nitra, VÚrV Piešťany, VÚTPHP Banská 
Bystrica a VÚPoP Bratislava a je to vlastne prvý 
prierezový projekt NPPC vôbec. V súčasnos-
ti prebiehajú s Európskou komisiou rokovania 
o predĺžení projektu do marca 2023, najmä kvôli 
situácii s pandémiou Covid 19, ktorý čiastočne 
ochromil aktivity projektu v rokoch 2020 a 2021. 

Pokračovali aktivity pracovníkov Potravinovej 
banky dát v oblasti rozvojovej pomoci vybra-
ným krajinám pri tvorbe a harmonizácii databáz 
o zložení potravín – uskutočnilo sa školenie „Do-
kumentácia údajov o zložení potravín“, ktorého 
sa na pôde VÚP zúčastnili hostia z Albánska 
a Kirgizska.

Aj v roku 2018 získal ústav a jeho pracovníci 
viacero ocenení. 

okrem už spomínaného ocenenia Zlatý ko-
sák z výstavy Agrokomplex, štvrtého v rade 
(a hoci nateraz posledné, veríme že nie nadlho), 
výsledky výskumnej činnosti a odbornú úroveň 
riešenia projektov APVV ocenilo predsedníctvo 
rady agentúry. Projekt APVV-0498-12 „Štúdium 
genómovej variability Listeria monocytogenes 
so zameraním na kmene schopné prežívať v po-
travinárskych prevádzkach vyhodnotila Rada 
agentúry pre prírodné vedy ako projekt riešený 
na dobrej úrovni a projekt APVV-0344-12 „Cha-
rakterizácia bakteriálnych spoločenstiev sloven-

Tento rok začal reštriktívne. V dôsledku poky-
nu MPrV Sr na optimalizáciu činností a reduk-
ciu počtu pracovníkov, došlo v podmienkach 
NPPC k prepúšťaniu. Táto, nie celkom príjemná 
činnosť, sa v podmienkach ústavu oproti pôvod-
ne plánovaným ôsmim pracovníkom, napokon 
zredukovala na dvoch a s ohľadom na príchod 
nových pracovníkov a určitej prirodzenej obme-
ne, sa počet pracovníkov ústavu napokon poda-
rilo zachovať.

Významnou personálnou posilou ústavu bol 
príchod Bc. Ing. Stanislava Baxu, PhD., kto-
rý už na ústave (v Biocentre Modra) pôsobil 
pred r. 2000, a ktorý sa v máji 2019 stal novým 
vedúcim Biocentra, teda odboru technologic-
kých inovácií a spolupráce s praxou. Doc. Šilhár, 
ktorý túto funkciu zastával nepretržite od r. 1993, 
tak na vlastnú žiadosť odovzdal vedenie odboru 
svojmu vlastnému odchovancovi.

Udialo sa tak vlastne aj v súvislosti so ži-

votným jubileom doc. Šilhára (viď nasledujúca 
kapitola) a jeho snahou, odovzdať svoje skú-
senosti a poznatky mladšej generácii. V pozícii 
konzultanta a poradcu, ale aj aktívneho ideové-
ho tvorcu projektov a návrhov riešení je napo-
kon docent, ako ho kolegovia oslovujú, dodnes.

Po určitých nepríjemných ťahaniciach ohľad-
ne zamerania nových projektov vedy a výskumu 
a úloh odbornej pomoci na roky 2019 až 2021, 
ktoré sa pripravovali v závere roka 2018, najmä 
zo strany niektorých vtedajších predstaviteľov 
MPrV Sr (trošku v zmysle hesla …neviem síce 
čo chcem, ale celkom dobre viem, čo nechcem, 
hlavne keď prídete s vlastným návrhom…), vstu-
poval ústav do nového roka s novým rezortným 
projektom vedy a výskumu „Zvýšenie kvality 
a konkurencieschopnosti nových a inovovaných 
potravinárskych výrobkov slovenskej produkcie“ 
(Inovativ).

Projekt pozostáva z dvoch čiastkových 

2019
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Na spoluprácu boli pracovníci ústavu prizva-
ní spoločnosťou Scientica, spol. s r. o. 

• APVV-16-0088 „Komplexné využitie rastlinnej 
biomasy v biopotravinách s pridanou hodno-
tou“ (Biofoods) zameraný na spôsoby úpra-
vy rastlinnej biomasy a izolácie cenných zlo-
žiek z nej pre účely ďalšieho využitia – ako 
nástroja na spracovanie odpadov rastlinného 
pôvodu. Na spoluprácu boli pracovníci ústa-
vu prizvaní zo strany STU Bratislava.

Tieto projekty sú osobitne úzko naviazané 
na aktuálne smery a trendy európskeho výsku-
mu – v súvislosti s prijatými strategickými doku-
mentami EÚ (Zelená dohoda a stratégia Z farmy 
na stôl – viac v nasledujúcich kapitolách).

Ústav bol zapojený aj do dvoch projektov 
bilaterálnej spolupráce, so Srbskom a s Čínou. 
Projekt so Srbskom bol zameraný na vývoj no-
vých výrobkov z tritikale (hybridná obilnina pše-
nice a raže), hodnotenie ich kvality (reologické, 
texturálne, senzorické vlastnosti a antioxidačná 
kapacita) a bezpečnosti (procesné kontaminan-
ty vznikajúce počas pečenia – akrylamid, HMF 
a ich prekurzory). 

Projekt s Čínou bol zameraný na moderné 
technológie mapujúce kvalitu a zloženie po-
travín na báze senzorov a inteligentných oba-
lov, ako aj inovatívne spracovanie rastlinnej 
produkcie. V r. 2019 sa uskutočnila návšteva 
doc. RNDr. Pe tra Siekela, CSc. a Ing. Marti-
na Polovku, PhD., na pracoviskách partner-
ských inštitúcií – China University of Agriculture, 
Peking a National Engineering and Technology 
Research Centre for Preservation of Agricultural 
Products, Key Laboratory of Storage of Agricul-

úloh – ČÚ 1 „Zvýšenie prospešnosti pekárskych 
výrobkov pridaním vlákniny pri súčasnom zní-
žení tvorby nežiaducich látok“, ktorej cieľom 
je inovácia cereálnych výrobkov tak, aby mali 
podstatne zvýšený obsah vlákniny pri zachova-
ní kvalitatívnych parametrov a ČÚ 2 „Zlepšenie 
kvality a bezpečnosti inovovaných konzerváren-
ských výrobkov“, ktorej cieľom je zabezpečenie 
mikrobiologickej kvality nových a inovovaných 
konzervárenských výrobkov živočíšneho a rast-
linného pôvodu. rozpočet projektu na rok 2019 
bol 150 000 EUr.

okrem toho, ústav v rámci nového kontraktu 
riešil aj projekt „Rozpracovanie postupov kvanti-
fikácie tvorby odpadov z potravín vo vybraných 
segmentoch potravinového reťazca“, v hodnote 
30 000 EUr a projekt „Monitorovanie vybraných 
parametrov v ekosystéme viniča s použitím ino-
vatívnych metód“, v hodnote 15 700 EUr.

Popri týchto „rezortných“ projektoch, pra-
covníci ústavu riešili celkovo 8 ďalších projektov 
podporených APVV, s celkovým ročným roz-
počtom vo výške takmer 239 000 EUr. Z týchto 
projektov, bez toho aby sme znižovali význam 
ostatných, hodno spomenúť najmä dva projek-
ty s pokračujúcim riešením z predchádzajúcich 
rokov: 
• APVV-17-0538 „Vybudovanie pilotného zaria-

denia a vývoj metód masového chovu hmy-
zu pre potravinárske účely“ (CrEEPYFooD) 
zameraný na hľadanie nových alternatívnych 
foriem potravín na báze potravinárskeho 
hmyzu a vybudovaní pilotného zariadenie 
pre výskum biológie jedlého hmyzu, metód 
jeho masovej produkcie a využitia vyprodu-
kovanej biomasy pre potravinárske účely. 

Návšteva doc. rNDr. Petra Siekela, CSc. a Ing. Martina Polovku, PhD. v Číne v rámci bilaterálneho projektu čín-
sko-slovenskej spolupráce. 
Vľavo – Prezentácia pracoviska pre zástupcov firmy zameranej na produkciu a spracovanie jojoby v okolí mesta 
Jinan. Vpravo – seminár pre študentov Čínskej poľnohospodárskej univerzity v Pekingu. 
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projektu bilaterálnej spolupráce, ktorý je mo-
mentálne v posudzovaní.

okrem projektov APVV pracovníci ústa-
vu pokračovali v riešení 1 projektu programu 
EÚ H2020, 1 projektu Višehradského fondu 
a realizovali viaceré zákazky pre výskumné inšti-
túcie alebo prax.

Z ďalších odborných a propagačných aktivít, 
zrealizovaných v r. 2019, spomeňme odborno-
prezentačné podujatie „Výskumom a inováciami 
prispieť k efektívnemu a udržateľnému využí-
vaniu krajiny a zlepšeniu kvality života“, ktoré-
ho hlavným cieľom bola prezentácia pracovísk 
NPPC pre odbornú verejnosť, realizovaná za po-
zornosti médií ako burza výsledkov vedy a vý-
skumu NPPC a využitie ich inovatívneho poten-
ciálu pri formovaní strategických cieľov rezortu 
pôdohospodárstva v programovacom období 
2021 – 2027. 

Ďalšie podujatie, ktoré sa v tomto roku poda-
rilo zrealizovať, bol seminár pre širokú odbornú 

tural Products, Ministry of Agriculture and Rural 
Affairs, Tianjin.

Pracovný program bol pomerne nároč-
ný, pozostával zo série pracovných stretnu-
tí s koordinátorom projektu za čínsku stranu 
prof. Zhang Xiaoshuan a so študentmi a zamest-
nancami univerzity, zameraných na prezentáciu 
pracovísk a výmenu skúseností v oblasti pod-
pory inovácií v oblasti kvality a bezpečnosti po-
travín, spôsobu financovania vedy a výskumu, 
ako aj systému získavania a podpory mladých 
vedeckých pracovníkov, prehliadky výskumných 
zariadení a priestorov univerzít (vrátane pre-
hliadky klimatizovaných komôr na spracovanie 
zeleniny), návštevy viacerých fariem zamera-
ných na vybrané produkty rastlinnej výroby (jo-
joby, čínskej datle) v provincii Shandong v okolí 
mesta Jinan a botanickej záhrady prezentujúcej 
cca 590 čínskych odrôd jojoby. 

Je potešujúce, že partneri projektu na čín-
skej strane iniciovali v r. 2021 podanie ďalšieho 

Účasť na „Burze výsledkov“ zo strany predstaviteľov ministerstva, potravinárskej samosprávy, ako aj zástupcov 
z praxe bola naozaj vysoká. 

Seminár „Výživové údaje v praxi“, ktorý zorganizovali Ing. Anna Giertlová a rNDr. Lenka Bartošová, PhD., sa stre-
tol so širokým záujmom odbornej verejnosti.
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ty VÚP predstavovala účasť na 46. ročníku me-
dzinárodnej poľnohospodárskej a potravinár-
skej výstavy Agrokomplex 2019, ktorý sa konal 
v dňoch 22. – 25. augusta 2019. Ústav zastre-
šil celú expozíciu NPPC, ktorá bola tematicky 
zameraná na plytvanie potravinami, obehové 
hospodárstvo a ochranu životného prostredia. 
Expozícia bola realizovaná didakticko-interaktív-
nou formou a zaujala nie len starších návštevní-
kov, ale najmä deti a mládež.

Zároveň v rámci sprievodného programu, 
bolo doc. Ing. Stanislavovi Šilhárovi, CSc., ude-
lené rezortné vyznamenanie Zaslúžilý pracovník 
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slo-
venskej republiky.

K téme plytvania potravinami sa NPPC 
vrátil v tomto roku ešte raz. otázka  
„Musia potraviny končiť v koši?“ bola totiž 
ústredným motívom 35. ročníka Medzinárod-

i laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o proble-
matiku označovania potravín – „Výživové údaje 
v praxi“. Seminár bol zameraný na správne po-
rozumenie informáciám uvedeným na etiketách 
potravinárskych výrobkov a spôsobom, ako si 
na základe etikety vyberať potraviny – a to aj 
na základe výživovej hodnoty. Druhá časť semi-
nára bola zameraná na problematiku výpočtu 
energetickej hodnoty a vzniku nepresnosti pri jej 
výpočte. 

Prítomní hostia ocenili organizovanie také-
hoto podujatia. Počas diskusie najviac zarezo-
novala potreba získania údajov o obsahu živín 
v potravinách dostupných na našom trhu, pri-
čom je dôležité podotknúť, že na trhu s potravi-
nami je veľké množstvo nových produktov, me-
dzinárodný trh s potravinami silnie a menia sa 
stravovacie návyky obyvateľstva.

Významné propagačné podujatie pre aktivi-

Z expozície NPPC na výstave Agrokomplex 2019 v pavilóne M1.

Celkový pohľad na expozíciu a návštevníkov výstavy.

Hosťami expozície NPPC boli šľachtitelia odrôd pšenice 
z Číny, spolupracujúci s VUrV Piešťany.

Expozíciu NPPC navštívila aj podpredsedníčka vlády Sr 
a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.
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ných aktivít, aj v tomto roku poskytli pracovníci 
ústavu viacero rozhovorov pre médiá zamerané 
na témy:
• Pokropí veda poľnohospodárstvo živou-

vodou? (Ing. Zuzana Nouzovská, rozhovor 
pre denník Pravda),

• Super potraviny a ich vlastnosti (Ing. Mar-
tin Polovka, PhD., Ing. Zuzana Ciesaro-
vá, CSc., rNDr. Lenka Bartošová, PhD., 
Ing. Elena Panghyová, seriál rádia regina),

• Úlohy a poslanie NPPC (Ing. Zuzana Nou-
zovská, Ing. Martin Polovka, PhD., Klub far-
márov, rádio regina),

• Nové trendy vo výskume potravín (Ing. Mar-
tin Polovka, PhD., Veda, výskum, objavy, rá-
dio regina),

• Musia potraviny končiť v koši? (Ing. Mar-
tin Polovka, PhD., Farmárska revue, Agrofilm 
2019, rTVS),

• Jedli sme za komunistov chutnejšie? 
(doc. rNDr. Peter Siekel, DrSc., rozhovor pre 
Denník N).

V závere roka NPPC, aj vďaka aktívnemu 
prispeniu viacerých pracovníkov VÚP získal 
ako vôbec prvá výskumná inštitúcia na Sloven-
sku certifikát ISo 9001:2015 v oblasti riadenia 
výskumu, vývoja a inovácií. ISo certifikát bol 
získaný ako výsledok náročného auditu pro-
cesov riadenia výskumu v NPPC a platí do no-
vembra 2022.

Jeho vydaním NPPC splnil v plnom rozsa-

ného filmového festivalu Agrofilm 2019 a jeho 
sprievodného programu – diskusného fóra. 
Na tomto podujatí odzneli viaceré prednášky 
na tému plytvania potravinami, boli prezentova-
né výsledky vlastného prieskumu NPPC – VÚP 
na tému plytvania potravinami – osobitne v seg-
mente domácností a školských jedální, ale od-
zneli aj prednášky na témy čo s prebytočnými 
potravinami a aké sú možnosti spracovania po-
travinového odpadu.

Na podujatie boli okrem iných, pozvaní aj 
žiaci a študenti viacerých základných a stred-
ných škôl. S hrdosťou môžeme konštatovať, že 
sme túto náročnú prezentáciu, aj podľa názorov 
zúčastnených, zvládli na výbornú.

rok 2019 môžeme považovať za úspešný aj 
vzhľadom na prezentácu aktivít NPPC – VÚP na 
zahraničných podujatiach. Ing. Baxa sa na po-
zvanie organizátorov zúčastnil na medzinárod-
nej konferencii “Conference of Innovation in 
Food Science and Human Nutrition” v Londýne, 
kde odprezentoval prednášku na tému “Biocen-
trum Modra – inovácie na kľúč ako model efek-
tívnej spolupráce s výrobcami potravín”, ktorá 
sa stretla so záujmom účastníkov.

Výsledkom dlhodobo pokračujúcej spolu-
práce so srbskými partnermi bola pozvánka 
na “14th Scientific and expert conference of 
Croatian fruit growers“ s prednáškou zame-
ranou na históriu a súčasnosť Značky kvality 
na Slovensku, ktorú prezentoval Ing. Baxa.

okrem uvedených odborných a propagač-

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. preberá počas výstavy Agrokomplex 2019 z rúk ministerky Gabriely Matečnej 
rezortné vyznamenanie Zaslúžilý pracovník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
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rozvoja agropotravinárskeho sektora prostred-
níctvom posilnenia prepojenia výskumu, inovácií 
a prenosu poznatkov do praxe“.

A na záver spomienka najsmutnejšia. V prie-
behu roka – 13. apríla – nás vo veku 93 rokov 
navždy opustil bývalý riaditeľ Výskumného ústa-
vu potravinárskeho, popredná osobnosť sloven-
ského potravinárskeho výskumu – Ing. Alexan-
der Szokolay, DrSc. 

hu podmienky pre vydanie nového osvedče-
nia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj 
zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Sr. osvedčenie bolo vydané v decem-
bri 2019 na obdobie šiestich rokov.

rovnako za aktívnej spolupráce viacerých 
pracovníkov z VÚP bol pripravený a koncom 
roka 2019 zo strany MPrV Sr schválený rámco-
vý dokument pre činnosť inštitúcie – Výskumný 
zámer na roky 2020 – 2024 s názvom „Podpora 

Ing. Zuzana Nouzovská a Ing. Martin Polovka, PhD., s redaktorom rTVS rádia regina Martinom Jurčom počas 
nahrávania diskusnej relácie Úlohy a poslanie NPPC, vysielanej v cykle Klub farmárov.

Ing. Alexander Szokolay, DrSc. (15. 7. 1925 – 13. 4. 2019), riaditeľ VÚP v r. 1981 – 1987.
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zatiaľ sa nekonali. Nekonali sa ani iné tradičné 
podujatia, výstavy, semináre, súťaže. Ani Agro-
kompex nie. Dokonca aj odpočet činnosti ústa-
vu a celého NPPC sa uskutočnili náhradnou – 
online formou.

Život však napriek obmedzeniam nezastal, 
ani život výskumnícky.

V „online“ období boli pripravené viaceré 
návrhy projektov, napr.:
• 9 návrhov projektov Inovačných voucherov 

so zameraním na optimalizáciu procesov 
spracovania rastlinných a živočíšnych su-
rovín, vývoj nových typov výrobkov na báze 
rastlinných surovín a zlepšenie informačného 
systému o potravine – podľa našich informá-
cií bolo v konečnom dôsledku úspešne reali-
zovaných 6 z nich,

• návrhy projektov „Inovácie a vyšší stupeň 
spracovania vlastnej produkcie na farmách 
a poľnohospodárskych podnikov vo vidiec-
kych regiónoch“ a „Poradenstvo v oblasti 
primárnej poľnohospodárskej produkcie a jej 
spracovania“ –  oba pripravené v rámci výzvy 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Pracovníci ústavu však tiež intenzívne praco-
vali na výstupoch riešených projektov, odbor-
ných článkoch a publikáciách a plánovali vý-
skumné aktivity na ďalšie obdobie.

A fungovala naplno aj administrácia rieše-
ných projektov, z hľadiska byrokratickej nároč-
nosti najmä projektu NFP313010W508 „Podpo-
ra produkcie slovenských potravín zlepšením 
ich kvality a bezpečnosti s dôrazom na výrobky 
z ovocia a zeleniny“ podaného v rámci mnohý-
mi zatracovanej výzvy na podporu výskumno-
vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny 
a životné prostredie. 

Návrh projektu bol spracovaný a podaný 
pomerne rýchlo po vyhlásení výzvy, v novembri 
2018, s tým, že bude aj schválený a realizovaný 
rýchlo, ideálne ešte do konca roka 2018, najne-
skôr začiatkom roka 2019 (zrejme s ohľadom na 
dovtedy nízke čerpanie prostriedkov operačné-
ho programu Výskum a inovácie). Aj preto mal 
interné označenie „rýchly“. Postupne slovné 
spojenie „rýchly projekt“ nabralo rozmer pe-
joratívny až anekdotný. Napokon rozhodnutie 
o schválení – chvála Bohu za to – prišlo koncom 
roka 2019. Administratívne a finančne bude pro-
jekt ukončený v roku 2021.

Fungovalo, hoci na diaľku, aj poradenstvo, 
účasť v odborných radách a orgánoch, konzul-

o roku 2020 sa dá v skratke povedať… 
bude ako nebolo… vlastne nikto nevedel ako 
bude. Do života ústavu, tak ako celého NPPC 
a v konečnom dôsledku celej spoločnosti, 
významným spôsobom zasiahol nečakaný 
a neviditeľný nepriateľ, vírusové ochorenie 
SArS-Cov-2 – CoVID 19.

Do marca 2020, kedy sa na Slovensku vysky-
tol prvý prípad tohto respiračného ochorenia, 
život v ústave pokračoval štandardným spôso-
bom. riešili sa projekty výskumu, poskytovalo 
poradenstvo, nadväzovali partnerstvá.

Úspešne sa začal riešiť projekt podporený 
v rámci programu Interreg Slovensko – Maďar-
sko SKHU/1802/3.1/023 Coinnovation, pod 
koordinačným vedením Ing. Kristíny Kuku-
rovej, PhD., pokračovalo aj riešenie projektu 
H2020 – Nanofeed, resp. výmenné pobyty a stá-
že pracovníkov, realizovaných v rámci neho – 
tzv. secondmenty.

Pracovníci ústavu Ing. Stanislav Baxa, PhD. 
a Ing. Martin Polovka, PhD., sa na pozvanie le-
kárskej obce zúčastnili prestížneho odborného 
podujatia X. Škola lipidológie a XXVIII. ročník 
„Nové trendy v prevencii aterosklerózy“, s prie-
rezovou prednášku na tému „Záťaž obyvateľov 
Slovenska kontaminantmi z potravín a životného 
prostredia – Nemedicínske aspekty. V prednáš-
ke zosumarizovali unikátne poznatky o konta-
minantoch a cudzorodých látkach v životnom 
prostredí a osobitne v potravinách, vychádzajúc 
z databáz vo vlastníctve NPPC – VÚP, systema-
ticky budovaných od roku 1985, ale poukázali 
aj na najnovšie potravinové a environmentálne 
problémy – akrylamid, fipronil, mykotoxíny a na-
nočastice, s osobitným dôrazom na Tio2, ktorý 
je súčasťou mnohých medicínskych a kozmetic-
kých výrobkov.

Prednáška sa stretla s vysoko pozitívnym 
ohlasom medzi zúčastnenými lekármi, o čom 
svedčí aj priebeh následnej diskusie, s ponukou 
budúcej spolupráce aj v oblasti medicínskych 
aplikácií nanočastíc.

riaditeľ NPPC – VÚP poskytol ako hosť vysie-
lania rádia regina rozhovor na tému aktuálnych 
trendoch vo výžive z pohľadu výskumu. 

A potom sa všetko na 3 mesiace prenieslo 
do obývačiek našich bytov, presnejšie do online 
priestoru. Život sa začal v júni postupne vracať 
do normálu, aby sa z neho na jeseň znova do-
stal tam, kde bol v marci – znova sme žili online. 

Hoci to bol rok 70. výročia založenia ústavu 
a boli už naplánované aj oslavy tohto výročia, 

2020
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dôstojne prezentovala Ing. Janka Koreňo-
vá, PhD.

• V júli sa riaditeľ ústavu Ing. Martin Polov-
ka, PhD. zúčastnil odborného seminára PKS, 
zameraného na inovácie v potravinárskom 
odvetví, kde prezentoval prednášku s náz-
vom “Inovácie a trendy v potravinárstve 
z pohľadu výskumu – Vízia do roku 2030”. 
V nej predstavil spoluprácu s potravinársky-
mi spoločnosťami a výskumné témy, ktorými 
sa ústav zaoberá. rovnako cenné a zaujíma-
vé boli pre účastníkov seminára aj informač-
né materiály, najmä časopis Trendy v potravi-
nárstve, ktorý Výskumný ústav potravinársky 
vydáva.

• Pracovníci ústavu sa dokonca stihli zapojiť aj 
do celonárodnej športovej aktivity „Do práce 
na bicykli“.

• Začal sa pripravovať 8. ročník pomaly už tra-
dičnej súťaže pre žiakov škôl v gescii SPPK – 
Hovorme o jedle, 36. ročník festivalu Agro-
film.

• Začala sa intenzívne pripravovať návšteva mi-
nistra pôdohospodárstva Jána Mičovského 
v priestoroch Biocentra. 

Agrofilm sa napokon, až na otvorenie, konal 
online, návšteva pána ministra, sa bohužiaľ 
uskutočniť dodnes nestihla.

Na jeseň znova pokračoval život „online“ – 
v podmienkach ústavu napr.:

tácie pre ústredné orgány štátnej správy, vráta-
ne vypracovávania stanovísk a posudkov.

V období dočasného nedostatku sanitač-
ných prostriedkov pracovníci ústavu aktivizo-
vali svoje dávnejšie vlastné know-how, založe-
né na výsledkoch výskumu s firmou republic, 
a úspešne otestovali a zaregistrovali vlastnú ver-
ziu účinného dezinfekčného a sanitačného pros-
triedku s názvom SANIT (určený na dezinfekciu 
plôch a verejných, resp. výrobných priestorov) 
a SANIT EPG (určený na dezinfekciu rúk). Exis-
tujúce administratívne bariéry NPPC aj napriek 
záujmu verejnosti a potravinárskej praxe síce 
znemožnili jeho využitie v širšej miere (a s tým 
spojené zlepšenie finančnej bilancie ústavu), 
avšak aspoň potreby zvýšenej dezinfekcie a sa-
nitácie pracovísk NPPC boli týmto spôsobom 
z vlastných zdrojov vyriešené. Tento stav trvá 
vlastne dodnes.

V júni 2020 sa epidemiologická situácia za-
čala dočasne obracať k lepšiemu, a to bol ďalší 
štart aktivít pracovníkov ústavu. Rozbehli sa od-
borné a propagačné aktivity, zintenzívnila čin-
nosť na projektoch.

Pozrime sa, ako udalosti roka zaznamenal 
archív webovej stránky:
• Koncom júna sa opäť v priestoroch ústavu 

konal pravidelný seminár.
• Pracovníci ústavu pripravili priamo v na-

šich laboratóriách seriál pre Rádio Regina 
na tému „Všetko o bryndzi“, v ktorom ústav 

riaditeľ ústavu Ing. Martin Polovka, PhD., pri prednáške “Inovácie a trendy v potravinárstve z pohľadu výskumu - 
Vízia do roku 2030”, počas odborného seminára PKS.
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lizáciu. rozvoj personálny, rozvoj znalostný, jed-
noducho – rast.

To, či a ako sme túto a ďalšie črtajúce sa 
príležitosti správne uchopili a zvládli, je však 
už iný príbeh a budú ho musieť za nás napísať 
iní. Možno pri ďalšom výročí. Viac o niektorých 
z výziev, ktoré pred nami stoja, sa čitateľ dozvie 
v nasledujúcej kapitole.

A ako inak ukončiť túto obsiahlu časť, než zá-
verom – záverom pracovnej kariéry. 

Symbolicky, na konci roka 2020, po pres-
ne 39 rokoch a 10 mesiacoch odpracovaných 
na Výskumnom ústave potravinárskom, odišla 
do zaslúženého dôchodku p. Ľudmila Privitze-
rová, pracovníčka sekretariátu riaditeľa, neskôr 
asistentka riaditeľa.

Niečo končí, niečo iné začína. Život – ani ten 
výskumnícky, však hádam nezastane.

A ako zakončiť túto kapitolu?
Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že ústav 

prežíval, minimálne od r. 2000, ale vlastne stále 
prežíva, pomerne turbulentné obdobie, spoje-
né s obdobiami, kedy dochádza k jeho rozvoju 
po stránke infraštruktúry a personálneho zabez-
pečenia, ale tiež obdobia stagnácie, kedy v dô-
sledku nedostatku zdrojov a projektových výziev 
v oblasti vedy a výskumu dochádza k určitej 
stagnácii, čiastočnej redukcii činností a počtu 
pracovníkov. 

Je potešiteľné, že v čase, keď vzniká táto 
publikácia, zdá sa, blýska sa opäť na lepšie 
časy. Minimálne z hľadiska dostupnosti projek-
tových výziev a úspešnosti pracovníkov ústavu 
pri predkladaní projektov v oblasti vedy a výsku-
mu, ale aj národnej – inštitucionálnej – a medzi-
národnej spolupráce. 

A hoci sa neustále musíme uchádzať o pria-
zeň verejnosti i nášho zriaďovateľa, napokon 
ako asi všetky obdobné výskumné inštitúcie 
na Slovensku, veríme, že všetky naše aktivity, 
výsledky a úspechy – tie minulé aj tie súčasné, 
opodstatňujú našu existenciu – existenciu Vý-
skumného ústavu potravinárskeho, aj do ďalších 
desaťročí. Bude už na nás a našich nasledovní-
koch, aby vybudovanú značku ústavu minimál-
ne udržali. Ale ideálne posúvali do vyšších sfér 
kvality a spolupráce. 

Ako hovorievali naši predchodcovia: z minu-
losti sa treba poučiť, v prítomnosti žiť a do bu-
dúcnosti plánovať …ale hlavne, nezaspať 
na vavrínoch.

• séria online kurzov, vzdelávacích seminá-
rov a prednášok pre odbornú a podnika-
teľskú verejnosť v rámci projektu SKHU 
Coinnovation,

• online odborné semináre pracovníkov ústa-
vu,

• online sa konali aj porady vedenia ústavu 
a rady riaditeľov NPPC, čo je poradný orgán 
generálneho riaditeľa NPPC.

V júli resp. v auguste sa podarilo NPPC, 
resp. konzorciu zapojených partnerov, získať 
a zazmluvniť dva významné projekty, spracova-
né v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie nenávratného finančného príspevku 
na podporu dlhodobého strategického výskumu 
v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie: 
• projekt s akronymom SmartFarm 

(NFP313010W112 – Udržateľné systémy in-
teligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy 
budúcnosti, ktorý), ktorý koordinuje NPPC a

• projekt s akronymom Drive4SIFood 
(NFP313011V336 – Dopytovo-orientovaný 
výskum pre udržateľné a inovatívne potravin, 
ktorý koordinuje vedecký park SPU v Nitre – 
AgroBioTech). 

Ich príprava vlastne tiež začala už v r. 2018.
Viac informácií o cieľoch týchto projektov nájde 
čitateľ v kapitole venovanej projektom.

online formou napokon prebehli v septembri 
aj úvodné stretnutia týchto projektov a následne 
v ďalšom období aj séria kontrolných dní. 

Je potešiteľné, že na prelome rokov sa 
so schválenými projektami začalo trhať vrece, 
a tento trend pokračuje do súčasnosti (júl 2021). 
Pre inštitúciu, ako je naša, to po rokoch útlmu 
a stagnácie znamená impulz pre rozvoj a stabi-

Ľudmila Privitzerová
sekretárka a asistentka riaditeľa 1981 – 2020



70 roKoV VÚP

 103

Nové výzvy pre komplexný výskum potravín 
a obehové hospodárstvo

V tejto kapitole načrtneme globálne, lokálne aj národné výzvy a aspekty, ktorým bude čeliť spo-
ločnosť v budúcom období, a ktoré, ako je možné očakávať, významnou mierou ovplyvnia smerova-
nie agro-potravinárskeho výskum na národnej aj medzinárodnej úrovni. Slovensko, a aj náš ústav, 
resp. NPPC ako entita prepájajúca komplexný pôdohospodársky výskum, bude musieť na tieto 
výzvy reflektovať. Je potešujúce, že mnohé naše aktivity sú už dnes v plnom súlade s týmito výzvami 
a vieme sa na ne flexibilne a s odbornou erudíciou pripraviť.

Pri koncipovaní tejto kapitoly, možno pre bežného čitateľa trošku ťažšie čitateľnej, hoci sa snažíme 
všade, kde je to možné, zjednodušiť odborný aparát na minimum, vychádzame zo spracovaných stra-
tegických dokumentov NPPC, najmä z dokumentov
• Strategický plánu rozvoja Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra na roky 

2019 – 2030 (biznis plán, spracovaný v lete 2018),
• Podpora rozvoja agropotravinárskeho sektora prostredníctvom posilnenia prepojenia výskumu, 

inovácií a prenosu poznatkov do praxe (Výskumný zámer 2020 – 2024, spracovaný v novembri 
2019),

• Koncepcia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte 2035 
(návrh dokumentu pre potreby MPrV Sr, spracovaný v máji 2021).

a ďalších národných a medzinárodných dokumentov, ktoré boli schválené v období 2020 – 2021. 
Z tých medzinárodných spomeňme najmä:
• Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj,
• Európsky ekologický dohovor a z neho vychádzajúca stratégia Z farmy na stôl,
• Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030,
• Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo,
• Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ – smerom k silnejším, prepojenejším a odolnejším prospe-

rujúcim vidieckym oblastiam do roku 2040,
• Plán obnovy a odolnosti – cestovná mapa k lepšiemu Slovensku.

Vychádzame tiež z existujúcich návrhov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializá-
ciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (SK rIS3 2021+), ktorá v súčasnosti prechádza procesom ak-
tualizácie, ale tiež z dokumentov k formujúcej sa budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 
na roky 2023 – 2027 a ďalších odborných materiálov.

Globálne východiská

Podľa odhadov FAo, na základe vývoja sú-
časnej populácie sa odhaduje, že do roku 2050 
stúpne počet obyvateľov na 10 – 12 miliárd a ce-
losvetový dopyt po potravinách, krmivách, vlák-
nine, biomase a biologických surovinách stúpne 
o 60 % oproti dnešnej spotrebe. Táto prognóza 
nevyhnutne vyvolá reakciu pôdohospodárov aj 
v EÚ, ktorí patria k najväčším dodávateľom uve-
dených komodít na celosvetové trhy.

Európske pôdohospodárstvo v posledných 
desaťročiach zaznamenalo výrazný nárast 
produktivity. Tento nárast však bol čiastočne 
uplatňovaný aj na úkor prírodných zdrojov a ži-
votného prostredia. Kvalita 45 % európskych 

pôd je problematická. Pôdy sú zasiahnuté eró-
ziou, úbytkom živín, majú nízky obsah organic-
kých látok a naviac sú tu bezbrehé zábery pôd 
pre nepoľnohospodárske využitie. 

V súvislosti s industrializáciou a intenzifiká-
ciou poľnohospodárstva poklesla diverzita 
miestnych adaptovaných odrôd a tieto boli na-
hradené šľachtenými odrodami s úzkym gene-
tickým základom. Efektívne využívanie genetic-
kých zdrojov je kľúčom k plodinovej a odrodovej 
diverzifikácii rastlinnej výroby a tým aj jej ekolo-
gizácii a k zabezpečovaniu trvalého rozvoja poľ-
nohospodárstva.

Zásadnou výzvou pre spoločnosť okrem udr-
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• zachovanie biodiverzity s jej udržateľným vy-
užívaním,

• obnova ekosystémov a ekosystémových 
služieb prírodných zdrojov s rešpektovaním 
zvláštností každého územia a možností, kto-
ré ponúka genetická rozmanitosť,

• orientácia pôdohospodárskeho manažmentu 
na pestovateľské, chovateľské a spracovateľ-
ské postupy tak, aby sa udržateľne využívali 
obmedzené prírodné zdroje,

• prehodnotenie zaužívanej dĺžky potravového 
reťazca s prednostným využitím „krátkych“ 
zásobovacích reťazcov, umožňujúcim miest-
ne zásobovanie s osobitnými kvalitatívnymi 
vlastnosťami s čo najväčším zohľadnením 
záujmov spotrebiteľa,

• nárast produkcie spojený s lepšou ekono-
mickou životaschopnosťou prvovýrobcov, 
ktorí v predchádzajúcom desaťročí trpeli zni-
žujúcim sa podielom pridanej hodnoty v po-
travinovom reťazci,

• efektívne stratégie a riešenia na zvýšenie pri-
danej hodnoty primárnej potravinovej pro-
dukcie.

žania potravinovej bezpečnosti (dostatočnosti) 
na požadovaných/očakávaných štandardoch 
bude schopnosť adaptovať pôdohospodárstvo 
na klimatické zmeny. Zmeny klímy budú mať veľ-
mi vážne dopady na produkciu hlavných plodín 
(pšenica, kukurica) v miernom klimatickom pás-
me už po roku 2030 a ich úrody môžu klesnúť 
oproti súčasnosti až o viac ako 20 %. Vedecky 
podložená adaptácia poľnohospodárstva na tie-
to zmeny (nové osevné systémy a agronomické 
opatrenia, nové odrody, zavlažovanie a pod.) 
môže tieto dopady eliminovať, dokonca pozitív-
ne využiť.

Pre vytvorenie konkurencieschopnej a udr-
žateľnej produkcie potravín, krmív, vlákniny, 
biomasy, drevnej hmoty a biologických surovín 
je potrebný prechod na iný spôsob rastu pro-
dukcie. Zohľadniť bude potrebné nasledovné 
faktory:
• zníženie strát v priebehu celého reťazca pô-

dohospodárskej výroby a spracovania pri-
márnej produkcie,

• prispôsobenie sa globálnym zmenám, ako je 
zmena klímy a sprievodné javy,

Národné špecifiká 

Slovenské poľnohospodárstvo a produkcia 
potravín v plnej miere reflektuje globálne prob-
lémy a zmeny, na ktoré nutne v úzkej súčinnosti 
s decíznou sférou musí reagovať aj výskumno-
vývojová základňa. Štátnym záujmom Sloven-
skej republiky je preto rozvoj produkčne výkon-
ného poľnohospodárstva, zabezpečujúceho 
celoplošné, účelné a efektívne obhospodarova-
nie pôdneho fondu krajiny a dostupnosť potra-
vín pre obyvateľstvo.

Z hľadiska celoeurópskych a globálnych vý-
ziev ktorým bude musieť Slovenská republika 
a tým aj sektor výskumu a vývoja čeliť, je mož-
né definovať aj kľúčové problémy slovenského 
agro-potravinárskeho sektora:
• nedostatok zrážok a otepľovanie,
• zmena pôdnej úrodnosti a bonity pôd,
• zmeny výmery a spôsobu využitia poľnohos-

podárskej pôdy.

K týmto „environmentálnym“ aspektom pri-
búdajú však, vychádzajúc zo Slovenských špe-
cifík, aspekty technologické, technické, ekono-
mické a ľudské – najmä:
• nerovnaké postavenie produkčného a výrob-

ného sektora z hľadiska dostupnosti podpôr 
a ich výšky v porovnaní s okolitými štátmi,

• vysoký investičný dlh – nedostatočná obno-
va a inovácie výrobných a spracovateľských 
kapacít,

• vysoká energetická náročnosť,
• nespolupráca na horizontálnej a vertikálnej 

úrovni a doslova, drobenie kapacít – inými 
slovami – hranie sa na vlastnom piesočku,

• nedostatok zdrojov v priemysle na výrobné 
a výrobkové inovácie a spoluprácu s vedec-
kovýskumnými inštitúciami.

Alarmujúcim je fakt, že zo Slovenska vyvá-
žame nadmerné množstvo prvotných poľno-
hospodárskych  surovín. Pre nízku výkonnosť 
slovenského potravinárskeho priemyslu sa tieto 
následne vracajú vo forme hotových produktov 
zahraničných spracovateľov. Ak to povieme cez 
sebestačnosť – produkčná sebestačnosť primár-
nych produktov je pomerne slušná, potravinová 
sebestačnosť, sebestačnosť vo výrobe a spraco-
vaní hotových potravín je alarmujúca – v prieme-
re, v závislosti od odvetvia, na úrovni 40 %. Aj 
toto sú výzvy pre výskum.
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mov, udržateľne manažovať lesné hospodár-
stvo, bojovať proti premene krajiny na púšť 
a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stratu 
biodiverzity.

K uvedeným cieľom sú spracované národné 
priority, na tvorbe ktorých sa podieľalo aj NPPC 
a ktoré je schopné v plnej miere z hľadiska vedy 
a výskumu rozpracovávať a realizovať.

Európska environmentálna agentúra (EEA) 
definovala 11 megatrendov v piatich klastroch, 
ktoré sú považované za kľúčové pre definova-
nie dlhodobých výhľadov a výziev pre životné 
prostredie v Európe. Týchto 5 identifikovaných 
klastrov a 11 hlavných megatrendov definuje 
oblasti, ktoré sú pre Európsku úniu a jej členské 
štáty kľúčové. Predstavujú výzvy a problémy, 
ktoré budú ovplyvňovať životné prostredie, a zá-
roveň formovať ekonomický a sociálny vývoj.

A do tretice, z kľúčových globálnych doku-
mentov, trendov a záväzkov s dopadom na ob-
lasť vedy a výskumu uvedieme zameranie a cie-
le Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) 
EÚ na obdobie rokov 2023 – 2027.

Ciele budúcej SPP úzko súvisia s potre-
bou zintenzívnenia inovačných riešení a rieše-
ní, ktoré prispejú k udržateľnosti agrosek tora, 
potra vinárstva a lesníctva z ekonomického 

Agenda 2030 organizácie Spojených ná-
rodov je doposiaľ najkomplexnejším súborom 
globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľné-
ho rozvoja. Je súhrnom globálnych záväzkov, 
ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje 
na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klí-
my, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a so-
ciálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevláda-
júcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné 
a navzájom previazané problémy. Izolované zá-
sahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich 
riešení. Agenda bola prijatá členskými štátmi 
organizácie Spojených národov v roku 2015 
a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému 
postupu pri riešení globálnych výziev.

relevantné ciele Agendy 2030 pre rezort pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka:
• Cieľ 2.: Ukončiť hlad, dosiahnuť potravino-

vú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať 
udržateľné poľnohospodárstvo.

• Cieľ 6.: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľ-
ný manažment vody a sanitárnych opatrení 
pre všetkých.

• Cieľ 12.: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu 
a výrobné schémy.

• Cieľ 13.: Poskytnúť bezodkladné opatrenia 
na boj proti klimatickým zmenám a ich dô-
sledkom.

• Cieľ 15.: Chrániť, obnovovať a podporovať 
udržateľné využívanie pozemných ekosysté-

Ďalšie výzvy, trendy a stratégie

Schematické znázornenie cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (tzv. globálne ciele oSN).
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(konkurencieschopnosť, efektívnosť a pridaná 
hodnota agro-potravinárskej a lesníckej pro-
dukcie), ekologického (životné prostredie, bio-
diver zita) a sociálno-ekonomického hľadiska 
(pracovné príležitosti na vidieku, nové typy prá-
ce pre mladých, diverzifikácia činností prepoje-
ných na agrosektor).

Budúca SPP dôraznejšie reaguje na:
• skvalitnenie zamestnanosti, rastu a investícií,
• využívanie potenciálu energetickej únie, obe-

hového hospodárstva a biohospodárstva pri 
zvýšenej starostlivosti o životné prostredie, 
intenzívnejšom zmierňovaní zmeny klímy 
a adaptácii na meniace sa podmienky,

• presun výskumu a inovácií z laboratórií 
na polia a trhy,

• úplné prepojenie poľnohospodárov a vidieka 
s digitálnym spôsobom riadenia hospodár-
stva,

• prínos pre program EK v oblasti migrácie.

Všeobecné ciele budúcej SPP:
• budovanie inteligentného a odolného poľno-

hospodárstva, 
• zintenzívnenie starostlivosti o životné prostre-

die a opatrení v oblasti klímy a prínos k súvi-
siacim cieľom EÚ v uvedenej oblasti, 

• posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vi-
dieckych oblastí.

Výskumný priestor na európskej úrovni je de-
terminovaný rámcovým programom Horizont 
Európa, čo je označenie 9. rámcového progra-
mu EÚ pre výskum a inovácie, ktorý je realizova-
ný v období rokov 2021 až 2027. 

Ambíciou programu je priniesť novú vlnu 
výskumných a inovačných partnerstiev, ktoré 
následne pomôžu podnietiť ohromné zmeny 
v životnom prostredí, spoločnosti a ekonomike, 
na ktoré vyzýva európska zelená dohoda. Pred-
pokladá sa úzka spolupráca s priemyslom a kra-
jinami v snahe podporiť partnerstvá v kritických 
oblastiach ako doprava, ekologický vodík, níz-
kouhlíková oceľ, obehové sektory využívajúce 
biologické materiály, zastavané územia a biodi-
verzita.

Výskum a inovácie majú za cieľ stimulovať 
Misie v rámci programu Horizont Európa. Štyri 
z piatich dohodnutých oblastí Misií priamo pod-
porujú európsku zelenú dohodu:
• Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútro-

zemské vody,
• Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
• Zdravie pôdy a potraviny,
• Adaptácia na zmenu klímy a transformácia 

spoločnosti.

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného textu, ten-
to rámcový program je pripravený v nadväz-

Tabuľka 7. Megatrendy Európskej environmentálnej agentúry, ich relevancia k Sr a identifikované hlavné výzvy.

Klaster Globálny megatrend Relevancia 
k SR

Hlavné výzvy

Sociálny klaster rozdielne globálne populačné trendy Silná Zastavenie demografického poklesu a riadená 
migrácia

Zvyšujúca sa miera urbanizácie vo svete Stredná Podpora konceptu udržateľných miest a sídel

Meniace sa zaťaženie chorobami a riziká 
pandémií

Stredná Prevencia a komplexné stratégie prepojenia envi-
ronmentálnych a zdravotných opatrení

Technologický 
klaster

Zrýchľujúci sa technologický pokrok Silná Podpora progresívnych technologických riešení 
postavených na nízkouhlíkových riešeniach

Ekonomický 
klaster

Pokračujúci hospodársky rast Silná Rozvoj koncepcií rastu v kontexte obehovej eko-
nomiky

Multipolárny svet Silná Podpora mierového riešenia konfliktov a medziná-
rodnej spolupráce

Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje Silná Efektívne využívanie zdrojov a dematerializácia 
výroby a spotreby

Environmentálny 
klaster

rastúci tlak na ekosystémy Silná orientácia na príčiny tlaku a návrh komplexných 
riešení

Zvyšovanie závažnosti problému 
a dôsledkov zmeny klímy

Silná Pokračovanie v mitigácii, príprava nízkouhlíkovej 
stratégie a podpora adaptačných opatrení

rastúce znečistenie životného prostredia Stredná optimalizácia prepojenia technických a politických 
riešení v kontexte nových ekonomických modelov

Klaster riadenia Diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu Silná Hľadanie dlhodobých a fungujúcich riešení založe-
ných na transparentnosti a participatívnom riadení

Zdroj: M. Lubyová, r. Filčák (eds.): Globálne megatrendy – hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky. Bratislava: 
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2016.
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nosti na ďalšiu významnú stratégiu, pripravenú 
na úrovni Európskej únie – Európska zelená do-
hoda (tzv. Green deal EU), ktorý bol spracovaný 
v r. 2019 – 2020 ako reakcia krajín EÚ na zmenu 
klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia.  
Na zvládnutie týchto hrozieb sa vďaka Európ-
skej zelenej dohode premení EÚ na moderné 
a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, čím sa podarí zabezpečiť:
• nulové čisté emisie skleníkových plynov 

do roku 2050,

• hospodársky rast, ktorý nebude závisieť 
od využívania zdrojov,

• a nezabudne sa na žiadneho jednotlivca ani 
región.

Európska zelená dohoda zároveň predsta-
vuje súbor nástrojov a východísk z pandémie 
CoVID-19. Výskum a inovácie sú v programe 
Horizont Európa a Európskej zelenej dohode 
ponímané ako hnacia sila transformácie kon-
tinentu a jeho ambície stať sa prvým klimaticky 

Grafické znázornenie 9 špecifických cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 2023 – 2027.

Základné ambície a strategické ciele Európskej zelenej dohody.
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neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050. 
Tento cieľ, ktorý tvorí základ Európskej zelenej 
dohody, je možné dosiahnuť najmä znížením 
emisií skleníkových plynov, investíciami do eko-
logických technológií a ochranou prírodného 
prostredia. 

Dosiahnutie tohto cieľa znamená tiež vybu-
dovanie čistého a obehového hospodárstva, 
obnovu biodiverzity a zníženie znečistenia. Vy-
žaduje si to opatrenia vo všetkých odvetviach 
hospodárstva vrátane priemyslu, energetiky, 
dopravy, potravinárskej výroby, poľnohospodár-
stva a stavebníctva.

Výskum a inovácie budú hrať kľúčovú 
úlohu v:
• urýchľovaní a riadení potrebných zmien,
• zavádzaní a demonštrácii riešení, ako i znižo-

vaní rizika spojeného s riešeniami,
• zapojení občanov do sociálnej inovácie.

Už sme spomenuli stratégiu Z farmy na stôl, 
ktorá je určujúcou stratégiou Európskej zelenej 
dohody. 

Zásadným atribútom Stratégie je potravinová 
bezpečnosť a dostatočnosť (čo sú dva zamie-
ňajúce sa, ale principiálne odlišné pojmy) a jej 
hlavnými cieľmi sú:
• zabezpečiť dostatok cenovo prístupných 

a výživných potravín v rámci možností našej 
planéty,

• zabezpečiť udržateľnú výrobu potravín okrem 
iného výrazným obmedzením používania 
pesticídov, antimikrobiálnych látok a hnojív 
a rozšírením ekologického poľnohospodár-
stva,

• podporovať udržateľnejšiu spotrebu potravín 
a zdravé stravovanie,

• znížiť potravinové straty a plytvanie potravi-
nami,

• bojovať proti potravinovým podvodom v ce-
lom dodávateľskom reťazci,

• zlepšiť životné podmienky zvierat.

Stratégia „Z farmy na stôl“ je zosúladená 
so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030. Modernizácia poľnohospodárstva pros-
tredníctvom rozvoja udržateľnejších poľnohos-
podárskych postupov so súbežným dôrazom 
na ochranu prírody a boj proti zmene klímy je 
tiež základnou bázou cieľov Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky EÚ a je teda zjavný sú-
lad zamerania všetkých uvedených európskych 
strategických dokumentov.

Samozrejme, východísk, stratégií a s nimi sú-
visiacich dokumentov je a ešte bude veľa. Snaži-
li sme sa zachytiť tie hlavné. Nespomíname Prie-
mysel 4.0 a Smart riešenia v poľnohospodárstve 
a potravinárstve, precízne poľnohospodárstvo…

Na národnej úrovni zameranie výskumu 
a vývoja v oblasti poľnohospodárstva, potra-

Grafické znázornenie hlavných cieľov potravinovej stratégie EÚ Z farmy na stôl.
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vinárstva a životného prostredia rámcuje tzv. 
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, 
rIS3 SK 2021+. 

V súčasnosti, ako sme už uviedli, stále pre-
bieha (za aktívnej účasti viacerých pracovísk 
NPPC, vrátane nášho ústavu) proces jej aktuali-
zácie a harmonizácie s európskymi a svetovými 
strategickými dokumentami a smermi. 

Pre oblasť poľnohospodárskeho a potravi-
nárskeho výskumu je kľúčová najmä časť – do-
ména – Zdravé potraviny a životné prostredie 
(tzv. doména D5). 

Návrh zamerania domény, ako ho máme 
v súčasnosti k dispozícii, počíta s niekoľkými 
prioritnými oblasťami, na ktoré bude zameraný 
budúci výskum a vývoj:
• odolné a zdravé miestne potravinové systé-

my – oblasť zameraná na zlepšenie odolnos-
ti, bezpečnosti, ochrany a pridanej hodnoty 
miestnych potravinových systémov poskytu-
júcich zdravé potraviny.

• Cirkulárne výrobné systémy na báze bioma-
sy – oblasť zameraná na podporu inovácií 
a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti vý-
robných systémov založených na biomase.

• Spoločnosť v životnom prostredí – snaha 
pomôcť inovatívnym znalostným zmenám 
vo využívaní pôdy a prechodu na zelené hos-
podárstvo.

• Udržateľné prírodné zdroje (pôda, voda, 
vzduch, biodiverzita, ekosystémy) – zabez-
pečenie kvality, bezpečnosti a udržateľnos-
ti prírodných zdrojov vrátane biodiverzity 
a ekosystémov.

Toľko k stratégiám. A čo z nich teda vyplýva 
pre nás, pre potravinársky výskum, pre Výskum-
ný ústav potravinársky? Toto hovorí aktuálne 
platný výskumný zámer:

„V súlade s vyššie uvedenými východiskami, 
očakávame že v najbližších 5 – 10 rokoch bude 
úloha potravinárskeho výskumu smerovať k:
• vytvoreniu poznatkovej bázy pre podporu 

produkcie kvalitných, zdraviu prospešných 
a bezpečných potravín s vysokou pridanou 
hodnotou v podmienkach klimatickej zmeny 
s rešpektovaním princípov obehového hos-
podárstva a znalostnej ekonomiky,

• implementácii biohospodárskych princípov 
a zvyšovaniu efektívnosti využitia obnoviteľ-
ných zdrojov biomasy v rôznych klimatických 
a produkčných podmienkach Slovenska,

• vytvoreniu metodík pre hodnotenie a modelo-
vanie ekonomickej efektívnosti a environmen-
tálnej udržateľnosti poľnohospodárstva a po-

travinárstva SR v podmienkach novej SPP 
a strategickej agendy EÚ.“

Potravinársky výskum a inovácie musia za-
bezpečiť konkurencieschopnosť potravinárstva 
a udržateľnosti výroby a zásobovania potravi-
nami so zameraním na celý potravinový reťazec 
a súvisiace služby. Výskum sa musí venovať 
požiadavke spotrebiteľov na bezpečné, zdravé 
a dostupné potraviny a musí byť efektívne ná-
pomocný zvýšiť mieru spracovania poľnohospo-
dárskej produkcie na produkty s vyššou prida-
nou hodnotou. 

Vzhľadom na rozsah a otvorenosť európ-
skeho trhu s potravinami je nevyhnutné rozvíjať 
rýchle metódy kontroly, kvality a bezpečnosti 
potravín, ich falšovanie a autenticitu. osobitne 
významná je problematika monitoringu vzniku 
a postupov eliminácie prirodzených aj proces-
ných kontaminantov v podmienkach očakáva-
ných klimatických zmien. 

Vzhľadom k potrebe zabezpečiť dostatok po-
travín je potrebné riešiť systémy ich skladova-
nia a predĺženie ich trvanlivosti. Veľkou úlohou 
pre potravinársky výskum je hľadanie alterna-
tívnych biodegradovateľných obalov, využitie 
cenných látok z potravinového odpadu, ako aj 
zníženie celkového množstva odpadu z potravín  
(do roku 2030 o 50 %).

Významný podiel aktivít v nadchádzajúcom 
období bude smerovaný do oblasti prenosu 
poznatkov základného výskumu do praxe v po-
dobe priamych inovácií, podpory spolupráce 
s priemyslom, malými a strednými producentmi 
potravín, farmármi a univerzitami, resp. vysoký-
mi školami.

Spomenuli sme už potrebu vytvárania kom-
plexnej poznatkovej základne a inovačného 
potenciálu využiteľného na riešenie aktuál-
nych a očakávaných problémov potravinárstva. 
Zmyslom tejto aktivity je
• zachovanie a efektívne využitie prírodných 

zdrojov a podpora princípov obehového hos-
podárstva,

• analýza súvislostí a optimalizácia vzťahu po-
traviny – zdravie (nutrigenomika),

• transfer odborných poznatkov slúžiaci k po-
silneniu resiliencie agropotravinárskeho 
sektora v kontexte očakávaných globálnych 
zmien a trendov, podpora výmeny poznat-
kov v inovačnej schéme quintuple helix (vý-
skum – priemysel – government – environ-
ment – spoločnosť),

• podpora inovačného potenciálu a konkuren-
cieschopnosti domácich producentov potra-
vín s implikáciami a synergiami pre oblasť 
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rozvoja regiónov, podporu zamestnanosti 
a rastu vzdelanostnej úrovne spoločnosti.

V oblasti, ktorá finalizuje najväčšiu časť 
vstupov poľnohospodárskej produkcii bude 
výskum zameraný na zvyšovanie výživovej 
hodnoty a zdravotnej bezpečnosti potravín 
v spojitosti so znižovaním rizika chemickej a bio-
logickej kontaminácie v celom potravinovom 
reťazci v súvislosti s očakávanými globálnymi 
zmenami, rozvoj fyzikálno-chemických a mo-
lekulárno-biologických metód na hodnotenie 
autenticity, alergénnosti a kvality potravín, vývoj 
potravín pre špeciálne výživové účely, výskum 
a optimalizácia moderných technológií a proce-
sov pre efektívnejšiu výrobu kvalitných potravín, 
vyšší stupeň využitia primárnych poľnohospo-
dárskych surovín, druhotných surovín a energií 
vrátane netradičných postupov výroby potravín, 
spracovanie vedľajších produktov z prvovýroby. 

V súlade s trendom náhrady tradičných 
petrochemických obalov za obaly šetrné k ži-
votnému prostrediu sa pozornosť sústredí tiež 
na nové bioodbúrateľné obaly a obalové mate-
riály v kontexte ich protekčných (viacfunkčných) 
vlastností v podmienkach obehového hospodár-
stva.

V rámci naplnenia týchto ambícií budú aktivi-
ty výskumu smerovať najmä do oblastí:

1. Podpora udržateľnej produkcie kvalitných, 
zdraviu prospešných a bezpečných potravín 
s vysokou pridanou hodnotou:
• podpora inovácií u vybraných producentov 

potravín s cieľom vývoja postupov produkcie 
potravín so zlepšenými zdravotnými bene-
fitmi pre konzumentov (zvýšený obsah vlák-
niny, vitamínov, špecifických živých kultúr, 
znížený obsah tuku, cukrov, významných 
alergénov), posilnenia pridanej hodnoty vý-
roby, a minimalizácie tvorby odpadov v prvo-
výrobe a spracovaní potravín; 

• modernizácia postupov výroby typických 
slovenských potravín s dôrazom na vysokú 
úroveň bezpečnosti výrobku a súčasne za-
chovanie organoleptickej kvality produkcie 
s cieľom podpory ich konkurencieschopnosti 
a optimalizácia tradičných technológií s dô-
razom na vyššiu ekonomickú a energetickú 
efektívnosť výroby;

• komplexný monitoring mikroflóry vybraných 
potravinárskych výrobní, návrh cielených 
moderných sanitačných postupov s mini-
málnym rizikom vzniku rezíduí sanitačných 
prostriedkov, vrátane využitia biologických 

postupov, ako je nasadenie bakteriofágov 
a využitie antagonistických mikroorganiz-
mov;

• vývoj nových bioanalytických a fyzikálno-
chemických metód na kvalitatívne a kvan-
titatívne stanovenie patogénov, alergénov, 
špecifických mikroorganizmov a sledovanie 
degradačných procesov a kontaminantov 
v potravinách, ako aj metód vhodných na po-
tvrdenie čerstvosti, autenticity suroviny resp. 
spôsobu produkcie.

2. Inovácie v produkcii potravín v pod-
mienkach SR v kontexte klimatických zmien 
(nové, netradičné potraviny a potravinár-
ske technológie) s efektívnym využitím 
primárnych aj sekundárnych zdrojov v zmysle 
princípov obehového hospodárstva:
• optimalizácia procesov a technológií 

pre spracovanie netradičných surovín, zís-
kavanie cenných látok, zvyšovanie výživovej 
hodnoty potravín a produkciu potravín za-
chovávajúcich výživovo cenné zložky, návrh 
a optimalizácia procesov minimalizujúcich 
tvorbu odpadov pri výrobe potravín a proce-
sov spracovania vedľajších produktov a od-
padov v zmysle kritérií obehového hospodár-
stva;

• komplexný výskum využitia vedľajších pro-
duktov vo výrobe potravín, identifikácia fyto-
nutrientov a možností ich izolácie, purifikácie 
a aplikácie do potravín (flavonoidy, celkové 
polyfenoly, esenciálne aminokyseliny, nena-
sýtené omega-3 mastné kyseliny, antioxidan-
ty, vitamíny, vláknina a iné);

• vývoj a optimalizácia alternatívnych nízko-
alergénnych nápojov, personalizovaných po-
travín a potravín pre špeciálne výživové účely 
a ich komplexná charakterizácia s dôrazom 
na kvalitatívne, organoleptické parametre 
a stabilitu týchto výrobkov;

• štúdium možností eliminácie vybraných 
kontaminantov z potravín ich transportom 
do vhodného obalového materiálu, popis 
mechanizmu eliminácie a limitujúce faktory, 
ktoré tieto procesy ovplyvňujú;

• komplexný výskum zameraný na nové ekolo-
gické obalové materiály a spôsoby aplikácie 
pre balenie potravín s dôrazom na ich zdra-
votnú neškodnosť, biodegradabilitu, jedno-
duchosť použitia a možný pozitívny účinok 
na trvanlivosť potraviny.
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3. Využitie poznatkovej bázy v oblasti zloženia, 
kvality a bezpečnosti potravín pre posilnenie 
pozície agropotravinárstva na Slovensku 
prostredníctvom aktualizácie a zdieľania exis-
tujúcich databáz a ich vzájomného prepojenia 
v rámci agrorezortu:
• zmapovanie existujúcich analytických údajov 

o zložení potravín, údajov o cudzorodých lát-
kach v potravinách získaných relevantnými 
vedeckými inštitúciami v Sr;

• aktualizácia databáz nutričného zloženia 
potravín a databázy o kontaminantoch a cu-
dzorodých látkach v potravinách v požado-
vanom formáte zaručujúcom kompatibilitu 
a možnosti zdieľania údajov a vypracovanie 
užívateľskej nadstavby umožňujúcej využitie 
existujúcich databáz v rámci agrorezortu;

• využitie poznatkovej bázy v oblasti zloženia, 
kvality a bezpečnosti potravín pre posilnenie 
pozície agropotravinárstva, realizáciu verej-

ného dialógu a transfer poznatkov vedy a vý-
skumu do praxe;

• komplexné poradenstvo pre odbornú a laic-
kú verejnosť v oblasti správnej výrobnej pra-
xe, hygieny a sanitácie a možnosti prevencie 
vzniku, resp. eliminácie vybraných proces-
ných kontaminantov, výživy, označovania 
a optimalizácie zloženia výrobkov;

• problematika falšovania, pôvodu, čerstvos-
ti potravín a v tejto súvislosti digitalizácia 
a smart riešenia.

Nezabúdame ani na transfer poznatkov 
do praxe, odborné poradenstvo, vzdelávanie 
a ďalšie odborné aktivity, ktoré sú pracovníci 
ústavu schopní a ochotní poskytnúť komukoľ-
vek, kto o naše služby prejaví záujem.

Čo sa z vyššie uvedených ambícií naplní, 
ukáže čas.
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Je zásluhou vtedajšieho riaditeľa ústavu, 
Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc. a jeho ná-
stupcu vo funkcii, Ing. Milana Kováča, CSc., že 
sa projekt výstavby tohto unikátneho zariade-
nia v širšom stredoeurópskom priestore vôbec 
zreali zoval. Pozrime sa do zachovaných archív-
nych materiálov, čo tomu predchádzalo.

Podľa dokumentu „Upresnenie koncepcie 
biotechnologického centra potravinárskeho 
priemyslu v Modre“ zo dňa 11. 9. 1989, spraco-
vaného pre potreby vtedajšieho Ministerstva pô-
dohospodárstva a výživy SSr: 

„Základná koncepcia výstavby a praktického 
využitia Biotechnologického centra potravinár-
skeho priemyslu sa vytvorila v r. 1983 – 1984, 
v súvislosti s rozhodnutím Ministerstva pôdohos-
podárstva a výživy SSR zo dňa 29. 10. 1984, kto-
rým bol Výskumný ústav potravinársky poverený 
vybudovaním biotechnologického centra v Mod-
re. Následne, dňa 21. 11. 1984 vzniká Vedecko-
výrobné združenie Biotechnologického centra, 
ktorého členmi sa stali všetky výrobno-hospodár-
ske jednotky potravinárskeho priemyslu a ktoré-
ho cieľom je koordinovať činnosť biocentra.“

V zmysle uznesenia ÚV KSČ z 30. 10. 1985 
sa ukladá „vybudovať Biotechnologické centrum 
Modra – Výskumný ústav potravinársky, s jednou 
z hlavných úloh šľachtiť mikrobiálnych producen-
tov enzýmov v súlade s potrebami enzýmového 
programu vo väzbe na funkčné a metodické cen-
trum pre šľachtenie mikroorganizmov v ČSAV.“

V uvedenom dokumente sa ďalej o poslaní 
Biocentra píše, že „bude predstavovať overova-
ciu poloprevádzku, umožňujúcu členom združe-
nia, ale i iným organizáciám poloprevádzkovo si 
overiť nové technologické postupy a optimalizo-
vať technologické parametre. Získané poznatky 
budú využité pri príprave technologických postu-
pov nových biotechnologických výrob, výbere 
strojno-technologických zariadení, získaní pod-
kladov pre projektovú dokumentáciu a vyhod-
notenie ekonomickej efektívnosti navrhovaných 
technológií. Zároveň môže Biotechnologické 
stredisko slúžiť ako trenažérové a školiace pra-
covisko pre zaúčanie a doškoľovanie výrobných 
a výskumných pracovníkov.“ 

Poloprevádzkové overovacie zariadenie –  
Biocentrum v Modre

realizačné technologické oddelenie Biocentrum so sídlom v Modre bolo postavené na začiatku 
90. rokov 20. storočia a odovzdané do užívania v r. 1993. Pôvodne bolo určené pre vývoj a overova-
nie nových potravinárskych technológií s dôrazom na biotechnológie a poloprevádzkové overovanie 
a prenos biotechnologických procesov do praxe. Funkciu prenosu poznatkov výskumu do praxe plní 
pracovisko dodnes.

Budovy Biocentra v Modre – dnes pracovisko odboru technologických inovácií a spolupráce s praxou.
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Podľa pôvodnej koncepcie mala byť činnosť 
Biocentra zameraná na:
• využitie nových metód genetickej úpravy 

a selekcie priemyselných produkčných mik-
roorganizmov, najmä kvasiniek a baktérií,

• výskum produkcie enzýmov, optimalizáciu 
fermentačnej výroby progresívne purifikačné 
a separačné metódy, finálnu úpravu biopro-
duktu,

• výskum produkcie aminokyselín na rôznych 
substrátoch,

• využitie mikrobiálnej produkcie aromatických 
i ďalších aditívnych látok,

• výskum automatizácie a regulácie biotechno-
logických procesov,

• zvyšovanie kvalifikácie výrobných a výskum-
ných pracovníkov,

• vybudovanie podmienok pre prácu medziná-
rodných výskumných kolektívov.

Neskôr bola jeho činnosť a využitie rozšírená 
na všetky prevádzky potravinárskeho priemyslu, 
bez ohľadu na členstvo v združení. Popri nos-
nom, biotechnologickom programe, zariadenia 
poloprevádzky bolo možné využiť aj na ove-
rovanie procesov v príbuzných prevádzkach, 
so  všeobecnou aplikovateľnosťou. Zameranie 
poloprevádzkových zariadení bolo tiež rozšírené 
o rozvoj výroby nealkoholických nápojov.

Výstavba, samozrejme sprevádzaná s finan-
čnými problémami, bola realizovaná po čas-
tiach, prostredníctvom tzv. štátnych úloh. Súčas-
ne s príslušnými etapami výstavby, boli úlohy 
viazané na riešenie aktuálnych biotechnologic-
kých problémov, napr. výroby kyseliny mliečnej, 
alebo uplatnenie cereálnych surovín v biotech-
nológiách.

Počas budovania areálu Biocentra boli 
v priestoroch VÚP na Fučíkovej (dnes Štefáni-
kovej) ulici v Modre zriadené dve technologické 
oddelenia – oddelenie šľachtenia a fermentač-
ných procesov a oddelenie separačných techno-
lógií, s počtom cca 20 pracovníkov. V súvislosti 
s postupným rozšírením zamerania Biocentra 
vzniklo ako tretie oddelenie biotechnológie ná-
pojov s 15 pracovníkmi, ktorí mali za úlohu riešiť 
vývoj nových druhov nealkoholických a nízkoal-
koholických nápojov, najmä na báze domácich 
surovín a vývoj nových surovín pre nápojový 
priemysel a stabilizáciu nápojov.

Vedenie VÚP v r. 1989 videlo využitie Bio-
centra tiež v oblasti šľachtenia mikroorganiz-
mov – najmä laktobacilov ako čistých štartova-
cích kultúr pre priemyselné využitie, šľachtenie 
kvasiniek pre potreby droždiarskeho, pekárske-
ho, pivovarníckeho a liehovarníckeho priemyslu. 

Ambiciózne boli tiež plány využiť potenciál Bio-
centra pri výskume využitia rastlinných bielkovín 
vo výžive obyvateľstva.

Koncept Biocentra počítal s využitím v pred-
chádzajúcom období vybudovaného doškoľova-
cieho zariadenia s celkovou kapacitou 184 lôžok 
a pohotovostnou kapacitou 50 lôžok (dvojposte-
ľové izby, kúpeľňa, WC, kuchynka), 4 apartmá-
ny, 1 seminárna miestnosť s kapacitou 50 ľudí 
a 3 miestnosti s kapacitou 15 ľudí, ktoré malo 
slúžiť ako rezortné školiace stredisko pre výcho-
vu a vzdelávanie pracovníkov v potravinárstve. 
Neskôr, začiatkom 21. storočia až do zrušenia 
v r. 2018, slúžilo ako ubytovňa.

V r. 1989 – 1992 bolo na dostavbu Biocentra 
požadovaných 60 220 tis. Kčs (pre porovna-
nie, nominálna mzda priemerne zarábajúceho 
Slováka v roku 1989 bola 3 142 Kčs, v r. 2020 
cca 1 130 EUr) – na stavebné práce cca 
31 mil. Kčs a na technológie cca 29 mil. Kčs, 
neskôr sa požiadavka na dofinancovanie tech-
nológií zvýšila na 46,2 mil. Kčs. 

Podľa zachovaných dokumentov, nakoniec 
požiadavka na priestorovo-technické vyba-
venie a strojno-technické zázemie do r. 1992 
predstavovala spolu 53,9 mil. Kčs a náklady na 
optimalizované – najnutnejšie – poloprevádz-
kové vybavenie fermentormi, odstredivkami, 
odparkami, vákuovými filtrami, odstredivkami 
a laboratórnym vybavením predstavovali spo-
lu 10,7 mil. Kčs, teda spolu cca 64,6 mil. Kčs. 
V inom dokumente z r. 1992 nachádzame tiež 
výpočet nákladov na drobný mobiliár, dovyba-
venie priestorov a zariadení Biocentra v sume 
cca 1,65 mil. Kčs.

Výstavba zrejme narážala aj na organizač-
no-technické problémy – svedčia o tom archív-
ne materiály v podobe listov vedenia ústavu 
z r. 1992 vtedajšej vedúcej prevádzky Biocentra 
Ing. Irene Soldánovej, zodpovednej za jeho vý-
stavbu. V nich sa opakuje požiadavka na urých-
lenie spustenia jednotlivých technologických 
celkov, rozvodov pary, vzduchotechniky a čis-
tičky odpadových vôd, podmienená cieľovou 
odmenou vo výške 5 000 Kčs v prípade splnenia 
úloh. Harmonizáciou a koordináciou finalizácie 
prác súvisiacich s inštaláciou technických zaria-
dení bol zároveň poverený doc. Stanislav Šilhár, 
neskôr vedúci prevádzky Biocentra.

Samotné Biocentrum bolo stavebne realizo-
vané v dvoch etapách a takto je užívané od jeho 
odovzdania – 1. januára 1993 – dodnes.

okrem hlavnej administratívno-laboratórnej 
budovy, v ktorej sú sústredené obslužné a ser-
visné pracoviská a laboratórne prístroje a vy-
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ník, vývoj nových druhov aditív a potravín typu 
Health Products.

Dosiahli sa zaujímavé poznatky pri skrínin-
gu prírodných zdrojov senzoricky a biologicky 
účinných látok (intenzívne sladidlá, antioxidanty, 
špeciálne rastlinné oleje, prírodné farbivá). Pra-
covníci Biocentra sa zaoberali výberom a izolá-
ciou prírodných mikrobiálnych potravinárskych 
kultúr, optimalizáciou podmienok ich produkcie 
a využitím vo fermentovaných potravinách rast-
linného a živočíšneho pôvodu. Umožnilo to opti-
malizovať aj čistiace a sanitačné postupy z hľa-
diska dosiahnutia trvalej zdravotnej neškodnosti 
potravín.

Úspešne sa testovali a optimalizovali napr. 
procesy izolácie prírodných antokyánových far-
bív z bazy čiernej, hroznových výliskov, arónie 
alebo čiernych ríbezlí. Viaceré postupy a pro-
dukty boli patentované, a výrobná dokumentá-
cia bola spracovaná do podoby procesových 
kníh. Pripravené farbivá (v množstve niekoľkých 
stoviek kilogramov) boli poskytnuté potravinár-
skemu priemyslu a aplikované na overenie ich 
použitia pri výrobe cukroviniek, nealkoholických 
nápojov, džemov a marmelád. 

V poloprevádzkovom režime boli otestova-
né a prakticky vyriešené viaceré technologické 
problémy – postup dealkoholizácie piva, izolácie 
a produkcie koncentrátov biologicky aktívnych 
zložiek, postupy spracovania odpadov a zvyš-
kov z potravinovej výroby, napr. po spracovaní 
jabĺk, hrozna a konopy siatej.

Úspešne sa realizovala tiež spolupráca 
a poradenstvo v oblasti zužitkovania obilnín 
a pseudo obilnín (pohánka, špalda, mrlík), ale 
tiež konopy a hlivy ustricovej) a ich aplikácie 
v podobe nápojov, výživových doplnkov ale-
bo zložiek liečiv. Nápoj pripravený zo špaldy a 
jablčnej šťavy reprezentoval Slovensko na sve-
tovej výstave EXPo v Miláne.

Viaceré z originálnych výstupov sú predme-
tom ochrany výstupov duševného vlastníctva 
v podobe úžitkových vzorov, autorských osved-
čení a patentov. Viaceré z originálnych riešení 
tiež získali významné ocenenia na národných 
a medzinárodných výstavách.

Dnes je základnou úlohou Biocentra v Modre 
vývoj nových alebo inovatívnych technológií/
postupov spracovania potravín zameraných pre-
dovšetkým na inovácie a optimalizáciu proce-
sov riadených fermentáciou, výroby prírodných 
prísad (vrátane procesov ich izolácie, čistenia 
a aplikácie). 

S hrdosťou hovoríme o poskytovaní tzv. po-
radenstva a inovácii „na kľúč“ presne podľa po-
žiadaviek klienta.

bavenie na realizáciu operatívnych kontrolných 
analýz sledovaných chemických, fyzikálnych 
a mikrobiologických parametrov realizovaných 
experimentov, srdcom Biocentra sú dve techno-
logické haly – separačná a fermentačná.

Môžu sa v nich vykonávať experimenty v po-
loprevádzkovom režime, s využitím princípu mo-
derných jednotkových operácií pomocou pre-
vádzkových fermentorov, extraktorov, fázových 
separátorov, destilačných jednotiek, vákuových 
koncentrátorov a ďalších zariadení, ktorých roz-
miestnenie a opis je uvedený v tejto časti.

Tieto postupy a zariadenia sú unikátne svo-
jim charakterom a skladbou minimálne v širšom 
stredoeurópskom priestore. Skladba zariadení 
a ich modularita umožňuje pilotné modelova-
nie a overovanie jednotlivých operácií spraco-
vania potravín v reálnej prevádzkovej mierke, 
modelovanie a overovanie jednotlivých ope-
rácií spracovania potravín, získavanie údajov 
pre optimalizáciu ekonomickej a technologickej 
rovnováhy produktu vrátane adaptácie proces-
ných kníh atď.

Biocentrum disponuje všetkými požado-
vanými certifikátmi a povoleniami Ministerstva 
zdravotníctva Sr a ďalšími certifikáciami po-
žadovanými platnou legislatívou. Niektoré z tu 
vyvinutých procesov a produktov sú chránené 
patentom. Vo fermentačnej časti sa vykonávajú 
a optimalizujú aeróbne a anaeróbne fermentácie 
v zariadeniach s objemom 5, 10, 20, 100, 130 
a 1 400 litrov. Vyprodukovanú biomasu alebo 
metabolity je možné ďalej spracovať v sepa-
račnej časti, ktorá bola vybavená prietokovými 
a diskontinuálnymi odstredivkami, dekantérmi, 
nanášacími, doskovými a membránovými fil-
trami, absorpčnými kolónami, vysokotlakovým 
homogenizátorom, extraktormi, tlakovými reak-
tormi, kryštalizátorom, vákuovými cirkulačnými 
odparkami, rektifikačnou kolónou, zariadeniami 
na reverznú osmózu a molekulovú destiláciu, 
vibrofluidnou a rozprašovacou sušiarňou a lyo-
filizátorom.

Všetky zariadenia sú schopné spracúvať nie-
koľko 100 kg surovín denne.

V poloprevádzkovom zariadení je možné 
na princípe moderných jednotkových operácií 
uskutočňovať nielen overovaciu sériu konkrétnej 
výroby, ale tiež získať údaje a materiálovo-ener-
getické bilancie pre know-how, vyhotovenie pro-
cesových kníh a optimalizovanie technologic-
kých parametrov.

Všetky uvedené operácie umožňujú pracov-
níkom ústavu realizovať technológie prípravy 
potravinárskych aditív a potravín s využitím mo-
derných separačných a koncentračných tech-



70 roKoV VÚP

116

Filmová odparka

Sprejová sušiareň

Skriňová sušiareň

Fermentor 3000 l Chladiaci box Varný kotol Kryštalizátor

Pneumatický lis

Elektrodialýza

KuterVákuové 
odparky

Elektrodialýza

Rektifikačná
kolóna

Zariadenia inštalované v Biocentre v Modre – separačná hala.



70 roKoV VÚP

 117

Fluidná sušiareň

Homogenizátor Odstredivka
Westfália

Vákuová odparka

Fermentor 5 - 10 l

Fermentor 130 l Fermentor 1000 l
Pastér Šnekový lis

Mikrofilter

Ultrafilter

Zariadenia inštalované v Biocentre v Modre – fermentačná hala.



70 roKoV VÚP

118

Tabuľka 8. opis využitia a kapacita hlavných zariadení inštalovaných vo výrobných halách v Biocentre Modra.

Zariadenie Využitie

Kuter homogenizácia pevných surovín, rotujúce nerezové nože, jedna vsátka 40 kg vlhkého materiálu

Vákuové odparky šetrné odparovanie vody a destilácia za vákua 0,1 bar (odparovanie vody pri 40 – 50 °C); výkon 5, 10, 
25, 75, 175 dm3/h odparenej vody; vhodné na šetrné zahusťovanie roztokov organických rozpúšťadiel; 
2 kusy

rektifikačné kolóny rozdeľovanie kvapalných zmesí, slúžia ku regenerácii rozpúšťadiel, rektifikácia prebieha za atmosferic-
kého tlaku; 3 kusy

Filmová odparka šetrné zahustenie z viacložkových potravinových matríc

Sprejová sušiareň sušenie zahustených roztokov sacharidov, bielkovín, farbív a ďalších materiálov s minimálnym objemom 
sušiny 10 %; nastaviteľná pracovná vstupná teplota (120 – 220 °C), výstupná teplota (70 – 90 °C), nasta-
viteľný prietok, výkon max. 20 l/h

Skriňová sušiareň sušenie sypkých materiálov, nastaviteľná teplota sušenia 60 – 100 °C; nastaviteľná doba sušenia

Fermentor fermentácia alebo extrakcia pomletého ovocia a výliskov ovocia; možnosť regulovať teplotu v rozme-
dzí 10 – 40 °C; možnosť regulácie intenzity miešania; objem 3 000 l

Chladiaci box uskladnenie surovín a výrobkov náročných na skladovanie pri nízkych teplotách; teplota chladenia 
6 – 10 °C, plocha 6 m2

Pneumatický lis vytlačenie ovocných štiav, pracovný tlak 2,5 atmosféry (2,5 × 105 Pa)

Elektrodialýza mebránový proces, charakterizovaný difúziou zložiek cez membránu v elektrickom poli, slúži na rozde-
lenie iónov z roztokov elektrolytov, používa sa na demineralizáciu, pracovný objem 500 l

Kryštalizátor tlaková nádoba, objem 300 l; možnosť práce od – 0,9 barov do 6 barov; maximálna teplota 180 °C

Varný kotol multifunkčné zariadenie (fermentor, extraktor, destilácia s vodnou parou); mechanické miešanie, spätný 
chladič s kapacitou skondenzovanej vody 60 l/h; 2 kusy

Šnekový lis lisovanie olejnatých surovín

Mikrofilter oddelenie tuhej fázy (mikročastice) od kvapalnej; je to proces potrebný pred prevedením ultrafiltrácie, 
alebo reverznej osmózy

Ultrafilter  
a reverzná osmóza

ultrafiltráciou sa koncentrujú roztoky makromolekulových látok tlakom cez mikroporéznu membránu; 
reverznou osmózou sa zakoncentrujú roztoky nízkomolekulových látok

odstredivky kontinuálne pracujúca odstreľovacia odstredivka Westfália umožňujúca separáciu biomasy a bielkovín 
s kapacitou 300 – 400 dm3/h a malá kontinuálne pracujúca trojfázová odstredivka Alfa Laval s výkonom 
40 dm3/h

Homogenizátor homogenizácia nepravých roztokov

Fluidná sušiareň sušenie sypkých materiálov v chaotickom pohybe vo fluidnej vrstve

Vákuová odparka zahustenie tekutín v pracovnom objeme 2 – 20 l

Extraktory vsádkové extraktory s pracovným objemom 3 000 l využiteľný i ako fermentor, extraktory s pracovným 
objemom 15 l a 800 l s možnosťou pracovať pri bode varu rozpúšťadla

Fermentor 5 – 10 l fermentačné nádoby s reguláciou teploty a miešania, vymeniteľné sklenené pracovné nádoby

Fermentor 130 l fermentor s dvojitým plášťom umožňujúcim reguláciu teploty fermentácie, regulácia miešania, regu-
lácia pH; sterilná práca v anaeróbnom a aeróbnom prostredí, príprava inokulácie; charakter miešania 
neumožňuje fermentáciu vláknitých húb

Fermentor 1 300 l umožňuje fermentáciu v objeme 1 000 l, možnosť regulácie teploty, miešania a pH; sterilná práca 
v an aeróbnom a aeróbnom prostredí; charakter miešania neumožňuje fermentáciu vláknitých húb

Prietokový pastér pasterizácia ovocných štiav, mlieka pri pasterizačnej teplote 60 – 80 °C
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Pracovisko tak tvorí ideálny priestor pre pre-
nos poznatkov výskumu do praxe. Z reálnych 
možností pracoviska vychádza aj reálna ponuka 
a možnosti pomoci potravinárskej praxi v súčas-
nosti:

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových 
výrobných postupov a produktov
• návrh a poloprevádzkové overenie nových 

a inovovaných postupov výroby,
• kompletné spracovanie technologickej, vý-

robnej a výrobkovej dokumentácie,
• experimentálna, overovacia výroba a prípra-

va marketingových vzoriek.

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych 
problémov praxe
• inovácia produktov a technológií,
• riešenie problémov bezpečnosti a štandard-

nej kvality produktov,
• pomoc pri spracovaní projektov HACCP, 

správnej výrobnej praxe a hygienických prí-
ručiek,

• výpočet a stanovenie údajov pre správne 
označovanie výrobkov,

• analýza, spracovanie materiálových a ener-
getických bilancií, návrh riešení znižujúcich 
energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie 
druhotných surovín.

Vzdelávanie
• kurzy základov správnej hygienickej praxe 

(spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s po-
travinami),

• kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj 
potravín „z dvora“,

• kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, 
označovanie potravín,

• zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové 
a separačné procesy.

Biocentrum tak tvorí ideálnu bázu 
pre plnenie úlohy rezortného živého laboratória  
(tzv. Living labs), kde záujemca z praxe môže, 
v prípade vhodného nastavenia finančných limi-
tov a ich krytia, ideálne formou grantov a projek-
tov, bez obáv a bez vysokých vstupných nákla-
dov otestovať, resp. zreálniť svoj nápad v oblasti 
vývoja nových alebo existujúcich potravinových 
produktov a zložiek potravín.

Prakticky od jeho otvorenia v r. 1993 až 
do r. 2019 pôsobil v čele Biocentra v Mod-
re doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc, od r. 2019 
je vedúcim Biocentra v Modre (v rámci platnej 
organizačnej štruktúry ústavu – odboru tech-
nologických inovácií a spolupráce s praxou) 

Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD. Treba si len priať, 
aby počet spokojných zákazníkov – partnerov 
z praxe stále narastal a aby možnosti a kapacity 
Biocentra boli plne využité.

Pre úplnosť, ako aj pre dotvorenie obrazu 
o tom, akými vývojovými štádiami ústav a Bio-
centrum, ako jeho organická súčasť, prešiel 
v období najmä posledných 20 rokov, musíme 
na stránkach tejto publikácie spomenúť ešte 
jednu udalosť, úzko spojenú s Biocentrom 
v Modre.

Do fungovania Biocentra významne nega-
tívnym spôsobom zasiahla najmä snaha o jeho 
zrušenie, vyhlásenie za prebytočný majetok štá-
tu a následne privatizáciu zo strany bývalého ve-
denia ústavu v r. 2009 (oficiálne bola prevádzka 
Biocentra zatvorená k 15. 3. 2009), čo je situácia 
do veľkej miery analogická so situáciou brati-
slavského pracoviska z r. 2005/2006. 

Hoci ani táto snaha napokon (našťastie) ne-
vyšla (aj vďaka zastaveniu predaja majetku štátu 
pri zmene vládnej garnitúry v r. 2010 resp. ne-
záujmu uchádzačov o majetok v hodnote pod-
ľa znaleckého posudku), chvíľu to vyzeralo, že 
Biocentru naozaj zvoní umieračik.

V dochovaných zápisoch z porady vedenia 
ústavu (18. 3. 2009) a príkazných listoch riadi-
teľky ústavu z tohto obdobia nachádzame do-
konca zákaz vstupu do priestorov Biocentra 
všetkým pracovníkom, vrátane – ako je v danom 
príkaznom liste osobitne zdôraznené – jeho vte-
dajšieho vedúceho, doc. Ing. Stanislava Šilhá-
ra, CSc.

V r. 2007/2008 pracovalo v prevádzkach 
Biocentra 11 pracovníkov v skupine Technoló-
gia potravín a prírodných látok, 5 pracovníkov 
v skupine Hygiena, mikrobiológia a biotech-
nológie, 6 pracovníkov v skupine Manažment 
projektov a zákaziek, 5 pracovníkov nezarade-
ných do skupín, 6 pracovníkov údržby a 6 pra-
covníkov doškoľovacieho zariadenia, spolu 
s vedúcim 40 pracovníkov, z toho 16 s vysoko-
školským vzdelaním. Po formálnom zrušení 
Biocentra a jeho vyhlásení za prebytočný ma-
jetok štátu, časť pracovníkov (presne 5) prešlo 
do Bratislavy a okrem pracovníčok doškoľo-
vacieho zariadenia, ktoré ostalo v prevádzke, 
27 pracovníkov dostalo výpovede. Na pracovis-
ku Biocentra teda ostali 3 pracovníci výskumu 
a 4 pracovníci údržby. 

Hoci sa situáciu s rušením a likvidáciou pra-
coviska podarilo onedlho zvrátiť – označenie 
„pracovisko v likvidácii“ svietilo pri jeho názve 
približne do začiatku marca 2010, kedy sa pro-
ces likvidácie definitívne zastavil, ako o tom na-
chádzame záznam v zápise z operatívnej porady 
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vedenia ústavu – na základe pokynu z legislatív-
neho odboru MPRV SR. Negatívny dopad v po-
dobe zredukovaného, prakticky zdecimovaného 
počtu pracovníkov a čiastočné ochro menie čin-
ností pracoviska, najmä z pohľadu výkonu, poci-
ťujeme dodnes (v r. 2020 pracovalo v Biocentre 

12 pracovníkov, z toho 7 na pozícii výskumný 
a vývojový pracovník). 

Jednoducho aj v aplikovanom výskume platí, 
že odborníka nemožno zvesiť z klinca na počka-
nie a odborná príprava pracovníka si vyžadu-
je čas.

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. 
nar. 19. 2. 1949, Pezinok

Vysokoškolské vzdelanie (Chemickotechnologická fakulta STU) získal v r. 1968 – 1973, doktorand-
ské štúdium na CHTF STU absolvoval v r. 1974 – 1980 a docentúru získal na CHTF STU v r. 1983. 
Na VÚP pracuje od r. 1990, v rokoch 1993 – 2019 pôsobil ako vedúci pracoviska Biocentrum Modra.

Publikoval viac ako 100 vedeckých a odborných prác, je autorom viac než 20 prihlášok úžitko-
vých vzorov a troch patentov. V oblasti realizácie výsledkov vedy v praxi sa venuje najmä poraden-
stvu pre malé a stredné podniky v oblasti inovácií, nových technológií, systémov kvality a bezpečnosti 
potravín. Aktívne pôsobil ako pedagóg na viacerých univerzitách. V r. 2019, pri príležitosti životného 
jubilea, získal od ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr Gabriely Matečnej ocenenie Za-
slúžilý pracovník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
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Vybrané projekty vedy a výskumu  
za posledných 20 rokov

Činnosti inštitúcie, ako je tá naša, sú podmienené finančnými zdrojmi, potrebnými jednak na za-
bezpečenie základnej prevádzky budov a zariadení, ich údržby a kontinuálnej obnovy, ale aj na to 
najhodnotnejšie – ľudských zdrojov, či už v podobe špičkových vedeckovýskumných pracovníkov, ale 
aj obslužný a pomocný personál. Všetky tieto faktory vytvárajú genius loci pracoviska a určujú jeho 
možnosti na spoluprácu, vedeckú a odbornú úroveň a kvalitu výsledkov. Inými slovami – vytvárajú 
značku inštitúcie.

rezortná výskumná inštitúcia je z časti financovaná príspevkom zriaďovateľa, vo forme dlhodobých 
alebo operatívne zadávaných projektov vedy a výskumu (PVV) a úloh odbornej pomoci (ÚoP) orien-
tovaných na operatívne riešenie úloh ministerstva, plnenie národných záväzkov Slovenskej republiky 
z titulu členstva v medzinárodných inštitúciách (Codex Alimentarius, EFSA, ale tiež z podstaty členstva 
v EÚ aj v ďalších medzinárodných organizáciách), ale tiež prenos poznatkov a spoluprácu s praxou.

Druhým pilierom financovania vedeckovýskumných a inovačných aktivít ústavu sú súťažné pro-
striedky – projekty a granty získané z rôznych domácich a zahraničných zdrojov a grantových schém. 
Tieto prostriedky sú samozrejme spojené s vysokou administratívnou a byrokratickou náročnosťou 
dokladovania efektívnosti ich využívania. Napriek tomu sú cenným príspevkom umožňujúcim realizá-
ciu kvalitného výskumu a vytváranie kontaktov a sietí pre spoluprácu na národnej a medzinárodnej 
úrovni. S hrdosťou možno konštatovať, že Výskumný ústav potravinársky patril a dlhodobo patrí k naj-
úspešnejším žiadateľom a následne realizátorom projektov, financovaných z týchto zdrojov. Je po-
trebné povedať, že tento zdroj je veľmi závislý na externých rizikách, častokrát s politickým kontextom, 
ktoré ústav nedokáže eliminovať. Treba si len priať určitú kontinuitu v rozhodovacích procesoch tak, 
aby sa naša inštitúcia mohla o tieto prostriedky uchádzať aj naďalej.

Tretí pilier financovania je poradenstvo, spolupráca s praxou a ponuka služieb vo forme realizácie 
vlastného know-how. Hoci tento zdroj je závislý od schopnosti a ochoty potravinárskej praxe inves-
tovať do vlastných technológií, výrob a výrobkov, a je teda najmenší a najmenej predikovateľný, je 
rovnako významný. Práve prenos poznatkov do praxe je významný pre posilnenie spoločenskej vý-
znamnosti a poslania nášho ústavu v očiach zriaďovateľa a celej spoločnosti. Za dobu svojej existen-
cie má už ústav vybudované trvalé väzby a kontakty na väčšinu subjektov potravinárskeho priemyslu. 
Bez ohľadu na ich veľkosť a problém, ktorý potrebujú vyriešiť, sme hrdí na to, že nikoho neodmiet-
neme a vždy nájdeme priestor a formu adekvátnej pomoci. Vychádzame pritom z filozofie, že pokiaľ 
by za nami tieto subjekty nechodili, niekde by bola chyba a boli by sme zbytoční. Sme radi, že to tak 
nie je. Práve naopak, záujem externého prostredia o spoluprácu narastá.

V nasledujúcom texte prezentujeme výber najvýznamnejších – z pohľadu zostavovateľa – domá-
cich a zahraničných projektov, ktoré boli realizované na pracoviskách ústavu od r. 2001 do súčas-
nosti. Podrobnosti o uvedených, ale aj ďalších projektoch a ich realizačných výstupoch, čitateľ môže 
nájsť vo verejne prístupných výročných správach ústavu, ktoré sú dostupné na webovej stránke ústa-
vu (http://vup.sk). Projekty sú zoradené podľa začiatočného roku ich riešenia.
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Názov projektu: 
Vývoj kvantitatívnych a kvalitatívnych mole-
kulárno biologických metód na identifikáciu 
surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu 
v potravinách

Cieľ riešenia: 
Vývoj kvantitatívnych a kvalitatívnych moleku-
lárno-biologických metód na dôkaz rastlinných 
a živočíšnych druhov v potravinách.

Koordinačné pracovisko: 
BgVV, Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, Berlin, 
Nemecko

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia:  2001 – 2004
Poskytovateľ/zadávateľ:  projekt 5. rP EÚ
Plánovaný rozpočet:  67 996 EUr

Názov projektu: 
Sieť subregionálnej technickej spolupráce 
v oblasti zloženia potravín krajín strednej 
a východnej Európy

Cieľ riešenia: 
Z poverenia FAo je VÚP databázovým centrom 
krajín strednej a východnej Európy v oblasti zlo-
ženia individuálnych potravín a stravy. Cieľom 
projektu bolo dobudovať subregionálne data-
bázové centrum CEECFooDS, spresniť údaje 
o zložení potravín v krajinách strednej a východ-
nej Európy, pripraviť ich uloženie do subre-
gionálnej databázy a umožniť ich využívanie 
všetkými členskými krajinami CEECFooDS.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Kristína Holčíková, CSc.

Doba riešenia: 1999 – 2001
Poskytovateľ/zadávateľ: FAo
Plánovaný rozpočet: 20 000 USD

Názov projektu: 
European food consumption survey method

Cieľ riešenia: 
Určiť tie zložky potravín, ktoré sa budú používať 
pri vyhodnocovaní spotreby potravín v Európe 
a zároveň budú slúžiť ako determinanty zdravia. 
Zámerom bolo aj vypracovať jednotný softvér 
na ich nutričné vyhodnotenie.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Kristína Holčíková, CSc.

Rok 2001

Názov projektu: 
Fyzikálno-chemické a molekulárno-biologic-
ké procesy a ich vplyv na kvalitu potravín ako 
rozhodujúci faktor výživy obyvateľstva SR

Cieľ riešenia: 
Vypracovanie metód hodnotenia potravín z hľa-
diska prítomnosti kontaminujúcich zložiek biolo-
gického i chemického pôvodu, charakterizácia 
procesov tvorby vybraných prírodných chuťo-
vých látok rastlinného pôvodu, ich izolácia a pu-
rifikácia, ako aj určenie kritérií pre predikciu za-
chovania nutrientov a elimináciu antinutričných 
zložiek potravín rastlinného pôvodu v procesoch 
tepelného opracovania.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Milan Kováč, CSc.

Doba riešenia:  1999 – 2002
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  65 454 000 Sk

Názov projektu: 
Validácia a štandardizácia diagnostickej poly-
merázovej reťazovej reakcie na dôkaz potra-
vinárskych patogénov

Cieľ riešenia: 
Vypracovať a štandardizovať PCr metódy 
na dôkaz 5 druhov patogénnych baktérií v rôz-
nych druhoch potravín. V roku 2001 bolo záme-
rom vypracovať dve validované metódy dôkazu 
salmonel a listérií pomocou PCr. V rámci rieše-
nia projektu sa dvaja pracovníci VÚP zúčastnili 
koordinačného stretnutia projektu a oddelenie 
sa zapojilo do kruhových testov majúcich za cieľ 
medzilaboratórnu validáciu metód na európskej 
úrovni.

Koordinačné pracovisko: 
Danish Veterinary Laboratory, Kodaň, Dánsko

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia:  2000 – 2003
Poskytovateľ/zadávateľ:  projekt 5. rP EÚ
Plánovaný rozpočet:  426 000 Sk
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Názov projektu: 
Potraviny pre prevenciu civilizačných chorôb 

Cieľ riešenia: 
Analýza metód a spôsobov hodnotenia oxi-
dačného stavu potravín, mechanizmov oxido-
redukčných procesov čistých zložiek a zmesí 
látok vyskytujúcich sa v nealkoholických nápo-
joch, metód vhodným na meranie uvedených 
parametrov v ovocných šťavách, postupy izolá-
cie a stabilizácie ovocných štiav. 
Využiť prírodné antioxidanty na zvýšenie antioxi-
dačného potenciálu štiav. 
Vyvinúť a spracovať potrebnú dokumentáciu 
pre zavedenie výroby takýchto štiav v Sloven-
skej republike.

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia: 2002 – 2004
Poskytovateľ/zadávateľ: program NPPZ
Plánovaný rozpočet: 5 000 000 Sk

Názov projektu: 
Výskum fyzikálnochemických interakcií poly-
cyklických aromatických uhľovodíkov a poly-
etylén-tereftalátu a ich vplyv na zvyšovanie 
kvality a bezpečnosti potravín

Cieľ riešenia: 
Získanie skríningových údajov o interakcii poly-
cyklických aromatických uhľovodíkov obsiahnu-
tých v polárnom i nepolárnom kvapalnom pro-
stredí. 

Koordinátor za VÚP: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Doba riešenia: 2002 – 2005
Poskytovateľ/zadávateľ: APVT
Plánovaný rozpočet: 3 102 000 Sk

Rok 2003

Názov projektu: 
Štátny podprogram „Potraviny – kvalita a bez-
pečnosť“

Cieľ riešenia: 
Získať vedecké dôkazy o vplyve potravín na ľud-
ské zdravie a na ich základe sa zamerať na zlep-
šenie stravovacích návykov a podporu produk-
cie potravín pozitívne ovplyvňujúcich ľudské 
zdravie. Súčasťou bolo sledovanie škodlivých, 
potenciálne škodlivých a nepreskúmaných 

Doba riešenia:  1999 – 2001
Poskytovateľ/zadávateľ: TNo, Nutrition and 
research Institute, Zeist, Holandsko
Plánovaný rozpočet:  80 000 Sk

Názov projektu: 
Posilnenie kontroly kvality potravín

Cieľ riešenia: 
Asistovať Sr pri zlepšovaní systému kontro-
ly kvality potravín. Účelom bola lepšia ochrana 
spotrebiteľov, ktorú bolo potrebné dosiahnuť 
posilnením mechanizmov zabezpečujúcich zvý-
šenie zdravotnej neškodnosti a kvality potravín 
z domácich a zahraničných zdrojov.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Milan Kováč, CSc.

Doba riešenia: 1999 – 2001
Poskytovateľ/zadávateľ:  FAo
Plánovaný rozpočet:  3 150 000 Sk

Rok 2002

Názov projektu: 
Využitie potravinovej banky dát pre podporu 
zdravého spôsobu stravovania podľa zásad 
Národného programu podpory zdravia

Cieľ riešenia: 
Aktualizácia a následné využívanie informácií 
z jednotlivých databáz Potravinovej banky dát 
(PBD) pre modelovanie výživy a komplexne 
vypracovanie Potravinových tabuliek „Pokrmy 
a jedlá“ pomocou upgradu užívateľského pro-
gramu ALIMENTA, zvyšovanie informovanosti 
širokej laickej i odbornej verejnosti v oblasti zlo-
ženia potravín a vplyvov spôsobov stravovania 
na zdravotný stav populácie. Boli pripravené 
podklady pre upgrade užívateľského programu 
ALI-MENTA  a jej rozšírenie o možnosť výpočtu 
energetickej hodnoty potravín podľa rôznych le-
gislatívnych predpisov (EÚ, USA). 

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Janka Porubská

Doba riešenia: 2002 – 2004
Poskytovateľ/zadávateľ: program NPPZ
Plánovaný rozpočet: 4 600 000 Sk
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vplyvov konzumácie potravín, vrátane potravín 
nového typu. Významným komponentom bolo 
zvyšovanie informovanosti verejnosti o vplyve 
výživy na zdravie, správnom zaobchádzaní s po-
travinami, pôvode a autenticite potravín.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Milan Kováč, CSc.

Doba riešenia: 2003 – 2005
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  268 480 000 Sk

Rok 2004

Názov projektu: 
COST Action 927

Cieľ riešenia: 
Medzinárodná spolupráca pri riešení problemati-
ky látok vznikajúcich tepelným spracovaním po-
travín a ich účinku na ľudský organizmus, účasť 
na spoločných stretnutiach pracovných skupín 
programu CoST Action, príprava spoločných se-
minárov, projektov a odborných výstupov.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia:  2004 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ:  projekt 6. rP EÚ – CoST
Plánovaný rozpočet:  2 500 000 Sk 

Názov projektu: 
Komparatívna analýza existujúcich údajov 
o výžive a životnom štýle starnúcej populácie 
v Európe, zvlášť v „nových” členských štá-
toch Spoločenstva, v regiónoch Pobaltských 
štátov, strednej a východnej Európy

Cieľ riešenia: 
Výskum výživy a životného štýlu staršej popu-
lácie (nad 55 rokov) členských a pristupujúcich 
krajín EÚ. realizácia prebiehala prostredníc-
tvom zberu už existujúcich publikovaných úda-
jov, analýzou a porovnaním týchto údajov s exis-
tujúcimi údajmi členských krajín EÚ. Do projektu 
bolo zapojených 15 členských a pristupujúcich 
krajín EÚ: Nemecko, Maďarsko, rakúsko, Bel-
gicko, Španielsko, Slovensko, Česko, Poľsko, 
Lotyšsko, Estónsko, rumunsko, Bulharsko, Slo-
vinsko, Grécko a Turecko.

Koordinačné pracovisko: 
Institut für Ernährungwissenschaft, rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Nemecko

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Jana Kubíková

Doba riešenia: 2004 – 2006
Poskytovateľ/zadávateľ: projekt 5. rP EÚ
Plánovaný rozpočet: 16 000 EUr

Názov projektu: 
Štúdium vplyvu tepelného transferu na tvor-
bu toxického akrylamidu v škrobových matri-
ciach

Cieľ riešenia: 
Prehĺbenie poznatkov základného výskumu ohľa-
dom tvorby akrylamidu v rôznych potravinách. 
Štúdium mechanizmu tvorby akrylamidu a vply-
vu fyzikálnych a chemických parametrov na ki-
netiku vzniku uvedeného toxického reakčného 
produktu v škrobových matriciach. 
Výsledky výskumu boli podkladom na prehod-
notenie rizík obsahu akrylamidu v niektorých po-
travinách v podmienkach technologickej výroby 
a kulinárnej úpravy potravín pri vysokých teplo-
tách.

Koordinátor za VÚP: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Doba riešenia: 2004 – 2006
Poskytovateľ/zadávateľ: APVT
Plánovaný rozpočet: 3 600 000 Sk

Názov projektu: 
Štúdium separačných a detekčných postupov 
stanovenia patogénneho organizmu Crypto-
sporidium parvum v kvapalnej fáze

Cieľ riešenia: 
Charakterizovať izolačné a detekčné postu-
py na princípe polymerázovej reťazovej reakcii 
na stanovenie protozoálneho parazita Cryp-
tosopridium parvum z pitnej vody a potravín 
v kvapalnom stave. V druhej etape riešenia sa 
na základe získaných charakteristík navrhli izo-
lačné postupy tak, aby zohľadňovali všetky rizi-
kové faktory, ktoré by mohli inhibovať PCr a aby 
straty oocýst pri izolácii boli čo najnižšie. V mo-
delových podmienkach sa navrhli a overili izolá-
cie oocýst z dvoch vybraných typov kvapalných 
matríc (voda, mlieko) s následnou detekciou 
pomocou dvoch typov PCr metód za použitia 
dvoch rôznych spôsobov izolácie DNA.

Koordinátor za VÚP: 
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.

Doba riešenia:  2004 – 2006
Poskytovateľ/zadávateľ: APVT
Plánovaný rozpočet:  3 484 000 Sk
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Rok 2005

Názov projektu: 
Štátny program výskumu a vývoja: Komplex-
né využitie rastlinných surovín – ŠP 028 Vyu-
žitie domácich surovín a zdrojov

Cieľ riešenia: 
Využiť pôdno-klimatické podmienky Sr na pes-
tovanie rastlín s nadprodukciou vybraných me-
tabolitov, zvládnuť originálne postupy a techniky 
na získanie čistých fytoproduktov a umožniť tak 
ich pestovanie, ktoré je ekonomicky výhodné. 
Projekt sa orientoval na získavanie nových po-
znatkov, skúseností a postupov v oblasti výberu 
a pestovania rastlín, ovplyvňovania produkcie 
žiadúcich metabolitov vhodnou agrotechnikou, 
spôsobom zberu a pozberovej úpravy, postu-
pov, techník a technológií získavania, koncentrá-
cie a finalizácie fytoproduktov vhodných pre vy-
užitie v kozmetike, potravinárstve, farmácii, 
priemysle, poľnohospodárstve a ekológii.

Koordinátor za VÚP: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Doba riešenia: 2004 – 2006
Poskytovateľ/zadávateľ:  MH Sr
Plánovaný rozpočet: 8 930 000 Sk
 (pre rok 2005)

Názov projektu: 
EuroFIR (European Food Information Resource 
Network

Cieľ riešenia: 
Vytvoriť sieť informačných zdrojov o zložení po-
travín – rozvinúť a integrovať komplexnú, kohe-
rentnú a celosvetovo uznávanú databanku, kto-
rá bude predstavovať jediný vierohodný zdroj 
údajov o zložení potravín a novo objavených 
bioaktívnych zložkách pre Európu. Metodika 
projektu (JPA – Joint Programme Activities) bola 
na obdobie prvých 18 mesiacov riešenia rozde-
lená na štyri platformy: 1) Integračné aktivity (In-
tegration Activities), ktorých cieľom bolo vytvoriť 
štandardy pre systém európskej potravinovej 
banky dát; 2) Spoločné výskumné aktivity (Joint 
research Activities), ktorých cieľom bol vývoj 
systému s cieľom vyhovieť požiadavkám spo-
trebiteľov; 3) rozširovanie aktivít na úrovni je-
dinečnosti (Spreading of Excellence Activities), 
ktorých cieľom bolo šírenie odborných informá-
cií o projekte, ako aj výsledkoch riešenia a do-
siahnutých cieľov; 4) Manažment siete (Network 
Management), ktorej cieľom bolo koordinovať 
projekt po personálnej aj odbornej stránke.

Koordinačné pracovisko: 
Nutrition and Consumer Science Division, Insti-
tute of Food research, Norwich research Park, 
Norwich, Spojené kráľovstvo
Koordinátor za VÚP: 
Ing. Kitti Németh, PhD.
neskôr Ing. Janka Porubská

Doba riešenia: 2005 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: projekt 6. rP EÚ
Plánovaný rozpočet: –

Názov projektu: 
Výskum fyzikálnochemických interakcií poly-
chlórovaných bifenylov s plastickými mate-
riálmi

Cieľ riešenia: 
Štúdium fyzikálnochemických procesov prebie-
hajúcich pri odstraňovaní organických konta-
minantov z kvapalnej fázy do tuhej fázy na zá-
klade afinity týchto kontaminantov k tuhej fáze. 
Skúmala sa afinita karcinogénnych polychlóro-
vaných bifenylov (PCB) obsiahnutých v reálnej 
potravinárskej matrici (rastlinný olej) a vo vode 
ku plastickému materiálu, ktorým je polyetylén.

Koordinátor za VÚP: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Doba riešenia: 2005 – 2008
Poskytovateľ/zadávateľ: APVT
Plánovaný rozpočet: 3 510 000 Sk

Rok 2006

Názov projektu: 
Rozvoj progresívnych metód a postupov 
pre zabezpečenie procesu kontinuálneho 
zvyšovania kvality a bezpečnosti vo výrobe 
a kontrole potravín

Cieľ riešenia: 
I. Technologické procesy výroby potravín – vý-
skum vplyvu nových technologických postupov 
výroby potravín na kvalitu a zdravotnú neškod-
nosť potravín, výskum interakcií zložiek potravín 
s prídavnými látkami počas technologických 
procesov ich výroby, výskum reakčných me-
chanizmov vzniku a eliminácie zdraviu škodli-
vých látok počas technologických procesov ich 
výroby.
II. rozvoj fyzikálnochemických a molekulárno-
biologických metód hodnotenia kvality a zdra-
votnej neškodnosti potravín – rozvoj analytic-
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kých metód za účelom detekcie a stanovenia 
kontaminantov, alergénov a antinutričných látok 
v potravinách, rozvoj analytických metód za úče-
lom detekcie a stanovenia GMo a patogénnej 
mikroflóry, rozvoj analytických metód za účelom 
vysledovania a pôvodu potravín, rozvoj analy-
tických metód za účelom vysledovania použitia 
ilegálnych technologických postupov výroby, 
rozvoj prediktívnych metód pre mikrobiológiu 
potravín
III. Komunikácia so spotrebiteľom – rozvoj ve-
deckých postupov a metód vyhodnocovania 
orientácie spotrebiteľa v segmente potravinár-
skych výrobkov, implementácia marketingových 
nástrojov pre predikciu správania sa spotrebite-
ľa v prostredí jednotného trhu s potravinárskymi 
výrobkami, rozvoj metód komunikačnej straté-
gie so spotrebiteľom.

Koordinátor za VÚP: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Doba riešenia: 2006 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: MPrV Sr
Plánovaný rozpočet: cca 54 000 000 Sk
 (na rok 2006)

Názov projektu: 
Pomoc pri zavedení hygienických štandardov 
EÚ v malých podnikoch a farmárskej produk-
cii potravín

Cieľ riešenia: 
Projekt rozvojovej pomoci pre Srbsko a Čier-
nu Horu je zameraný na pomoc malým produ-
centom potravín, zlepšenie príjmov vidieckej 
oblasti okresu Báčka. Táto oblasť je typicky poľ-
nohospodárska s vysokou nezamestnanosťou 
(takmer 30 %) a s nízkym stupňom spracovania 
poľnohospodárskej produkcie.
Cieľom projektu bolo zaviesť hygienické štan-
dardy EÚ, zvýšiť konkurencieschopnosť a stu-
peň spracovania poľnohospodárskej produkcie, 
vybudovať modelovú cvičnú prevádzku, vyškoliť 
trénerov, pracovníkov a farmárov, umožniť im 
získať návyky v správnej hygienickej praxi.

Koordinačné pracovisko: 
Slovan Progres, Selenča, Srbsko

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia: 2006
Poskytovateľ/zadávateľ: rozvojová pomoc 
 MZV SR
Plánovaný rozpočet: 4 295 000 Sk

Rok 2007

Názov projektu: 
Enzymatický spôsob znižovania obsahu 
akryl amidu v potravinách elimináciou jeho 
prekurzorov

Cieľ riešenia: 
Aplikácia unikátneho spôsobu redukcie obsahu 
toxického akrylamidu vznikajúceho v potravi-
nách pri tepelnej úprave, a to elimináciou jeho 
prekurzorov aplikáciou enzýmu asparaginázy.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia: 2007 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: APVT
Plánovaný rozpočet: 1 998 542 Sk

Názov projektu: 
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na po-
travinové matrice pomocou elektrónovej 
para magnetickej rezonancie

Cieľ riešenia: 
Sledovanie vplyvu ionizujúceho žiarenia na fy-
zikálno-chemické parametre vybraných potravi-
nových matríc – zmeny chemických parametrov 
potravinových matríc vzniknutých v dôsledku 
absorpcie žiarenia a preštudovanie vplyvu ioni-
zujúceho žiarenia na radikál-zhášajúcu, resp. 
antioxidačnú schopnosť potravín. Pomocou EPr 
spektroskopie sa študoval charakter vznikajú-
cich paramagnetických častíc, ich teplotno-vlh-
kostná stabilita a životnosť. Antioxidačná aktivita 
vybraných komodít sa sledovala aj pomocou 
UV-VIS spektroskopie.

Koordinátor za VÚP: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., 
Ing. Martin Polovka, PhD.

Doba riešenia: 2007 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: APVT
Plánovaný rozpočet: 1 200 000 Sk

Názov projektu: 
Improved bio-traceability of unintended 
micro organisms and their substances in food 
and feed chains (BIOTRACER)

Cieľ riešenia: 
Modelovanie kontaminácie potravinových re-
ťazcov patogénnymi mikroorganizmami. Čias-
tková úloha, na ktorej riešení sa podieľal VÚP, 
bola zameraná na modelovanie kontaminácie 
mliečnych výrobkov baktériami Staphylococcus 
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aureus v súvislosti s kontamináciou surovín, vý-
robných zariadení, ďalej v súvislosti s techno-
logickými postupmi, fyzikálnymi a chemickými 
vplyvmi a inými podmienkami. 

Koordinačné pracovisko: 
Danish Institute for Food and Veterinary 
research, Kodaň, Dánsko

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia: 2007 – 2010
Poskytovateľ/zadávateľ: projekt 6. rP EÚ
Plánovaný rozpočet: –

Rok 2008

Názov projektu: 
Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyré-
nu v modelových a reálnych potravinových 
matriciach

Cieľ riešenia: 
Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu 
v modelových a reálnych potravinových ma-
triciach kombináciou fyzikálno-chemických 
metód. Vplyv oxidačných činidiel na vznik oxi-
dovaných produktov pri fotolýze. Vývoj analytic-
kých metód na stanovenie produktov oxidácie 
benzo[a]pyrénu v modelových systémoch.

Koordinátor za VÚP: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Doba riešenia: 2008 – 2010
Poskytovateľ/zadávateľ: APVV
Plánovaný rozpočet: 8 452 000 Sk

Názov projektu: 
Molekulárno-biologická charakterizácia spo-
ločenstiev kvasiniek vo výrobe typických 
slovenských vín

Cieľ riešenia: 
Analýza kvasiniek na kroch viniča hroznorodého 
v jednotlivých fenologických fázach, pričom sa 
vykonala ich morfologická, biochemická a mo-
lekulárno-biologická charakterizácia a charak-
terizácia spoločenstiev použitím metód T-rFLP, 
„shot-gun cloning“ a i. 
Analýza spoločenstiev kvasiniek v mušte v jed-
notlivých fázach kvasenia. 
Genotypová charakterizácia divých kmeňov vín-
nych kvasiniek a vytvorenie ich zbierky. 
Vypracovanie real-time PCr metódy na skríning 

vybraných kvasiniek v jednotlivých štádiách vý-
roby vína.

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia: 2008 – 2010
Poskytovateľ/zadávateľ: APVV
Plánovaný rozpočet: 8 452 000 Sk

Názov projektu: 
DPPA/EFSA/DATEX/2008 – Compilation of 
existing individual food consumption data 
collected within the most recent national 
dietary surveys in Europe

Cieľ riešenia: 
Z európskych krajín zapojených do zberu úda-
jov o spotrebe potravín v priebehu roka 2009 zo-
zbierať tieto údaje na národnej úrovni v štruktúre 
požadovanej koordinátormi projektu a vytvoriť 
podrobnú databázu na Európskej úrovni, ktorú 
bude možné používať v oblasti vyhodnocovania 
rizika.

Koordinačné pracovisko: 
European Food Safety Authority, Parma, Italy

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Emília Lešková

Doba riešenia: 2008 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: EFSA
Plánovaný rozpočet: cca 10 000 EUr

Názov projektu: 
Zvýšenie hygieny a kvality pri spracovaní 
mlieka v podmienkach drobných chovateľov 
a malých spracovateľov

Cieľ riešenia: 
Zvýšenie úrovne hygieny a jej harmonizácia 
so štandardami EÚ vo farmárskej produkcii mlie-
ka a vo výrobe mliečnych výrobkov v malých 
mliekarňach. Súčasťou projektu bolo vybudo-
vanie modelového systému spracovania mlieka 
od jeho prvovýroby cez zvoz až po spracovanie 
na príklade silbašského združenia na zveľadenia 
výroby a spracovania mlieka. 
odborná príprava spolupracujúcich partne-
rov – školiteľov pre oblasť správnej hygienic-
kej praxe v súlade s hygienickými štandardami 
EÚ a prí prava potrebných učebných pomôcok 
pre ich ďalšie pôsobenie. Projekt bol realizova-
ný v okrese Báčska Palanka s dosahom na celú 
oblasť Vojvodiny. Prispel k zlepšeniu a rozšíreniu 
možností spracovania mlieka na výrobu tradič-
ných mliečnych výrobkov, ich vyššej konkuren-
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cieschopnosti, k stabilizácii existujúcich pracov-
ných miest alebo vytvoreniu nových.

Koordinačné pracovisko: 
Silbašské združenie na zveľadenia výroby 
a spracovanie mlieka, Silbaš, Autonómna pokra-
jina Vojvodina; Srbsko

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia: 2008 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: rozvojová pomoc 
 MZV SR
Plánovaný rozpočet: 110 000 EUr

Názov projektu: 
Výchova a podpora Ekologického poľnohos-
podárstva a výroby ekologických potravino-
vých výrobkov v regióne Bác

Cieľ riešenia: 
Vzdelávanie a podpora ekologického poľnohos-
podárstva a výroba ekologických potravinových 
produktov. Projekt umožnil rozšírenie ekologic-
kého pestovania a spracovania poľnohospo-
dárskych produktov, vytvorenie a stabilizáciu 
nových pracovných miest, poslúžil ako príklad 
pre malé a stredné podniky vytvorením demon-
štračného centra pre vzdelávanie a výchovu 
najmä mladých ľudí v tejto oblasti.
V rámci projektu boli spracované učebné plány, 
vytvorené učebné pomôcky a vyškolení učitelia 
a tréneri pre výchovné pôsobenie od základ-
nej školy po farmárov. Bol tiež založený pilotný 
(školský) ekologický sad a pripravená modelová 
linka pre ekologické spracovanie a výrobu eko-
potravín ako tréningové pracovisko pre získanie 
skúseností a návykov v oblasti ekopotravín.

Koordinačné pracovisko: 
Združenie pestovateľov a občanov ZDrAVo 
orGANIC, Selenča, Srbsko

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia: 2007 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: rozvojová pomoc 
 MZV SR
Plánovaný rozpočet: 110 000 EUr

Názov projektu: 
Nové nápoje na báze sladu

Cieľ riešenia: 
Vývoj štyroch nových nápojov na báze sladu, 
konkrétne nealkoholického sladového nápo-
ja, nízkosacharidového piva, bylinkového piva 

a prebiotického piva, ktorých výrobou je možné 
zvýšiť a podporiť produkciu domáceho sladov-
níctva a pivovarníctva.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Miroslav ondrejovič

Doba riešenia: 2008 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: APVV – VMSP (spolu-
práca výskumu s malými a strednými podnikmi)
Plánovaný rozpočet: 70 796 EUr

Názov projektu: 
Nová generácia dezinfekčných prostriedkov

Cieľ riešenia: 
Výber účinnej zložky a vhodnej formy aplikácie 
sanitačných prostriedkov určených na dezinfek-
ciu povrchov pracovných zariadení, budov, do-
pravných prostriedkov a obalov kritických z hľa-
diska prenosu nebezpečných mikroorganizmov 
dotykom. 

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.

Doba riešenia: 2008 – 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: APVV – VMSP (spolu-
práca výskumu s malými a strednými podnikmi)
Plánovaný rozpočet: 60 252 EUr

Názov projektu: 
Štúdium mikroflóry slovenskej bryndze ne-
kultivačnými metódami

Cieľ riešenia: 
Typické organoleptické vlastnosti Slovenskej 
bryndze významne ovplyvňujú mikrobiálne kul-
túry aktívne pri jej výrobe. Ide najmä o Lacto-
bacillus spp., Enterococcus spp., Lactococcus 
spp., Streptococcus spp., Kluyveromyces mar-
xianus a Geotrichum candidum. Doteraz použi-
té metódy neumožnili získať komplexný pohľad 
na mikroflóru tohto syra, keďže mikrobiologic-
kou analýzou s použitím selektívnych kultivač-
ných médií sa identifikuje len úzka, vymedzená 
časť mikroflóry bez možnosti relevantnej kvanti-
fikácie. V rámci projektu sa charakterizovali mik-
robiálne kultúry v slovenskej bryndzi použitím 
tzv. nekultivačných metód, menovite ITS-PCr,  
čím sa získali informácie o dominantných mikro-
organizmoch prítomných v bryndzi. Dosiahnuté 
výsledky sú základom pre získanie plne kvan-
titatívneho obrazu o mikroflóre tohto syra v dy-
namickej dimenzii a definovanie vzťahov medzi 
mikrobiálnym zložením a organoleptickou kvali-
tou slovenskej bryndze.
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Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš kuchta, DrSc.

Doba riešenia: 2008 – 2011
Poskytovateľ/zadávateľ:	 APVV
Plánovaný	rozpočet:	 49	800	EUR

Rok 2009

Názov projektu: 
CEx 1 (ITMS 26240120013): Vybudovanie 
„HiTech“ centra pre výskum vzniku, eliminá-
cie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov 
v potravinách

Cieľ riešenia: 
Dobudovanie	 infraštruktúry	 VÚP	 najmoder-
nejšou	 špeciálnou	 technikou	 i	 zariadeniami	
potrebnými	 pre	 efektívne	 fungovanie	 Cen-
tra	 excelentnosti	 potravinárskeho	 výskumu.	
V	 rámci	 projektu	 boli	 zabezpečené	 prístro-
je	 ako	 GC/MS/MS,	 UV/VIS/NIR,	 LC/MS	 APPI	
Source,	 extrakčný	 systém	 ASE,	 aw meter, ro-
tačný	vákuový	koncentrátor,	 lyofilizátor,	 rotačná	
vá	kuová	odparka,	kolorimeter,	 laboratórna	pec,	
sušiareň	a	iné.

Koordinátor za VÚP: 
prof.	Ing.	Peter	Šimko,	DrSc.

Doba riešenia: 2009 – 2011
Poskytovateľ/zadávateľ:	 AŠF	EÚ
Plánovaný	rozpočet:	 738	452	EUR

Názov projektu: 
CEx 2 (ITMS 26240120024): Centrum exce-
lentnosti pre kontaminujúce látky a mikroor-
ganizmy v potravinách

Cieľ riešenia: 
Dobudovanie	 prístrojovej	 infraštruktúry	 VÚP,	
obstaranie	 technických	 zariadení	 s	 orientáci-
ou	 na	 informačno-komunikačné	 technológie	
a	 na	 zvyšovanie	 kvality	 riešenia	 vedeckový-
skumných	a	realizačných	projektov.

Koordinátor za VÚP: 
prof.	Ing.	Peter	Šimko,	DrSc.,	
doc.	RNDr.	Peter	Siekel,	CSc.

Doba	riešenia:	 2009	–	2013
Poskytovateľ/zadávateľ:	 AŠF	EÚ
Plánovaný	rozpočet:	 2	649	855	EUR

Názov projektu: 
Využitie vedeckých poznatkov pre kvalitné 
a zdravé potraviny

Cieľ riešenia: 
Modernizácia	 laboratórneho	 vybavenia	 na	 úro-
veň	 zabezpečujúcu	 bezpečný,	 bezkontaminač-
ný	 výskum,	 vysokú	 kvalitu	 výsledkov	 a	 kom-
patibilitu	 s	 bežnými	 laboratóriami	 vo	 vyspelých	
krajinách.	
Vytvorenie	technického	zázemia	pre	diagnostiku	
a	 spracovanie	 údajov	 o	 alergénnych	 zložkách	
potravín	 a	 patogénnych	 baktériách	 v	 potravi-
nách	prostredníctvom	nových	technológií.	
Príprava	 a	 overenie	 prototypu	 súpravy	 pre	 de-
tekciu	 a	 identifikáciu	 alergénov	 v	 potravinách	
rastlinného	 pôvodu	 (vlašské	 orechy,	 lieskové	
orechy	a	sója)	a	príprava	prototypu	súpravy	pre	
detekciu	a	 identifikáciu	Listeria monocytogenes 
na	vzorkách	potravín

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš kuchta, DrSc.

Doba riešenia: 2009 – 2012
Poskytovateľ/zadávateľ:	 AŠF	EÚ
Plánovaný	rozpočet:	 473	350	EUR

Názov projektu: 
Alternatívy využívania pôdy pre výrobu potra-
vín, bioenergií a fytoproduktov

Cieľ riešenia: 
Na	základe	analýzy	súčasného	stavu	a	objektivi-
zácie	a	hľadania	možností	alternatívneho	využí-
vania	pôdy	pre	výrobu	potravín,	surovín	pre	bio-
energetiku	 a	 fytochemikálií	 pripraviť	 vedecky	
zdôvodnené,	 objektívne	 informácie	 a	 ich	 rozši-
rovanie	cieľovým	skupinám,	na	základe	ktorých	
budú	 pripravené	 správne	 zvoliť	 oblasť	 alterna-
tívneho	 využívania	pôdy,	 vhodnú	pre	podmien-
ky	daného	 regiónu	a	schopní	predvídať	možné	
ekonomické,	 ekologické	 a	 sociálne	 dopady	
takejto	 voľby.	 K	 naplneniu	 cieľa	 prispela	 konfe-
rencia	 za	 účasti	 zahraničných	 expertov,	 ktorej	
závery	 a	 poznatky	 boli	 ďalej	 šírené	 na	 nadvä-
zujúcich	seminároch.	Závery	z	konferencie	boli	
poskytnuté	pre	potreby	decíznej	sféry	(EK	a	mi-
nisterstvá	zúčastnených	členských	štátov).	Pub-
likácie,	ako	vzdelávacie	brožúry	a	webová	strán-
ka	účinne	šíria	tieto	poznatky	medzi	jednotlivcov	
cieľových	skupín.

Koordinátor za VÚP: 
RNDr.	Marcela	Matulová
Doba riešenia: 2008 – 2010
Poskytovateľ/zadávateľ:	 MPRV	 SR	 v	 rámci	
Programu	rozvoja	vidieka	SR	2007	–	2013
Plánovaný	rozpočet:	 43	488	EUR
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Názov projektu: 
Analýza rizík a spracovanie dokumentácie 
správnej hygienickej praxe pre predaj z farmy

Cieľ riešenia: 
Zvýšiť bezpečnosť vyrábaných potravín zlep-
šením vedomostnej úrovne farmárov z oblas-
ti: technológie, hygieny, sanitácie, a systému 
správnej výrobnej a hygienickej praxe. 
Informačno-vzdelávacia aktivita poskytla prvový-
robcom základné informácie o platnej legislatí-
ve, technologických požiadavkách výroby, tvor-
be vlastnej dokumentácie v zmysle projektov 
HACCP a Hygienických príručiek, manipulácii 
a predaji pre zaručenie bezpečnosti a zdravot-
nej nezávadnosti výrobkov. Účastníci kurzov po-
zostávajúcich z prednášok a praktických cvičení 
pripravených pre skupiny výrobcov podľa požia-
daviek praxe by mali byť schopní tvoriť vlastné 
systémy správnej výrobnej a hygienickej praxe 
a viesť dokumentáciu k tomu potrebnú.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Elena Panghyová

Doba riešenia: 2009
Poskytovateľ/zadávateľ: MPrV Sr v rámci 
Programu rozvoja vidieka Sr 2007 – 2013
Plánovaný rozpočet: 46 698 EUr

Názov projektu: 
Informačné aktivity Programu rozvoja vidieka 
SR 2007 – 2013, os 1, opatrenie 1.6 Odborné 
vzdelávanie a informačné aktivity

Cieľ riešenia: 
Správna hygienická prax pre predaj „priamo 
z farmy“: 
– predaj mäsa hospodárskych zvierat,
– predaj čerstvého mlieka a produktov z neho, 
– predaj ovocia, zeleniny a rastlinných produk-

tov,
– predaj iných živočíšnych produktov (med, 

vajcia…).

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia: 2009 – 2013
Poskytovateľ/zadávateľ: MPrV Sr v rámci 
Programu rozvoja vidieka Sr 2007 – 2013
Plánovaný rozpočet: 4x 62 500 EUr

Rok 2010

Názov projektu: 
Efektívne metódy kontroly pre bezpečné 
potraviny

Cieľ riešenia: 
Inovácia laboratórnych prístrojov a zariadení 
doplnených o špičkové prístroje umožňujúce 
s dostatočnou presnosťou identifikovať a kvan-
tifikovať vybrané bakteriálne patogény a aler-
gény v potravinách, získanie dostatku podkla-
dov pre úspešnú realizáciu výskumných aktivít 
zameraných na tieto analyty a zároveň identifi-
kovať a optimalizovať využívanie real-time po-
lymerázovej reťazovej reakcie vo forme „ready-
to-use“ – teda vo forme ich používania aj menej 
kvalifikovanými osobami. 
Cieľom projektu bol vývoj prototypov súprav 
na detekciu patogénnych baktérií v potravinách 
s využitím real-time PCr (pre baktérie Salmo-
nella enterica, Listeria monocytogenes a Entero-
bacter sakazaki).

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Eva Kaclíková, CSc.

Doba riešenia: 2010 – 2012
Poskytovateľ/zadávateľ: AŠF EÚ
Plánovaný rozpočet: 444 772 EUr

Názov projektu: 
Kontrakt medzi VÚP a MPRV SR – Projekty 
výskumu a vývoja na roky 2010 – 2012

Cieľ riešenia/časti: 
1. Ušľachtilé destiláty – autentifikácia krajových/

regionálnych špecialít.
2. Sledovanie georeferenčných a environmen-

tálnych markerov slovenských biovín s cie-
ľom ich autentifikácie a vypracovanie po-
stupov pre ich odlíšenie od vín vyrábaných 
klasickými postupmi.

3. Eliminácia akrylamidu vo vybraných druhoch 
trvanlivého pečiva.

4. Charakterizácia a eradikácia mikrobiálnych 
kontaminantov v potravinárskych výrobniach.

5. Cukor a jeho alternatívne náhrady – objektív-
ne hodnotenie ich úloh vo výžive človeka.

6. Koncepcia tradičných slovenských potravi-
nárskych výrobkov a ich integrácia do systé-
mu Politiky kvality EÚ.

7. Funkčné potraviny na báze špeciálnych 
cereálií.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Emil Kolek, PhD., Ing. Milan Suhaj, CSc., 
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Ing. Zuzana Ciesarová, CSc., Ing. Eva Kaclíko-
vá, CSc, Ing. Eva Kováčiková, Ing. Vladimír Pa-
siar, doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia: 2010 – 2012
Poskytovateľ/zadávateľ: MPrV Sr
Plánovaný rozpočet: 851 000 EUr

Názov projektu: 
Využitie regionálnych zdrojov na produkciu 
funkčných potravín

Cieľ riešenia: 
Vypracovať postupy výroby takých potravín, kto-
ré majú vysokú pridanú hodnotu a sú zároveň 
zdraviu prospešné. V rámci kooperácie zapo-
jených pracovísk vedy a výskumu sa spoločne 
realizovali pestovateľské pokusy s rovnakými 
plodinami v oboch prihraničných regiónoch, 
spoločný odber vzoriek, ich analýza pomocou 
vhodnej infraštruktúry a následne modifikácia 
pestovateľských praktík tak, aby sa dosiahli 
plodiny so zvýšeným obsahom funkčných zlo-
žiek. Cieľom bolo dosiahnuť produkciu potra-
vinárskych produktov so zlepšenými úžitkový-
mi vlastnosťami a so zvýšeným antioxidačným 
potenciálom. Zároveň sa tým umožní v prípa-
de priamej aplikácie výsledkov projektu v pra-
xi zvýšenie pridanej hodnoty polotovarov a po-
travinárskych produktov, čo následne povedie 
k predpokladanému rastu konkurencieschop-
nosti, rozvoju zamestnanosti a infraštruktúry 
dotknutých regiónov.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD., 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia: 2010 – 2012
Poskytovateľ/zadávateľ: ErDF – Program ce-
zhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 
2007 – 2013
Plánovaný rozpočet: 1 347 000 EUr

Názov projektu: 
ITMS 26240220091: Stratégia eliminácie 
akryl amidu v technologickom procese výroby 
potravín

Cieľ riešenia: 
Projekt riešil aktuálnu problematiku zvýšenia 
bezpečnosti potravinárskych výrobkov zníže-
ním obsahu nebezpečného akrylamidu, ktorý je 
procesným kontaminantom vznikajúcim počas 
výroby cereálnych produktov. VÚP sa podie-
ľal na úprave technologického procesu výroby 
chleba, jemného a trvanlivého pečiva, v ktorých 
bol znížený obsah akrylamidu pri zachovaní 

senzorických vlastností a spotrebiteľskej ak-
ceptovateľnosti výrobkov. Na zníženie obsahu 
akrylamidu boli použité samostatné procesné 
kroky alebo ich kombinácia: aplikácia enzýmu 
asparaginázy na zníženie obsahu prekurzora 
akrylamidu, ďalej aplikácia aditív, prípadne opti-
malizácia receptúry a technologického postupu. 
Navrhované postupy sú uplatniteľné pre široký 
okruh výrobcov jednotlivých druhov cereálnych 
produktov na slovenskom trhu, čím sa zvýši 
ich konkurencieschopnosť aj na zahraničných 
trhoch.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia: 2010 – 2013
Poskytovateľ/zadávateľ: AŠF EÚ
Plánovaný rozpočet: 939 345 EUr

Názov projektu: 
Efektívne metódy kontroly pre bezpečné 
potraviny

Cieľ riešenia: 
Prenos výsledkov výskumu do praxe vo forme 
internej realizácie. Strategickým cieľom projektu 
bolo zaistenie bezpečnosti potravín vytvorením 
efektívneho, rýchleho a praktického spôsobu 
ich kontroly vychádzajúceho z inovatívnych ve-
deckých metód. Súčasťou projektu bolo vy-
tvorenie podmienok pre vývoj špeciálnych de-
tekčných súprav na analýzu potravinárskych 
produktov. obsahom projektu bolo vyvinutie 
a validácia prototypov súprav na detekciu prí-
padne kvantifikáciu nežiaducich kontaminantov 
v potravinách, menovite patogénov Salmonella 
enterica (vysoko citlivá detekcia), Listeria mono-
cytogenes (kvantifikácia), Enterobacter sakazakii 
(vysoko citlivá detekcia) a alergénnych arašidov  
(vysoko citlivá detekcia).

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, CSc.

Doba riešenia:  2010 – 2012
Poskytovateľ/zadávateľ: AŠF EÚ
Plánovaný rozpočet: 444 772 EUr
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Koordinátor za VÚP: 
Ing. Jana Sádecká, PhD.

Doba riešenia:  2011 – 2014
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  249 854 EUr

Názov projektu: 
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite 
a bezpečnosti slovenskej bryndze moderný-
mi mikrobiologickými, molekulárno-biologic-
kými a chromatografickými metódami 

Cieľ riešenia: 
Charakterizácia zmesných mikrobiálnych kul-
túr a kľúčových aróma-aktívnych látok v ovčom 
hrudkovom syre, májovej bryndzi a sudovanej 
ovčej hrudke s použitím kultivačných a nekulti-
vačných mikrobiologických metód respektíve 
plynovej chromatografie – olfaktometrie.

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia:  2011 – 2014 
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  250 000 EUr

Názov projektu: 
Výskum eliminácie polycyklických aromatic-
kých uhľovodíkov z údených mäsových vý-
robkov migráciou do plastových obalových 
materiálov
Cieľ riešenia: 
Novým prvkom v ochrane zdravia človeka je od-
straňovanie kontaminantov z prostredia. Projekt 
sa zaoberal charakterizáciou fyzikálnochemic-
kých procesov eliminácie polycyklických aroma-
tických uhľovodíkov z potravín, ich transportom 
do vhodného plastového obalového materiálu, 
mechanizmom eliminácie a limitujúcimi faktor-
mi, ktoré tieto procesy ovplyvňujú. Na základe 
charakteristiky procesov odvodené kinetické 
rovnice umožňujú explicitne determinovať pod-
mienky eliminácie a určovať časový interval 
pre elimináciu z prostredia pri známej počia-
točnej koncentrácii. objasnenie mechanizmu 
elliminácie a vývoj nových obalových materiálov 
pre potraviny následne výraznou mierou ovplyv-
ňujú bezpečnosť a kvalitu potravín, ako aj ochra-
nu konzumenta.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Božena Skláršová, PhD.

Doba riešenia: 2011 – 2014 
Poskytovateľ/zadávateľ: APVV
Plánovaný rozpočet:  242 965 EUr

Rok 2011

Názov projektu: 
Senzorické hodnotenie poľnohospodárskych 
produktov a potravín k udeľovaniu Značky 
kvality SK; odborné stanoviská k regionál-
nym špecialitám a k výrobkom v rámci Znač-
ky kvality SK a Politiky kvality EÚ

Cieľ riešenia: 
Senzorické hodnotenie poľnohospodárskych 
produktov a potravín k udeľovaniu Značky 
kvality SK

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Vladimír Pasiar

Doba riešenia:  2007 – 2012
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  2 500 EUr 
 (na rok 2011)

Názov projektu: 
Rastliny maku siateho produkujúce semeno 
s lepšími vlastnosťami pre potravinársky prie-
mysel

Cieľ riešenia: 
Vybrať nový materiál maku siateho s lepšími 
kvalitatívnymi parametrami semena v porovnaní 
s odrodami, ktoré boli využívané v pestovateľ-
skej praxi a predložiť ho do firemných alebo štát-
nych odrodových skúšok. riešitelia sa zamerali 
na zber a hodnotenie domácich krajových od-
rôd, ako aj na komplexnú analýzu odrôd na Slo-
vensku vyšľachtených. Semeno maku bolo 
hodnotené z hľadiska obsahu celkových lipidov 
a lipidických štruktúr s dôrazom na nenasýtené 
mastné kyseliny. Hodnotil sa obsah potravinovej 
vlákniny, mikro a makroprvkov, ťažkých kovov, 
profil prchavých aromatických látok, obsah se-
kundárnych metabolitov a ich biologická aktivi-
ta. očakávalo sa, že originálne výsledky zvýšia 
konkurencieschopnosť slovenskej komodity; 
zvýši sa záujem o pestovanie maku, čo bude 
mať priaznivý dopad na ekonomiku pestova-
teľských subjektov. originalita spočíva v štúdiu 
metabolitov iných ako morfinovaných alkalo-
idov a ich perspektíva v aplikovanom výskume 
s ohľadom na meniace sa podmienky prostre-
dia. Jedinečnosť projektu spočíva aj v tom, že 
došlo k spojeniu výskumu, vývoja a realizácie 
získaných výsledkov v praxi šľachtiteľskej a poľ-
nohospodárskej, pretože navrhovatelia projek-
tu, CVrV Piešťany, sú jediní na Slovensku, ktorí 
môžu vytvoriť takéto partnerstvo.
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Koordinátor za VÚP: 
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.

Doba riešenia:  2011 – 2014
Poskytovateľ/zadávateľ:  projekt 7. rP EÚ
Plánovaný rozpočet:  23 219 EUr

Rok 2012

Názov projektu: 
ITMS 26220220177: Priemyselný výskum 
procesov získavania prírodných látok 
pre fun kčné potraviny

Cieľ riešenia: 
Dobudovať modelové experimentálne tech-
nologické pracovisko s vysokou variabilitou 
pre overovanie a simuláciu modelových hranič-
ných podmienok výrobných procesov v oblasti 
získavania prírodných látok vhodných pre aditi-
váciu funkčných potravín a pre oblasti procesov 
umožňujúcich výrobu nových druhov funkčných 
potravín na cereálnej báze.

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia:  2012 – 2015
Poskytovateľ/zadávateľ:  AŠF EÚ 
Plánovaný rozpočet:  662 484 EUr (VÚP)

Názov projektu: 
Protection of consumers by microbial risk 
mitigation through combating segregation of 
expertise

Cieľ riešenia: 
Identifikovať ešte neznáme riziká prenosu pato-
génov prostredníctvo exogénnych a endogén-
nych ciest prenosu, vyvinúť modely na analý-
zu vplyvu parametrov v potravinárskej výrobe 
na rozšírenie patogénov. Cieľom bolo aj zníženie 
ochorení spôsobených patogénnymi mikroor-
ganizmami (zoonózy) v nových kandidátskych 
a starých členských štátoch EÚ zlepšením a po-
silnením integrácie vo výskume potravinovej 
bezpečnosti, ako aj rozšírenie výsledkov výsku-
mu a podpora vedy a výskumu v politike bez-
pečnosti potravín.

Koordinačné pracovisko: 
University of Veterinary Medicine, Viedeň, ra-
kúsko

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Názov projektu: 
EuroFIR Nexus (European Food Information 
Resource Network)

Cieľ riešenia: 
Zlepšiť a podporovať spôsoby, akými je výskum 
realizovaný vo vzťahu k potravinám, strave 
a zdraví v Európe. To vedie k narastajúcemu 
využívaniu národných databáz o výživovej hod-
note potravín a nástrojov vyvinutých sieťou 
EuroFIr, pre Paneurópske štúdie o výžive 
a implementáciu štandardov a osvedčených 
postupov do praxe. Naplnenie tejto stratégie 
tvorí základ dlhodobej finančnej sebestačnos-
ti a udrža teľnosti európskej siete databáz no-
vovzniknutého právneho subjektu EuroFIr 
Association Internationale Sans But Lucratif 
(EuroFIr AISBL, nezisková medzinárodná orga-
nizácia založená v roku 2009 v Bruseli partner-
skými organizáciami projektu EuroFIr). VÚP 
je členom tejto asociácie. Cieľom asociácie je 
pokračovať vo vývoji európskych odporúčaní, 
v šírení excelencie, organizácii školení a najmä 
udržať činnosť európskeho informačného zdroja 
(tzv. e-Search facility) pre databázy o výživovej 
hodnote potravín, ktorý umožňuje prepojenie 
väčšiny databáz európskych krajín 

Koordinačné pracovisko: 
Institute of Food research, Norwich, Spoje-
né kráľovstvo

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Anna Giertlová

Doba riešenia: 2011 – 2013
Poskytovateľ/zadávateľ: projekt 7. rP EÚ
Plánovaný rozpočet:  3 878 EUr

Názov projektu: 
Safe Food for Europe – Coordination of 
research activities and Dissemination of 
research results of EC funded research on 
food safety

Cieľ riešenia: 
Diseminácia najnovších poznatkov v oblas-
ti bezpečnosti a kvality potravín v EÚ. Za tým-
to účelom boli uskutočnené sympóziá, rokovali 
expertné pracovné skupiny, ktorých cieľom bolo 
vypracovať plány výskumu pre budúce rámcové 
programy EÚ. Taktiež bolo cieľom vypracovať 
stratégie a odporúčania pre Európsku politiku 
v oblasti bezpečnosti potravín.

Koordinačné pracovisko: 
Di Andreas Moser, RTD Services, Innsbruck, 
Rakúsko
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2. Vytvoriť poznatkovú bázu a experimentál-
ne zázemie pre rozvoj procesov a techno-
lógií výroby zdravie podporujúcich potravín 
na báze domácich rastlinných koncentrátov.

Koordinačné pracovisko: 
K.K.V. – Union, spol. s r. o., Dunajská Streda

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia:  2012 – 2014
Poskytovateľ/zadávateľ: AŠF EÚ
Plánovaný rozpočet:  173 000 EUr

Rok 2013

Názov projektu: 
Kontrakt medzi VÚP a MPRV SR – Projekty 
výskumu a vývoja na roky 2013 – 2015
Cieľ riešenia/časti: 
1. Vplyv rôznych technologických operácií 

na obsah pesticídov vo vybraných potravi-
nárskych výrobkoch so zameraním na doj-
čenskú výživu (Pesticíd).

2. Charakterizácia, hodnotenie kvality a auten-
ticity vybraných konzervárenských surovín 
a výrobkov (Novofruct).

3. Implementácia opatrení na zvýšenie bezpeč-
nosti a kvality cereálnych výrobkov (Cereál).

4. Autentifikácia produktov a charakterizácia 
krížovej kontaminácie rastlinných alergénov 
vo výrobných prevádzkach aplikáciou mole-
kulárno-biologických metód (FoodPCr).

5. Zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti 
a kvality potravín a ich výroby inovatívnymi 
molekulárno-biologickými metódami (Hygie-
na/kvalita).

6. Technológie získavania prírodných látok 
vhodných na výrobu zdravie podporujúcich 
potravín a biopotravín (Prírodné látky).

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD., Ing. Emil Kolek, PhD., 
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc., doc. RNDr. Pe-
ter Siekel, CSc., Ing. Eva Kaclíková, CSc., 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia:  2013 – 2015
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  863 965 EUr

Doba riešenia: 2012 – 2014
Poskytovateľ/zadávateľ:  projekt 7. rP EÚ
Plánovaný rozpočet: 147 680 EUr

Názov projektu: 
ITMS 26220220175: Zlepšenie výživových 
a senzorických parametrov ovocných a zele-
ninových nápojov aplikáciou inertných plynov

Cieľ riešenia: 
Zvyšovanie kvality a zdravotnej neškodnosti 
potravín aplikáciou technologických postupov 
v závislosti od vedeckovýskumných poznatkov. 
Hlavné zameranie projektu spočívalo vo vývoji 
nového technologického postupu s pomocou 
odborných poznatkov a navrhnutého zariade-
nia na zabránenie oxidácie a zmien produktu. 
Prioritným cieľom celého projektového zámeru 
bolo vytvoriť lepší výrobný postup, ktorý bude 
v najlepšej možnej miere vplývať na vývoj lepšie-
ho zdravotného stavu obyvateľstva. To zname-
ná, že očakávaný dopad projektu by sa mal pre-
ukázať hlavne na zlepšení zdravia a skvalitnení 
zdravej výživy.
Špecifické ciele projektu:
1. Výskum správania sa aktívnych látok 

v čerstvej šťave a po jej technologickom 
spracovaní.

2. Návrh aplikácie nového výrobného postupu 
získavania štiav a ochrany ich kvality pomo-
cou inertných plynov. 

Koordinačné pracovisko: 
McCarter, spol. s r. o., Dunajská Streda

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Ľubomír Daško, PhD.

Doba riešenia: 2012 – 2014
Poskytovateľ/zadávateľ: AŠF EÚ
Plánovaný rozpočet: 378 426,22 EUr

Názov projektu: 
Priemyselný výskum procesov získavania 
prírodných látok pre funkčné potraviny

Cieľ riešenia: 
rozšírenie výroby prírodných biologicky účin-
ných látok na báze domácich rastlinných suro-
vín a výroby zdravie podporujúcich potravín.
Špecifické ciele projektu:
1. Vytvoriť poznatkovú bázu a experimentálne 

zázemie pre rozvoj procesov a technológií zís-
kavania prírodných farbív, antioxidantov, chu-
ťovovonných látok, imunostimulátorov a iných 
typov prírodných látok potrebných pre rozší-
renie výroby zdravie podporujúcich potravín 
na báze domácich rastlinných surovín.
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Názov projektu: 
Charakterizácia bakteriálnych spoločenstiev 
slovenských vín pomocou molekulárno-biolo-
gických metód (Baktvin)

Cieľ riešenia: 
Komplexné mikrobiologické mapovanie dvoch 
typických druhov vína vyrábaných v Malokar-
patskej vínnej oblasti Slovenska so zameraním 
na identifikáciu bakteriálnych druhov. Poznatky 
o bakteriálnej mikroflóre sú základom k objasne-
niu kvality vína. Výskum sa orientoval na využitie 
molekulárno-biologických metód identifikácie, 
čo umožňuje detekciu aj tých druhov baktérií, 
ktoré nie sú kultivovateľné klasickými mikrobio-
logickými postupmi.

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Ľubica Piknová, PhD.

Doba riešenia:  2013 – 2016
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  173 615 EUr

Názov projektu: 
SPICED – Securing the spices and herbs 
commodity chains in Europe against delibe-
rate, accidental ornatural biological and che-
mical contamination

Cieľ riešenia: 
Charakterizovať heterogenitu matrice, ako je ko-
renie a sušené bylinky, z pohľadu biologického 
a chemického nebezpečenstva z vonkajšieho, 
resp. vnútorného prostredia produkcie a výroby, 
ktoré môže byť známe, náhodné alebo prirodze-
ne sa vyskytujúce vo výrobe potravín. Zámerom 
bolo zlepšenie vedomostí a poznatkov o bio-
logickom nebezpečenstve, ako aj zlepšenie 
„on-site“ diagnostických detekčných metód, 
aby sa redukovalo falšovanie korenín, posilnila 
sa autentifikácia korenín a byliniek a v koneč-
nom dôsledku, aby sa zvýšila kvalita a zdravot-
ná bezpečnosť korenín a byliniek.

Koordinačné pracovisko: 
Bundesinstitut für risikobewertung, Berlín, 
Nemecko

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia: 2013 – 2016
Poskytovateľ/zadávateľ:  projekt 7. rP EÚ
Plánovaný rozpočet:  165 998,40 EUr

Názov projektu: 
ITMS 26210120037: Dobudovanie centra 
pre inováciu a prenos vedy do praxe v oblasti 
potravinárstva

Cieľ riešenia: 
Posilniť inovačný potenciál a podporiť inová-
cie v oblasti zdravie podporujúcich potravín 
a prírodných látok vytvorením reálnej experi-
mentálnej overovacej jednotky, vytvoriť uce-
lený experimentálny systém pre skladovanie 
a primárnu úpravu rastlinných surovín pred ex-
trakciou na báze zrnín, bylín, ovocia a zeleniny, 
doplniť experimentálne možnosti spracovania 
o technológiu lisovania a stabilizácie lisova-
ných špeciálnych olejov, technológiu extrakcie 
do Co2 v superkritickom systéme, doplniť infra-
štruktúru pracoviska o systém práce a uchová-
vania citlivých zložiek pod ochrannou atmosfé-
rou, výkonnejší zdroj pary a riešiť manipuláciu 
so surovinami, vybudovať potrebné laboratórne 
zázemie pre sledovanie a kontrolu procesov, 
kvality surovín a produktov a mikrobiologickej 
bezpečnosti potravín.

Koordinátor za VÚP: 
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Doba riešenia:  2013 – 2015
Poskytovateľ/zadávateľ:  AŠF EÚ
Plánovaný rozpočet:  2 714 523 EUr

Názov projektu: 
Štúdium genómovej variability kmeňov Lis-
teria monocytogenes so zameraním na ich 
perzistenciu v potravinárskych prevádzkach 
(Listmonopers)

Cieľ riešenia: 
objasnenie genotypových a fenotypových fak-
torov, ktoré prispievajú k zvýšenej schopnosti 
kmeňov L. monocytogenes prežívať v prostredí 
potravinárskych prevádzok. V rámci projektu 
sa vytvoril súbor perzistentných a neperzistent-
ných kmeňov L. monocytogenes izolovaných 
z potravinárskych prevádzok, ktorý sa detailne 
charakterizoval metódami molekulárnej biológie 
a „next gen“ sekvenovania. Sledovala sa diverzi-
ta génov zodpovedných za rozdiely v prežívaní 
a funkcia identifikovaných determinantov perzis-
tencie sa overila sledovaním vplyvu stresových 
faktorov na delečných mutantoch.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Eva Kaclíková, CSc.

Doba riešenia:  2013 – 2016
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  72 870 EUr
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diskutované problémy mikrobiologickej bez-
pečnosti sa v posledných rokoch upravila tech-
nológia výroby, pričom sa vo väčšine prípadov 
zlepšili hygienické podmienky výroby. Týmto sa 
do určitej miery zvýšila bezpečnosť finálnych vý-
robkov, avšak v niektorých prípadoch na úkor 
organoleptickej kvality. Cieľom projektu bola 
objektívna, vedecká charakterizácia tradičných 
verzií slovenských syrov z hľadiska aróma-ak-
tívnych látok vo vzťahu k mikrobiálnej diverzite 
a s ohľadom na ich mikrobiologickú bezpeč-
nosť. Takýto výskum bol dosiaľ urobený iba 
s bryndzou. Vedecké informácie o ostatných 
tradičných syroch sa v tomto smere doposiaľ 
neaktualizovali. Projekt bol realizovaný v troch 
čiastkových úlohách: 
1. Zlepšovanie kvality a inovácie v oblasti rast-

linných produktov a produktov z ovocia a ze-
leniny.

2. Inovácia produkcie slovenských zdraviu 
prospešných cereálnych potravín.

3. Podpora produkcie tradičných syrov zvýše-
ním bezpečnosti.

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia:  2016 – 2019
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  84 998 EUr (VÚP)

Názov projektu: 
Podpora produkcie slovenských potravín 
zlepšením ich kvality a bezpečnosti – Kon-
trakt medzi NPPC a MPRV SR – Projekt vý-
skumu a vývoja na roky 2016 – 2018

Cieľ riešenia: 
Projekt bol rámcovo zameraný na inovácie, kva-
litu a bezpečnosť troch najvýznamnejších komo-
dít domácej potravinovej produkcie – výrobky 
z ovocia a zeleniny, cereálne produkty a mlieko 
a mliečne výrobky. Prostredníctvom priamej ko-
operácie so slovenskými producentmi potravín 
sa realizoval systematický a odborne podlože-
ný monitoring výrobného procesu, s dôrazom 
na kvalitu vstupnej suroviny z hľadiska obsahu 
nutrientov, environmentálnych a mikrobiologic-
kých kontaminantov, vplyv parametrov výrob-
ného procesu na vybrané fyzikálno-chemické, 
chemické, senzorické a mikrobiologické ukazo-
vatele. Monitorovala sa chemická a mikrobiolo-
gická bezpečnosť výrobkov od ich finalizácie až 
po uplynutie ich doby spotreby.

Rok 2015

Názov projektu: 
Výskum možnosti pestovania borievky (Ju-
niperus communis L.) na produkciu plodov 
(Juniperus)

Cieľ riešenia: 
Cieľom projektu bolo znížiť závislosť liehovarníc-
keho priemyslu na dovoze borievky a súčasne 
získať poznatky o kvalite domácich borievok Ju-
niperus communis na výrobu destilátov. V roku 
2018 sa hodnotili kvalitatívne parametre (obsah 
sacharidov, obsah zložiek rozpustných v hexá-
ne, profil organických kyselín a obsah éteric-
kých olejov borievok z 30 lokalít zo Slovenska 
a 4 zahraničné lokality z Bulharska a rumunska. 
Z borievok sa vybrali plody s kvantitatívne roz-
dielnym obsahom éterických olejov a uskutočnili 
sa extrakčné destilácie fermentovaných plodov. 
Bola vykonaná analýza extrakčných destilátov. 
obsah sacharidov v plodoch borievok sa po-
hyboval v rozsahu 260 – 400 g/kg, pričom do-
minantnými sacharidmi boli glukóza a fruktóza, 
obsah organických kyselín 2,5 – 15 g/kg, obsah 
látok extrahovateľných do hexánu 7 – 15 g/kg, 
obsah éterických olejov 0,6 – 1,7 %. Výťažnosť 
éterických olejov v extrakčnej destilácii sa pohy-
bovala od 50 % do 85 % v závislosti od spôsobu 
vedenia extrakčnej destilácie.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Elena Panghyová

Doba riešenia:  2015 – 2019
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  24 301 EUr (VÚP)

Rok 2016

Názov projektu: 
Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných 
slovenských syrov na základe aplikácie mo-
derných analytických, matematicko-mode-
lovacích a molekulárno-biologických metód 
a identifikácia inovačného potenciálu

Cieľ riešenia: 
Tradičné slovenské syry ako bryndza, oštiepok, 
parenica a iné parené alebo údené syry histo-
ricky preukázali a v súčasnosti stále preukazu-
jú veľký potenciál na potravinovom trhu v Sr 
a v okolitých štátoch. Vzhľadom na aktuálne 

Projekty pod hlavičkou NPPC
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Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD.

Doba riešenia:  2016 – 2019
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  249 000 EUr

Názov projektu: 
Collection and compilation of analytical food 
composition data in the region of Europe and 
Central Asia (Zber a kompilácia analytických 
údajov o zložení potravín v Európe a stred-
nej Ázií)

Cieľ projektu: 
Prispieť k zberu a kompilácii kvalitných analy-
tických údajov o zložení potravín vo vybraných 
krajinách strednej Európy a strednej Ázie, vrá-
tane Bieloruska, Moldavska, Ukrajiny a Kazach-
stanu, v ktorých národné databázy zloženia po-
travín chýbajú. Do spolupráce boli zahrnuté aj 
krajiny ako Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, 
rusko, Slovensko a Turecko, ktoré majú oficiál-
ne databázy zloženia potravín, avšak analytické 
údaje o zložení potravín sú v týchto databázach 
limitované a pôvod údajov častokrát nevysto-
povateľný. Hlavným cieľom spolupráce bol zber 
analytických údajov o zložení potravín, ktoré sú 
kvalitné a spoľahlivé.

Koordinačné pracovisko: 
VÚP

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Anna Giertlová

Doba riešenia:  2016 – 2017 
Poskytovateľ/zadávateľ:  Dohoda o spolupráci 
medzi FAo a NPPC 
rozpočet:  63 270 EUr

Rok 2017

Názov projektu: 
Zvýšenie organoleptickej kvality vína apliká-
ciou nesacharomycétových koštartérov opti-
malizovanou na základe analýzy mikroflóry 
použitím NGS a analýzy arómy

Cieľ riešenia: 
Moderné molekulárne metódy založené na „next 
generation” sekvenovaní (NGS, tiež známe 
ako vysoko výkonné sekvenovanie) uľahčujú 
transkriptomické analýzy. Tieto umožňujú získať 
poznatky o dynamike a aktivite mikroorganizov 
v konkrétnych podmienkach na základe údajov 

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD.

Doba riešenia:  2016 – 2018
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  732 378 EUr

Názov projektu: 
Analýza zmien vybraných parametrov v anor-
ganickej a organickej zložke ekosystému 
viniča – Kontrakt medzi NPPC a MPRV SR – 
Projekt výskumu a vývoja na roky 2016 – 2018

Cieľ riešenia: 
Definovať zastúpenie mikroflóry, analyzovať ob-
sah minerálnych prvkov vo viniči a víne, defino-
vať zastúpenie chorôb a škodcov vo vinohra-
doch a sledovať zmeny v parametroch vína.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Jana Lakatošová, PhD.

Doba riešenia:  2016 – 2018
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  55 482 EUr

Názov projektu: 
Kvalita a autenticita ovocných džúsov – 
štúdium vzťahov medzi vstupnou surovi-
nou, technológiou spracovania a kvalitou 
produktu.

Cieľ riešenia: 
Štúdium aspektov ovplyvňujúcich kvalitu po-
travinárskych výrobkov použitím moderných 
analytických metód s predpokladom následnej 
aplikácie poznatkov pri kontrole kvality vstup-
ných surovín, kvality výslednej produkcie, resp. 
optimalizácii produkcie. Pozornosť sa zamerala 
na monitoring kvality vstupnej suroviny, s dôra-
zom na získanie markerov preukazujúcich au-
tenticitu jej pôvodu. Monitorovali sa tiež vybrané 
kvalitatívne parametre medziproduktov z jed-
notlivých výrobných operácií, ako aj výsledné-
ho produktu. sledoval sa profil aróma-aktívnych 
látok využitím vysoko citlivých metód plynovej 
chromatografie v spojení s hmotnostnou spek-
trometriou a olfaktometriou. Súbor sledovaných 
charakteristík bol doplnený aj o monitoring ob-
sahu vybraných kovov, antioxidačné a radikál-
zhášajúce vlastnosti a farebné charakteristiky. 
Získal sa ucelený súbor poznatkov umožňujúci 
optimalizáciu výrobného procesu s ohľadom 
na udržanie a kontinuálne zvyšovanie kvality, 
ako aj verifikáciu pôvodu suroviny a použitia prí-
slušnej technologickej operácie.



70 roKoV VÚP

138

vzorky zahŕňajúca separáciu bakteriálnych bu-
niek a optimalizovanú extrakciu DNA v spojení 
s amplifikáciou DNA, čím sa dosiahla priama 
kvantifikácia baktérií za niekoľko hodín. Široko-
spektrálna identifikácia bežných, štandardne 
monitorovaných, ako aj zriedkavých baktérií 
z jednej vzorky aplikáciou paralelného sekve-
novania (next-gen) bola zameraná na špecificitu 
primérov, zdokonalenie detekčného limitu a tiež 
na vývoj a implementáciu interného štandardu. 
Výstupom komplexného výskumu je validovaný 
postup priamej kvantifikácie patogénov v po-
travinách s požadovaným detekčným limitom, 
ktorý umožní získať spoľahlivé výsledky v rámci 
jedného pracovného dňa.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Eva Kaclíková, CSc.

Doba riešenia:  2017 – 2020
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  175 000 EUr

Názov projektu: 
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v bio-
potravinách s pridanou hodnotou

Cieľ riešenia: 
1. Nájsť vhodné spôsoby úpravy rastlinnej bio-

masy. 
2. Izolovať frakcie látok z rastlinnej biomasy 

a získať vybrané látky s pridanou hodnotou.
3. Skríning biologických vlastností, ako aj anti-

oxidačnej a antimikrobiálnej účinnosti izolo-
vaných zmesí látok a ich frakcií. 

4. Štúdium využitia rastlinnej biomasy a jej ex-
traktívnych látok v biopotravinách a “novel 
food“ s pridanou hodnotou. 

5. Štúdium in vitro biologickej aktivity vybra-
ných látok izolovaných z rastlinnej biomasy, 
účinných pri prevencii civilizačných ochorení. 

6. Skúmanie využitia rastlinnej biomasy, extrak-
tov a jej frakcií v:-dermálnych prípravkoch 
so zlepšenými ochrannými a revitalizačnými 
vlastnosťami,-biokrmivách,-špecifických che-
mikáliách, vhodných pre biologickú ochranu 
lesa,-zelených chemikáliách a biopalivách, 
získaných z nevyužívaných odpadov zo spra-
covania rastlinnej biomasy.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD., 
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia:  2017 – 2020
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  38 297 EUr (VÚP)

o rNA a transkripčnom profile mikroorganiz-
mov. Tieto nové molekulárne prístupy umožňujú 
analýzu kompletnej alebo cieľovej mrNA extra-
hovanej zo vzoriek rôznych štádií výroby vína. 
Touto cestou sa získajú informácie o génovej ex-
presii rôznych mikroorganizmov počas procesu 
fermentácie vína a následne môže byť opísaná 
funkcia týchto mikroorganizmov ohľadom glyko-
lytických, proteolytických, esterázových a pekti-
názových aktivít. Tieto aktivity sú spojené s pro-
dukciou rôznych zlúčenín, zahrňujúc arómy a 
iné prchavé zlúčeniny, ktoré budeme detegovať 
a kvantifikovať chromatografickými analytickými 
metódami. Pomocou ko-inokulácie selektovaný-
mi kvasinkovými kmeňmi (non-Saccharomyces 
sp. a Saccharomyces cerevisiae), kultivačne ne-
závislou identifikáciou, transkriptomickými ana-
lýzami a chemickými analýzami metabolitov, sta-
novíme technologické charakteristiky špecifickej 
mikroflóry. Enzymatické schopnosti kvasiniek 
budeme študovať v modelových vinifikačných 
krokoch využívajúc moderné prístupy schopné 
odhaliť ich vplyv na vlastnosti vina.

Koordinačné pracovisko: 
Univerzita Komenského v Brati slave, Vedecký 
park

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia:  2017 – 2020
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  74 900 EUr

Názov projektu: 
Priama nekultivačná kvantitatívna detekcia 
bakteriálnych patogénov v tradičných sloven-
ských a importovaných potravinárskych vý-
robkoch živočíšneho pôvodu

Cieľ riešenia: 
Patogénne baktérie v potravinách spôsobujú 
vážne ochorenia a predstavujú ohrozenie verej-
ného zdravia, veľkú záťaž pre konzumentov, vý-
robcov potravín, ako aj verejné financie. Mikro-
biologické analýzy sú neoddeliteľnou súčasťou 
kontrolných a monitorovacích systémov potra-
vinovej bezpečnosti. rýchle, presné a spoľah-
livé postupy na kvantitatívnu detekciu nízkych 
počtov nežiaducich patogénnych baktérií sú 
potrebné na zhodnotenie bezpečnosti potravi-
nového výrobku. Predkladaný projekt bol za-
meraný na nekultivačnú kvantitatívnu detekciu 
patogénnych baktérií (Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli) v po-
travinách. Študovala sa nekultivačnú príprava 
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travinách dennej spotreby, ako sú pekárske 
výrobky najmä v kombinácii s nutrične zaují-
mavými cereáliami a pseudocereáliami, ďalej 
identifikácia bioaktívnych zlúčenín a ich stabilita 
po tepelnom spracovaní je predmetom toho-
to projektu. Výskum nutričných a kvalitatívnych 
aspektov novovyvinutých funkčných potravín 
spočíva v charakterizácii prítomnosti a stability 
horeuvedených bioaktívnych zlúčenín moder-
nými analytickými metódami a v komplexnom 
hodnotení kvalitatívnych parametrov metódami 
inštrumentálnej a hedonickej senzorickej analý-
zy. Tepelným spracovaním produktov obsahu-
júcich rakytník vzniká prirodzeným spôsobom 
okrem iného aj nežiaduci kontaminant akryl-
amid s pravdepodobne karcinogénnym účin-
kom, ktorý bude vhodnými postupmi elimino-
vaný pod úroveň hodnôt určených Nariadením 
Európskej komisie. Technologický proces vý-
roby nových funkčných produktov bude chrá-
nený úžitkovým vzorom. Diseminačné aktivity 
budú viesť k podpore výroby a spotreby zdraviu 
prospešných funkčných potravín obohatených 
bioaktívnymi látkami rakytníka v kontexte zásad 
racionálnej výživy.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia:  2018 – 2021
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  203 608 EUr (VÚP)

Názov projektu: 
Vybudovanie pilotného zariadenia a vývoj 
metód masového chovu hmyzu pre potravi-
nárske účely

Cieľ riešenia: 
odhaduje sa, že v roku 2050 dosiahne ľudská 
populácia 9 miliárd, pričom nároky na potravino-
vé zdroje stúpnu o 70 – 100 %. Zámerom projek-
tu je vybudovať pilotné zariadenie pre výskum 
biológie jedlého hmyzu, metód jeho masovej 
produkcie a využitia vyprodukovanej biomasy 
pre potravinárske účely. Preskúma sa mikrobiál-
na flóra v médiách pre chov lariev a dynamika 
jej zmien počas chovného procesu. Vykonajú sa 
analýzy obsahu hlavných nutričných komponen-
tov, ale tiež niektorých ďalších látok, ktoré sú bo-
hato zastúpené v tele hmyzu a sú esenciálnou 
súčasťou zdravej výživy. Navrhne sa štandardi-
zovaný chovný proces modelových druhov, vrá-
tane štruktúry produkčnej prevádzky, work-flow, 
bezodpadovej eliminácie spracovanej potravy 
z chovov a možnosti potravinárskeho využitia 
vyprodukovanej biomasy. Dosiahnuté výsledky 

Rok 2018

Názov projektu: 
Biotransformácia ako účinný nástroj rastlin-
ných enzýmov na prípravu prírodných aroma-
tických látok 

Cieľ riešenia: 
Projekt je zameraný na výskum a optimalizáciu 
prípravy prírodných aróm (oxylipínov) pomocou 
reakcií katalyzovaných rastlinnými lipoxygená-
zami a hydroperoxid lyázami. Ako zdroje enzý-
mov sú študované aj zemiaky, uhorky a šampi-
ňóny. Pri riešení projektu sa použije komplexný 
prístup k vývoju čistej a trvalo udržateľnej tech-
nológie kombinujúcej fyzikálne, chemické 
a bio logické procesy na premenu agrosurovín 
na chemické produkty: biochemurgia. Výskum 
zahŕňa výber a introdukciu vybraných rastlin-
ných druhov (Viola odorata, Dracocephalum 
moldavicum a D. austriacum, Pelargonium gra-
veolans, Borago officinalis, Plantago lanceolata) 
a určenie podmienok ich pestovania ako zdroja 
enzýmov potrebných pre prípravu prírodných 
aróm. Jednotlivé genotypy budú charakterizo-
vané z hľadiska fenologického, morfologických 
a hospodárskych vlastností podľa deskriptorov 
a budú vypracované plodinové metodiky a me-
todické karty. Kľúčové enzýmy prítomné v bio-
mase budú charakterizované z hľadiska pH opti-
ma, závislosti priebehu reakcie od teploty, 
chemických aditív a detergentov, koncentrácie 
reaktantov. Súčasťou riešenia bude aj štandar-
dizácia reakčných podmienok, ako aj testovanie 
podmienok indukcie vybraných enzýmov. Ne-
oddeliteľnou súčasťou výskumu bude aj vývoj 
postupov na izoláciu a purifikáciu prírodných 
aróm.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Mária Kopuncová, PhD., 
Ing. Božena Skláršová, PhD.

Doba riešenia:  2018 – 2022
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  125 458 EUr (VÚP)

Názov projektu: 
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového 
a ich uplatnenie vo funkčných potravinách

Cieľ riešenia: 
Pri spracovaní plodov rakytníka na šťavu a olej, 
ktoré sa na Slovensku realizuje v jedinej pre-
vádzke PD Tvrdošovce, vznikajú vedľajšie pro-
dukty – výlisky, ktoré sú tiež bohaté na mnohé 
cenné zlúčeniny. Využitie týchto výliskov v po-
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a kvality živočíšnej výroby, nakoľko živočíšna vý-
roba je nevyhnutná pre udržateľnú a sebestačnú 
výrobu širokej škály výrobkov v potravinárskom 
priemysle. Jednou z kľúčových stratégií, ako 
zvýšiť konkurencieschopnosť v potravinárskom 
priemysle je zvýšiť efektívnosť chovu. Udržia-
vanie optimálneho zdravia hovädzieho dobyt-
ka je jedným z kľúčových faktorov zvyšovania 
účinnosti chovu hospodárskych zvierat. Prispieť 
tomu môžu práve nanotechnológie, pomocou 
ktorých by bolo možné transportovať široké 
spektrum aktívnych látok do tenkého čreva do-
bytka. V záujme dosiahnutia cieľov sa v rámci 
projektu vytvorila vzdelávacia sieť, ktorá umož-
ní efektívne krátkodobé vysielanie výskumných 
pracovníkov a expertov medzi akademickou 
obcou a priemyslom. Spolupráca je realizovaná 
prostredníctvom výskumných, vzdelávacích, se-
minárnych, inovačných a diseminačných akcií, 
ako aj vo forme krátkodobých pobytov.

Koordinačné pracovisko: 
NPPC

Spoluriešiteľské organizácie: 
Univerzita veterinárnej medicíny, rakúsko; 
INoCUrE, spol. s r. o., Čr; IGV GrEENFooD 
GmbH, Nemecko; NUTrITIoN SCIENCES NV, 
Belgicko; Agricultural University of Athens, 
Grécko; BIo BASE EUroPE PILoT PLANT 
VZW, Belgicko; Selcuk University, Turecko

Koordinátor: 
doc. rNDr. Peter Siekel, CSc. (do 2020), 
Ing. Martin Polovka, PhD (od 1. júla 2020)

Zodpovedný riešiteľ za VÚP: 
Ing. Stanislav Baxa, PhD. 

Doba riešenia:  2018 – 2023
Poskytovateľ/zadávateľ:  
grant 778098 MSCA-rISE – Marie Skło dowska-
Curie research and Innovation Staff Exchange 
(rISE) – H2020-EU.1.3.3. – Stimulating inno-
vation by means of cross-fertilisation of know-
ledge.
Plánovaný rozpočet (celkový): 733 500 EUr

Názov projektu: 
Inovácie v ekopotravinárskych systémoch 
pre udržateľnú produkciu a bezpečné životné 
prostredie (InoEcoModel)

Cieľ riešenia: 
Projekt s celkovým rozpočtom 42 730 EUr nad-
väzoval na doteraz realizovanú úspešnú spolu-
prácu s poľnohospodármi v Srbsku. V Selenči 
sa v r. 2004 – 2009 v rámci programu rozvojovej 
pomoci MZV Sr realizovalo niekoľko projektov 

zužitkuje riešiteľ projektu – Scientica, spol. s r. o. 
pri vybudovaní reálnej prevádzky po ukončení 
projektu.

Koordinátor za VÚP: 
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., 
Ing. Katarína Ženišová, PhD.

Doba riešenia:  2018 – 2021
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  79 968 EUr (VÚP)

Rok 2019

Názov projektu: 
Zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti 
nových a inovovaných potravinárskych vý-
robkov slovenskej produkcie – Kontrakt me-
dzi VÚP a MPRV SR – Projekty výskumu a vý-
voja na roky 2019 – 2021

Cieľ riešenia: 
Hlavnými cieľmi projektu sú podpora produkcie 
slovenských potravín zvýšením ich kvality, vývoj 
nových pekárskych a konzervárenských výrob-
kov a inovácie termálnych konzervárenských 
procesov. Projekt je členený na dve čiastkové 
úlohy:
– ČÚ 1 Zvýšenie prospešnosti pekárskych vý-

robkov pridaním vlákniny pri súčasnom zní-
žení tvorby nežiaducich látok, ktorej cieľom 
je inovácia cereálnych výrobkov tak, aby mali 
podstatne zvýšený obsah vlákniny pri zacho-
vaní kvalitatívnych parametrov.

– ČÚ 2 Zlepšenie kvality a bezpečnosti inovo-
vaných konzervárenských výrobkov, ktorej 
cieľom je zabezpečenie mikrobiologickej 
kvality nových a inovovaných konzerváren-
ských výrobkov živočíšneho a rastlinného 
pôvodu.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia:  2019 – 2021
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  450 000 EUr

Názov projektu: 
Nanostructured carriers for improved cattle 
feed (NanoFEED)

Cieľ riešenia: 
Projekt je zameraný na potenciál využitia nano-
technológií v potravinárstve a vo výžive dobyt-
ka vzhľadom na aktuálny problém produktivity 
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Názov projektu: 
Vytvorenie komplexnej informačnej databázy, 
jej spracovanie a vyhodnotenie pre účely ze-
fektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia 
spracovania poľnohospodárskych výrobkov 
a zvyšovania konkurencieschopnosti potra-
vinárskeho priemyslu v Slovenskej republike

Cieľ riešenia: 
Získať exaktné, komplexné a štruktúrované infor-
mácie v databázovej podobe o situácii vo výrob-
nom sektore potravinárskeho priemyslu, ktoré 
budú následne slúžiť ako podporné rozhodova-
cie nástroje na zefektívnenie potravinárskej výro-
by, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych 
výrobkov a zvyšovanie konkurencie-schopnosti 
potravinárskeho priemyslu v Sr, vytvoriť od-
bornú informačnú databázu tvorenú údajmi zís-
kanými prostredníctvom dotazníka, poskytnúť 
MPRV SR podklady pre rozhodovacie nástro-
je v oblasti tvorby politík oblasti výroby potra-
vín, vytvoriť model podpory výrobcov potravín 
pre zefektívnenie potravinárskej výroby, zlepše-
nie spracovania poľnohospodárskych výrobkov 
a zvýšenie konkurencieschopnosti potravinár-
skeho priemyslu v Sr.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD.

Doba riešenia:  2019 – 2020
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  70 000 EUr (2019) 
 80 000 EUr (2020)

Rok 2020

Názov projektu: 
SKHU/1802/3.1/023 Coinnovation 

Cieľ riešenia: 
Primárnym cieľom aktívnej spolupráce medzi 
výskumnými pracoviskami a podnikateľskými 
subjektami je podpora zamestnanosti v cezhra-
ničnom regióne, čo bude prirodzeným dôsled-
kom zavádzania nových technologických liniek 
pre vyšší stupeň spracovania surovín a rozširo-
vania produkcie potravinárskych výrobkov s pri-
danou hodnotou. Vďaka inováciám a transferu 
vedeckých poznatkov do praxe budú využívané 
aj cenné zložky vedľajších produktov vznikajú-
cich v technologickom procese výroby a dôjde 
k rozšíreniu segmentu produkcie o nové druhy 
výrobkov. Inovatívne modelové technologic-
ké jednotky budú umiestnené priamo u výrob-

za aktívnej účasti pracovníkov VÚP, zameraných 
na vybudovanie konzervárne ovocia a zeleniny 
podľa noriem a štandardov HACCP, resp. eko-
logického sadu ovocia, ktorý slúži pre potreby 
uvedenej konzervárne Zdravo organic Selenča. 
NPPC – VÚP bol do projektu zapojený ako od-
borný garant aktivít a poradenské a školiace 
pracovisko pre oblasti hygieny a sanitácie a ino-
vatívne spracovanie primárnej poľnohospodár-
skej produkcie na výrobky s vyššou pridanou 
hodnotou.

Koordinačné (riešiteľské) pracovisko: 
Eko Agri Centar Selenča, Srbsko 

Spoluriešiteľské organizácie: 
Centre for development of ecoproduction, 
Chorvátsko; Hungarian research Institute for 
organic Agriculture oMKi, Maďarsko; Poland 
Association of Fruit Growers, Poľsko; Ukrainian 
National Botanic Garden, National Academy of 
Sciences, Ukrajina, NPPC-VÚP

Koordinátor: 
Jelena Kovačevid (zodpovedný riešiteľ) 

Zodpovedný riešiteľ za NPPC – VÚP: 
Ing. Stanislav Baxa, PhD.

Doba riešenia:  2019 – 2020
Poskytovateľ/zadávateľ:  Vyšehradský fond 
Plánovaný rozpočet:  6 800 EUr (VÚP)

Názov projektu: 
Rozpracovanie postupov kvantifikácie tvorby 
odpadov z potravín vo vybraných segmen-
toch potravinového reťazca – Kontrakt medzi 
VÚP a MPRV SR – Projekty výskumu a vývoja 
na roky 2019 – 2021

Cieľ riešenia: 
Cieľmi projektu je overiť v širšom rozsahu validitu 
doteraz získaných údajov o plytvaní potravinami 
v segmente domácnosti a verejného (školské-
ho) stravovania, na vybranej modelovej vzorke 
pôvodcov odpadu vypracovať a overiť metodiku 
kvantifikácie potravinových strát a plytvania po-
travinami a navrhnúť možné zužitkovanie vypro-
dukovaného potravinového odpadu.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD.

Doba riešenia:  2019 – 2021
Poskytovateľ/zadávateľ:  MPrV Sr
Plánovaný rozpočet:  90 000 EUr
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na Slovensku prostredníctvom Vysokej školy 
výtvarných umení, ktorá je spoluriešiteľskou or-
ganizáciou projektu, a tiež prostredníctvom ďal-
ších inštitúcií ako napr. Slovenského národného 
archívu a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vy-
pracované metódy budú užitočné aj pre zahra-
ničné pracoviská v oblasti ochrany kultúrneho 
dedičstva.

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia:  2020 – 2023
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  54 300 EUr (VÚP)

Názov projektu: 
Využitie potenciálu borievky (J. communis L.) 
v potravinárskom priemysle

Cieľ riešenia: 
Primárnym cieľom projektu je získanie vedo-
mostí o miere vplyvu pôdnoklimatických pod-
mienok na kvalitu esenciálnych olejov získaných 
z borievok. Nasledujúcou úlohou v projekte je 
výskum vplyvu moderných extrakčných techník 
na kvalitu a kvantitu éterického oleja získaného 
z plodov a ihličia borievky a možnosť využitia 
oleja na získanie nových potravín, kde by olej 
pôsobil nielen na vytvorenie netradičnej chuti 
a arómy, ale súčasne aj mikrobiálnu stabilizáciu 
nealkoholických nápojov, v cukrovinkárskom 
priemysle a v priemysle olejov. V neposlednom 
rade extrakcia borievok do vodnoalkoholic-
kých roztokov a ich destilátov prinesie poznatky 
o zložení a chuti, ktoré budú základom pre vy-
tvorenie matrice pre hodnotenie kvality destilá-
tov z extrakčnej destilácie borievok.

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Martin Polovka, PhD.

Doba riešenia:  2020 – 2024
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  249 000 EUr

Názov projektu: 
Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slo-
venských syroch: ich eliminácia vedeckými 
nástrojmi založenými na kvantitatívnej analý-
ze a matematickom modelovaní

Cieľ riešenia: 
Cieľom projektu je charakterizovať rast a roz-
množovanie vybraných mikroorganizmov v mé-
diách, v mlieku a syroch v závislosti od pod-
mienok (teplota, pH, aw), pričom sa použijú 
postupy prediktívnej mikrobiológie a matema-

cov a budú slúžiť okrem samotnej produkcie 
aj pre ďalší rozvoj a vzdelávania zamestnan-
cov v celom cezhraničnom regióne. Prínosom 
bude vytvorenie siete demonštračných zariade-
ní. Výrobné podniky v spolupráci s vedeckými 
a akademickými inštitúciami ponúknu tiež po-
radenstvo v oblasti potravinárskeho podnikania, 
inovácií a príklady investícií. Novovybudované 
výrobné linky budú okrem samotnej produk-
cie využívané aj ako demonštračné zariadenia 
na odbornú prípravu a školenie zamestnancov, 
ktoré budú dostupné v celom cezhraničnom re-
gióne. 

Koordinačné pracovisko: 
rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás, Tata-
bánya, Maďarsko

Spoluriešiteľské organizácie: 
NPPC – VÚP, Bratislava; Széchenyi István Egy-
etem, Moson magyaróvár;  K.K.V. – Union, s. r. o., 
Dunajská Streda; AEH, s. r. o., Pezinok; Mäso-
vinky s. r. o., Bratislava; AorA, s. r. o., Bratislava; 
Kősziklás Borászat Kft., Dunaszentmiklós, Ma-
ďarsko; Vörös Tészta Manufaktúra Kft., Tarjan, 
Maďarsko

Koordinátor za VÚP: 
Ing. Kristína Kukurová, PhD.

Doba riešenia:  2020 – 2021
Poskytovateľ/zadávateľ:  Interreg VA Slovenská 
republika – Maďarsko – spolufinancovaný ErDF
Plánovaný rozpočet: 716 468,85 EUr 
 (celý projekt), 
 325 593 EUr (VÚP)

Názov projektu: 
Farebné škvrny na historických papieroch: 
biologická a chemická charakterizácia spoje-
ná s ich odstraňovaním

Cieľ riešenia: 
Použiť enzýmy ako aktívnu zložku postupov 
na odstraňovanie zafarbenia bez poškodenia 
krehkého a vzácneho papiera historických do-
kumentov a kníh, štúdium ďalších aspektov da-
nej problematiky ako izoláciu mikroorganizmov 
zodpovedných za tvorbu pigmentov a farbív 
na papieri, selekciu mikroorganizmov produku-
júcich peroxidázy a lakkázy, chemické zloženie 
farebných škvŕn na autentických papierových 
predmetoch, vývoj nedeštruktívnych postupov 
na identifikáciu farbív priamo na historických 
predmetoch. Získané poznatky a vypracované 
metódy budú bezprostredne využiteľné v oblasti 
reštaurátorstva a ochrany kultúrneho dedičstva 
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a možností ich regulácie, identifikácia chemic-
kých a mikrobiologických degradačných pro-
cesov pri spracovaní olejnín, zeleniny, ovocia 
a zrnín, optimalizácia uzavretého systému 
pre ich spracovanie na farme a prevencia nežia-
ducej oxidácie, degradácie biologicky aktívnych 
látok a mikrobiálnej kontaminácie. 

Koordinačné pracovisko: 
NPPC 

Spoluriešiteľské organizácie: 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre – Vedecký park AgroBioTech; Univer-
zita Komenského v Bratislave – Univerzitný 
vedecký park; Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave – Fakulta prírodných vied; Agromart, 
a. s., Trakovice; ZELSEED s. r. o., Horná Potôň; 
AGB Beňuš družstvo, Beňuš; Školské hospo-
dárstvo – BÚŠLAK s. r. o., Dunajský Klátov; GET 
Group s. r. o., rožňava; Poľnohospodárske druž-
stvo Inovec, Trenčianske Stankovce

Koordinátor za NPPC: 
Ing. Martin Polovka, PhD. 

Doba riešenia:  2019 – 2023
Poskytovateľ/zadávateľ:  VA MŠVVŠ Sr
Plánovaný rozpočet:  11 570579,08  EUr 
  VÚP v aktivite 9:
 530 590,11 EUr 

Názov projektu: 
ITMS 313011V336 Dopytovo-orientovaný vý-
skum pre udržateľné a inovatívne potraviny 
(Drive4SIFood)

Cieľ riešenia: 
Prostredníctvom vedeckovýskumných činnos-
tí rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným 
témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných 
a inovatívnych potravín a ich následného envi-
ronmentálneho a energetického spracovania. 
Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností 
bude potenciál pre využitie takýchto poznatkov 
v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 
21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné sku-
piny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude 
realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom 
základe, a to prioritne prostredníctvom výuky 
a publikovania vedeckých článkov. Nosnou zna-
lostnou oblasťou je potravinárska technológia. 
NPPC – VÚP sa v rámci projektu venuje riešeniu 
aktivít 8 „Moderné systémy a procesy pre kon-
kurencieschopnú produkciu bezpečných potra-
vín“ a 9 „Procesy a technológie pre vyššie zhod-
notenie biomasy a potravinových odpadov“. 
Cieľom aktivity 8 je vývoj a aplikácia molekulár-

tického modelovania. Súčasťou riešenia je de-
finovanie podmienok ich redukcie a eliminácie. 
Získané poznatky budú podkladom pre zvýše-
nie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality tra-
dičných slovenských syrov. 

Koordinátor za VÚP: 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Doba riešenia:  2020 – 2023
Poskytovateľ/zadávateľ:  APVV
Plánovaný rozpočet:  80 000 EUr (VÚP)

Projekty financované 
Výskumnou agentúrou

z operačného programu Integrovaná infraštruk-
túra, Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja 
a inovácií, Výzva: oPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 – 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na podpo-
ru dlhodobého strategického výskumu – Zdravé 
potraviny a životné prostredie. 
Ide o dopytovo-orientované projekty.

Názov projektu: 
ITMS 313011W112 Udržateľné systémy inte-
ligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy 
budúcnosti (SmartFarm)

Cieľ riešenia: 
Výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. inte-
ligentného farmárstva (smart farming) a agro-
potravinárskej produkcie. Výskum je zameraný 
na komplexné riešenia produkčných systémov 
s dôrazom na malé a extenzívne farmárstvo, 
intenzívnu primárnu produkciu, konvenčnú pro-
dukciu a ekologické farmárstvo vrátane finali-
zácie farmárskej produkcie s vysokou pridanou 
hodnotou. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť 
pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ 
(tailor made solutions). Posilní konkurencie-
schopnosť agropotravinárskeho sektora Sr 
vo väzbe na európske a globálne výzvy a má 
ambíciu pomôcť k zlepšeniu rozvoja regiónov. 
Projekt je založený na báze efektívneho partner-
stva 10 partnerov, aktívnej kooperácie výskum-
ných inštitúcií, partnerov z priemyslu, univerzít 
a univerzitných vedeckých parkov. 
NPPC – VÚP zastrešuje aktivitu 9 „Výskum a ino-
vácie vo farmárskej produkcii potravín“. Cieľom 
aktivity je štúdium pozberových procesov spô-
sobujúcich znehodnotenie primárnych surovín 
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Sú to rôzne „malé“:
• projekty zamerané na podporu prenosu ino-

vácií do praxe, podporené prostredníctvom 
grantov ministerstiev školstva a hospodár-
stva – tzv. inovačné vouchery,

• projekty vzdelávania a poradenstva zamera-
né na farmársku produkciu potravín, hygienu 
spracovania produkcie a podobne, riešené 
v rámci PrV 2007 – 2013,

• vzdelávacie a školiace aktivity pre farmárov 
a producentov potravín podporených napr. 
prostredníctvom Programu rozvoja vidieka, 
nadácie Tesco,

• nemenej dôležité pre rozvoj medzinárodnej 
spolupráce ústavu je nadväzovanie kontak-
tov vo forme bilaterálnej a multilaterálnej 
spolupráce (s krajinami ako Česká republi-
ka, Poľsko, Maďarsko, rakúsko, Srbsko, ru-
munsko, Taliansko, Čína),

• projekty zamerané na výmenu pracovníkov 
a odborné stáže a vzdelávanie študentov 
napr. v programe Erasmus, Maria Sklodows-
ká Currie Action, Leonardo DaVinci a podob-
ne.

Významné je tiež postavenie ústavu pri za-
bezpečení odborných úloh a činností pre 
MPrV Sr v oblasti bezpečnosti potravín, moni-
toringu cudzorodých a rizikových látok v potra-
vinách, odhade rizika spojeného s konzumáciou 
potravín na základe výsledkov analýz resp. po-
žiadavky ŠVPS Sr a tiež spravovanie databáz 
výsledkov úradných kontrol potravín, kde VÚP 
plní funkciu kontaktného bodu a depozitára.

Je potešiteľné, že počet a rozsah riešených 
projektov, resp. úspešnosť v ich získavaní po ur-
čitom období stagnácie, v období posledných 
dvoch rokov narastá. Treba si len priať, aby sme 
tento trend udržali a ponúkali odbornej a vedec-
kej verejnosti naďalej výstupy špičkovej kvality.

no-biologických metód na prevenciu a kontrolu 
mikrobiálnej kontaminácie potravín a optima-
lizácia výrobných procesov s cieľom prevencie 
vzniku a eliminácie obsahu procesných konta-
minantov v potravinách. V simulovaných polo-
prevádzkových podmienkach sa budú overovať 
postupy zvyšujúce kvalitu a bezpečnosť neúdrž-
ných potravín. Cieľom aktivity 9 je výskum a vý-
voj v oblasti chémie prírodných látok, nových, 
originálnych výrobných postupov, technológií 
a produktov na báze domácich obnoviteľných 
surovín a odpadov z potravinového reťazca 
pre zdravú výživu, poľnohospodárstvo, kozmeti-
ku, priemysel a farmáciu. 

Koordinačné pracovisko: 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre – Vedecký park AgroBioTech

Spoluriešiteľské organizácie: 
NPPC, Centrum biológie rastlín a biodiverzity 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava; McCar-
ter, a. s., Bratislava; Slovenská technická univer-
zita v Bratislave; TEKMAr SLoVENSKo, s. r. o., 
Lužianky; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach; Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach

Koordinátor za NPPC: 
Ing. Martin Polovka, PhD. 

Doba riešenia:  2019 – 2023
Poskytovateľ/zadávateľ:  VA MŠVVŠ Sr
Plánovaný rozpočet:  10 413 650,78 EUr 
 NPPC v aktivite 8 a 9:
 2 011 732,04 EUr

V uvedenom prehľade samozrejme nebolo 
možné uviesť všetky projekty, ktorým sa pracov-
níci VÚP venovali. Nespomenuté projekty však 
nie sú z hľadiska významnosti menej dôležité. 
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Je na škodu, že sa nezachoval súpis takých-
to výstupov za celú existenciu ústavu. Máme 
k dispozícii len zlomok údajov o existujúcich 
a podaných prihláškach vynálezov (PV) pracov-
níkov ústavu za rok 1982. Podľa tohto dokumen-
tu ústav evidoval 9 pôvodných vynálezov:
• PV č. 8276/77 – Chladiace zariadenie pre-

dovšetkým na zmrazovanie a klimatizáciu – 
autor F. Jäger.

• PV č. 8799/77 – Kontinuálne zmrazovacie za-
riadenie výrobkov za pomoci kvapalných ply-
nov – autor F. Jäger.

• PV č. 4931/78 – Spôsob výroby mrazeného 
masla – autori B. Krkošková, T. Vacová.

• PV č. 5193/78 – Spôsob výroby frakcií mlieč-
neho tuku – autori B. Krkošková, T. Vacová.

• PV č. 5339/78 – Penetrometer na meranie 
konzistencie plodín v teréne – autori V. Tvaro-
žek, Š. Hodúr, J. Dodek.

• PV č. 6592/78 – Podložka na balenie vlhkých 
potravín počas skladovania, zvlášť mäsa – 
autor I. Kačenák.

• PV č. 3841/79 – Spôsob extrakcie sacharózy 
z rastlinného materiálu – autor L. Závodský.

• PV č. 7706/79 – Zariadenie na zisťovanie 
biologickej hodnoty poľnohospodárskych 
surovín a potravinárskych výrobkov – autori 
V. Tvarožek, P. Malovec, Ľ. Mihalkovičová.

• PV č. 1984/80 – Spôsob emulgácie mlieč-
neho tuku v zmesiach pre nátierky – autori 
B. Krkošková, T. Vacová.

okrem už evidovaných vynálezov, pracovníci 
ústavu v r. 1982 podali štyri prihlášky vynálezov, 
zamerané na: 
• zmes na výrobu nátierok z rastlinného oleja, 

• spôsob na izoláciu cenných zložiek mlieka 
pre potravinárske a farmaceutické účely,

• spôsob úpravy pivovarských kvasničných 
kalov,

• spôsob výroby potravinárskeho bielkovino-
vého koncentrátu z horkých pivovarských 
kalov.

Nemáme k dispozícii informácie o výsledku 
patentového konania na vtedajšom Úrade prie-
myselného vlastníctva. Je však zjavné, že tieto 
výstupy úzko súvisia s riešenými úlohami výsku-
mu a vývoja a boli získané v úzkom prepojení 
na spoluprácu s výrobnou sférou.

Ústav sa však môže pochváliť aj 3 diploma-
mi za objavy v oblasti genetiky kvasiniek z diel-
ne prof. Júliusa Šubíka, ktoré mu udelil Úrad 
pre vynálezy a objavy v bývalom Českoslo-
vensku. 

Čiastočne sú údaje o patentoch a úžitkových 
vzoroch pracovníkov ústavu z doby pred r. 1993 
dostupné v online databáze českého Úřadu 
průmyslového vlastnictví (https://isdv.upv.cz/), 
vyhľadávanie je vsak limitované a neumožňuje 
vyhľadávať podľa pracoviska pôvodcu. 

V tabuľke 9 preto uvádzame – rozsahom ob-
siahlu – ale len malú časť výstupov duševného 
vlastníctva pracovníkov, uvedených v predchá-
dzajúcej časti tejto kapitoly, a tiež pracovníkov, 
ktorých medailóny uvádzame v publikácii. Aj 
tento čiastočný prehľad vsak odzrkadľuje bo-
hatú inovátorskú aktivitu pracovníkov ustavu 
od jeho počiatkov dodnes. S ohľadom na nároč-
nosť vyhľadávania však ani u týchto pracovníkov 
zoznam patentov a užitkových vzorov nemusí 
byť úplný.

Kľúčové výstupy pre vedu a prax – 
patenty, úžitkové vzory, realizácie a publikácie

Vedecké a odborné výstupy v podobe vedeckých publikácií a odborných článkov v časopisoch, 
určených spravidla pre vedeckú komunitu, sú nedeliteľnou a veľmi dôležitou časťou výstupov výskum-
ných pracovníkov. Výstupmi, ktoré sú však nemenej dôležité a dokladajú význam inštitúcie z hľadis-
ka celospoločenského prínosu – hoci sú často kladené popri vedeckých výstupoch „na druhú koľaj“ 
pri hodnotení významu pracovísk (a aj z toho dôvodu práve nimi túto kapitolu začíname) – sú výstupy 
v podobe inovácií technológií, originálnych riešení a optimalizácií výrobných postupov a samotných 
výrobkov. Tieto výstupy spravidla bývajú chránené vo forme autorských osvedčení, úžitkových vzorov, 
pôvodných vynálezov alebo patentov. 
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Tabuľka 9. Prehľad patentov Výskumnéhu ústavu potravinárskeho spred r. 1993 podľa registrov Úřadu průmyslo-
vého vlastnictví Českej republiky.

Č. prihlášky Názov Pôvodca

1952-129 Spôsob kontinuitného čistenia surovej cukornej šťavy Jozef Vašátko, rudolf Kohn, Ladislav Závodský

1956-1695 Elektrický rotačný viskozimeter Ladislav Závodský

1959-2061 Spôsob výroby čistej kyseliny mliečnej destiláciou z jej 
roztoku vodnou parou

Jozef Vašátko, Andrej Šepitka, Max Gärtner

1959-3907 Zariadenie na čistenie mäsiarskeho náradia Teodor Krébes

1959-4334 Spôsob čistenia cukrovarníckych štiav a sirupov Ladislav Závodský

1959-6340 Zariadenie pre vytvorenie filmu destilovanej kvapaliny najmä 
kyseliny mliečnej

Andrej Šepitka, Max Gärtner

1961-1364 Spôsob izolácie čistej kyseliny mliečnej Andrej Šepitka, Max Gärtner

1961-5093 Stroj na triedenie šípok a podobných plodov Teodor Krébes, Anton Kučera

1963-1926 Zařízení k obrubování, vroubkování a sdrápkování kuželo-
vých nádob z plechu

Štefan Hodúr, Jozef Zohler

1963-4772 Spôsob a zariadenie na zmrazovanie potravín v obaloch 
z plastických látok

Eduard Lifka, Milan Plachý, Ivan Sabo

1964-6110 Zariadenie na ukladanie a vyberanie potravín do zmrazova-
cích ohrád

Eduard Lifka

1964-6786 Spôsob lisovania sublimačne sušených a iných sypkých 
a drobivých materiálov

Viera Kolečániová, Miroslav Behúň, 
Peter Pálenkár

1965-1966 Krmivo pre zver Pavel Časnocha, Teodor Krebes

1965-4790 Způsob čištění a odbarvování cukrovarnických šťáv a sirupů Ladislav Závodský, Magda Konečná

1966-7968 Usazovák na oddělovaní sedimentujících látek Ladislav Závodský, Josef Pilčík, Václav Svoboda, 
Václav Dobeš, Josef Brabenec

1966-8020 Spôsob balenia tekutého a polotekutého tuhnúceho tuku Eduard Lifka

1968-2550 Způsob výroby krmiva Anton raško, Peter Hanula, Ján Balada, 
Igor Kačenák

1968-3042 Způsob výroby krmiva Anton raško, Peter Hanula, Ľudovít Polívka, 
Edita Dudíková

1968-4887 Způsob výroby krmiva Anton raško, Peter Hanula, Igor Kačenák, 
Edita Dudíková

1968-5838 Pulzujúca uzatváracia armatúra Zdeno Somora, Ladislav Závodský

1968-5854 rozdelovacia nádržka na kalné kvapaliny so sedimentujúcimi 
časticami

Benedikt Kaliský, Zdeno Somora, 
Ladislav Závodský

1968-6084 Zariadenie na dopravu kalu v sedimentačnej komore 
dekantéra a dopravu kalu z viacerých dekantérov súčasne

Benedikt Kaliský, Ladislav Závodský, 
Zdeno Somora, Alojz Čerňanský

1968-6536 Zahusťovací dekantér Ladislav Závodský, Benedikt Kaliský, 
Zdeno Somora

1968-6642 Zahusťovací dekantér Zdeno Somora, Ladislav Závodský

1968-6643 Dekantér so súčasným odstraňováním rozpustných látok 
pevnej fázy – vysladzovaním

Ladislav Závodský, Benedikt Kaliský, 
Zdeno Somora

1969-3250 Paletizačná nádoba Štefan Hodúr, rudolf Kadlec

1969-5567 Spôsob dlhodobého uskladnenia plodín, najmä ovocia 
a zeleniny, a zariadenie na jeho prevádzanie

Vlastimil Tvarožek, Štefan Šulc, Alfonz Juck, 
Karol Brichta

1971-6212 Spôsob sušenia potravinárskeho materiálu, najmä 
rast linného pôvodu

Andrej Šepitka, Jaroslava Vašicová-Kostolanská, 
Michal Grodovský, Štefan Burák

1971-7236 Zariadenie na manipuláciu potravinárskymi výrobkami 
pri zmrazovaní

Karol Brichta, Fedor Horváth

1971-7237 Zariadenie na manipuláciu potravinárskymi výrobkami 
v zmrazovacích ohradách

Fedor Horváth, Karol Brichta

1971-7238 Voštinová podložka pre zmrazovanie potravinárskych 
výrobkov

Karol Brichta, Fedor Horváth

1972-1693 Spôsob uskladňovania plodín a ovocia a zariadenie 
na vykonávanie tohto spôsobu

Vlastimil Tvarožek, Štefan Šulc, Karol Janko

1972-4892 Spôsob výroby ľadového nápoja Anton Dubčák, František Strmiska, 
Vlastimil Tvarožek, Ľudovít Fischera, Ján Búc

1972-930 Spôsob výroby zemiakových hranolčekov Jaroslava Vašicová-Kostolanská, Juraj Mihalik, 
Štefan Burák, Michal Grodovský
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Č. prihlášky Názov Pôvodca

1973-111 Spôsob výroby mletej koreninovej papriky Andrej Šepitka, Ľudmila Mihalkovičová, 
Eva Barancová, Mária Palkovičová

1973-4377 Spôsob prípravy dezinfekčných prostriedkov s výrazným 
účinkom fungicídnym, akarinocídnym a insekticídnym

Július Šubík, Miroslav Behúň

1973-4698 Spôsob kontinuálneho imerzného zmrazovania kvapalných 
materiálov, najmä potravinárskych, a zariadenie na vykoná-
vanie tohto spôsobu

Karol Brichta

1973-4775 Spôsob plynulého rozmrazovania materiálov, najmä 
potravinárskych za zníženého tlaku a zariadenie na vykoná-
vanie tohto spôsobu

Juraj Mihalik, Jaroslava Vašicová

1973-8700 Spôsob a zariadenie na intenzívne sušenie potravín Andrej Šepitka, Ladislav Strach, Zbyněk Viktorin

1974-5305 Zariadenie na rozpeňovanie potravín a podobne Andrej Šepitka, Stanislav Kolář

1975-5531 Spôsob získavania mucidín-rezistentných mutantov Július Šubík

1975-6589 Dezinfekčné prostriedky a spôsob prípravy účinnej látky Miloslav Greksák, Július Šubík, oľga Greksáková

1975-660 Izolačná stena mraziarenských alebo chladiarenských 
komôr

Eduard Lifka

1976-1161 Spôsob kvantitatívneho stanovenia obsahu červených 
a žltých farbív koreninovej papriky

Alžbeta Horvatovičová, Božena Holúbková, 
Andrej Šepitka

1977-6814 Spôsob výroby osviežujúcich nealkoholických nápojov Juraj Demuth, Štefan Chlepko, Anna Hlivová, 
roman Šusták. Štefan Držka, Darina Petríková, 
Viera Janáková, Ľudovít Molčan, 
Jozef Tamchyna 

1977-8275 Zariadenie na nastavenie ložnej plochy vozidiel do úrovne 
rampy

Štefan Hodúr, Milan Polášek

1977-8276 Chladiace zariadenie predovšetkým na zmrazovanie a klima-
tizáciu

František Jäger

1977-8278 Zariadenie na dávkovanie chleba do prepraviek Milan Polášek, Štefan Hodúr, Jozef Dodek, 
Anton Kučera, richard Lang

1977-8280 ručný trojkolesový vozík na dopravu stohov prepraviek Štefan Hodúr

1977-8799 Kotinuálne zmrazovacie zariadenie výrobkov za pomoci 
kvapalných plynov

František Jäger

1978-2572 Spôsob výroby beta-karotinu z rastlinného materiálu Alžbeta Horvatovičová, Božena Holúbková, 
Fridrich Frič, Andrej Šepitka

1978-2573 Spôsob delenia asimilačných farbív Alžbeta Horvatovičová, Božena Holúbková, 
Andrej Šepitka 

1978-3717 Spôsob stanovenia biologickej hodnoty poľnohospodár-
ských surovín a potravinárských výrobkov

Vlastimil Tvarožek, Pavol Malovec, 
Ľudmila Mihalkovičová

1978-4931 Spôsob výroby mrazeného masla Bernadetta Krkošková, Terézia Vacová

1978-5004 Spôsob zmrazovania masla Bernadetta Krkošková, Terézia Vacová

1978-5193 Spôsob výroby frakcií mliečneho tuku Bernadetta Krkošková, Terézia Vacová

1978-5339 Penetrometer na meranie konzistencie plodín v teréne Vlastimil Tvarožek, Štefan Hodúr, Jozef Dodek

1978-6532 Podložka na balenie vlhkých potravín počas skladovania, 
zvlášť mäsa

Igor Kačenák

1978-8905 Spôsob inaktivácie mikroorganizmov Július Šubík, Gizela Takácsová, Zuzana Lešková, 
Edita Dudíková, Yvetta Gbelská

1978-981 Spôsob získavania mucidin-rezistentných mutantov nového 
typu

Július Šubík, Gizela Takácsová

1979-3173 Spôsob emulgácie mliečneho tuku v zmesiach pre mrazené 
smotanové krémy

Terézia Vacová, Bernadetta Krkošková

1979-4576 Spôsob výroby formovanýsch bielkovinových koncentrátov 
pórovitej štruktúry

Bernadetta Krkošková, Ján Barabáš

1979-5355 Spôsob výroby mrazenej smotany na šľahanie Bernadetta Krkošková, Terézia Vacová

1979-5642 Spôsob emulgácie mliečneho tuku Terézia Vacová, Bernadetta Krkošková

1979-6058 Spôsob výroby maslovej pomazánky Ján Barabáš, Eva Števonková, 
Bernadetta Krkošková

1979-7237 Spôsob výroby koncentrátov všetkých mliečnych bielkovín Ján Barabáš, Bernadetta Krkošková

1979-7516 Spôsob antifungálnej ochrany povrchov poživatín Július Šubík, Katarína Juríková

Tabuľka 9. pokračovanie
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patentová prihláška – Spôsob výroby pufova-
ných produktov so zníženým obsahom akryla-
midu zo slovenskej prihlášky úžitkového vzo-
ru č. 203-2019 – pôvodcov Zuzana Ciesarová 
(NPPC – VÚP), Jozef Murín (Celpo, s. r. o.) a Ja-
roslav Noskovič (CVTI Sr).

okrem patentov evidujeme v databázach 
Úrad priemyselného vlastníctva Sr celkovo 
31 udelených úžitkových vzorov, jedno konanie 
v súčasnosti stále prebieha.

V tabuľke 10 je uvedený prehľad patentov, 
pri ktorých v súčasnosti (jún 2021) eviduje Úrad 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
ako pôvodcov pracovníkov Výskumného ústavu 
potravinárskeho. Niektoré z nich vznikli v par-
tnerstve s výrobnou sférou. Celkovo za obdobie 
od r. 1998 bolo podaných 30 prihlášok patentov, 
10 z nich bolo úspešne zapísaných do registra 
patentov.

V súčasnosti je v konaní jedna európska 

Č. prihlášky Názov Pôvodca

1979-7706 Zariadenie na zisťovanie biologickej hodnoty poľnohospo-
dárskych surovín a potravinárskych výrobkov

Vlastimil Tvarožek, Pavol Malovec, 
Ľudmila Mihalkovičová

1980-1984 Spôsob emulgácie mliečneho tuku v zmesiach pre nátierky Bernadetta Krkošková, Terézia Vacová

1980-1985 Tovaroznalecký luminoskop Vlastimil Tvarožek, Július Šimkovic

1980-2169 Zmes pre výrobu mrazených smotanových krémov Terézia Vacová, Bernadetta Krkošková

1980-275 Spôsob inhibície rastu mikroorganizmov na povrchu 
poživatín

Július Šubík, Katarína Juríková

1980-3232 Spôsob kvantitatívneho stanovenia beta-karoténu Andrej Šepitka, Alžbeta Haspelová-
Horvatovičová, Božena Holúbková

1980-5214 Spôsob výroby bielkovinových prípravkov Bernadetta Krkošková, Ján Barabáš

1981-6454 Spôsob stabilizácie kvality biologickej matérie Vlastimil Tvarožek

1981-735 Zmes pre prípravu nátierky z mliečneho tuku Terézia Vacová, Bernadetta Krkošková

1982-2538 Zmes na výrobu nátierok na báze rastlinného oleja Terézia Vacová, Bernadetta Krkošková

1982-886 Spôsob úpravy pivovarských kvasničných kalov Mária Cupáková, Ján Hronček, 
Františka Klempová 

1982-887 Spôsob výroby potravinárskeho bielkovinového koncentrátu 
z horkých pivovarských kalov

Františka Klempová, Ján Hronček, 
Mária Cupáková

1983-10146 Spôsob šľachtenia kvasiniek Margita obernauerová, Július Šubík

1983-8479 Spôsob výroby polypeptidov z krvi Františka Klempová, Ján Hronček, 
Mária Cupáková, Jozef Jajcay

1983-9520 Spôsob čistenia maltózy Margita obernauerová, Július Šubík

1985-123 Spôsob prípravy enzýmových koncentrátov beta-D-fruktofu-
ranozidázy

Július Šubík, Margita obernauerová

1986-119 Spôsob šľachtenia kvasiniek a kmene S. cerevisiae CCY 
a CCY získané týmto spôsobom

Margita obernauerová, Július Šubík

1986-5226 Hybridné kmene pekárskych kvasiniek a spôsob ich prípravy Július Šubík, Margita obernauerová, 
Yvetta Gbelská, Edita Dudíková, 
Zuzana Lešková, Katarína Juríková, 
Soňa Hunčíková, Peter Halák, Ervín Kellermann

1986-9201 Spôsob výroby bielkovinového prípravku z jatočnej krvi Bernadetta Krkošková, Lenka Špitálniková

1987-2064 Mutanty kvasiniek defektné v citrátovom cykle a spôsob ich 
získavania

Július Šubík

1988-6211 Spôsob výroby kyseliny mliečnej Andrej Šepitka, Judita Šepitková

Tabuľka 9. pokračovanie
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Tabuľka 10. Prehľad patentov Výskumného ústavu potravinárskeho od r. 1998 podľa registrov Úradu priemysel-
ného vlastníctva SR.

Patentový 
spis

Majiteľ patentu Názov vynálezu Pôvodca vynálezu Účinnosť

278 982 VÚP Bratislava Spôsob výroby farbiva z výliskov 
plodov arónie čiernoplodej

Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár, 
Etela Sodomová, ružena Klimková

6.5.1998

282 152 VÚP Bratislava Spôsob výroby vysokokvalitných 
antokyanínových koncentrátov 
z výliskov plodov tmavo sfarbeného 
ovocia

Stanislav Šilhár, Anna Kintlerová, 
Ľubomír Fiala

6.11.2001

282 314 VÚP Bratislava Spôsob odhorčenia rezkov koreňa 
Cichorium intybus pri výrobe inulí-
nu s možnosťou ďalšieho využitia 
horkých látok

Stanislav Baxa, Stanislav Šilhár 7.1.2002

282 828 VÚP Bratislava Spôsob izolácie horčín a inulínu 
z koreňa čakanky

Stanislav Baxa, Stanislav Šilhár 14.10.2002

286 663 VÚP Bratislava Spôsob eliminácie polycyklických 
aromatických uhľovodíkov z rast-
linných olejov

Peter Šimko 15.3.2009

287 345 VÚP Bratislava Spôsob eliminácie ochratoxínu A 
fumonizínu B1 a B2 z piva

Elena Belajová, Ľubomír Daško, 
Drahomíra rauová 

7.7.2010

287 569 VÚP Bratislava Spôsob znižovania obsahu akryl-
amidu v zemiakových potravinár-
skych výrobkoch pripravovaných 
tepelnou úpravou

Peter Šimko, Emil Kolek, Peter Šimon 4.3.2011

287 571 VÚP Bratislava Spôsob eliminácie polychlórova-
ných bifenylov z vody

Peter Šimko, Božena Skláršová, 
Peter Šimon

4.3.2011

287 776 VÚP Bratislava Spôsob znižovania obsahu akryl-
amidu v potravinárskych produk-
toch obsahujúcich zemiakovú 
hmotu

Zuzana Ciesarová 14.7.2011

288 668 VÚP Bratislava
Natures, s. r. o. Trnava

Spôsob prípravy hydrogélu beta-
1,3/1,6-D-glukánu

Elena Panghyová, Marcela Blažková, 
Stanislav Šilhár, Juraj Jakubík, 
Tibor Doboly, Adrián Doboly

4.6.2019

Tabuľka 11. Prehľad úžitkových vzorov Výskumného ústavu potravinárskeho od r. 1995 podľa registrov Úradu 
priemyselného vlastníctva Sr.

Číslo UV Majiteľ UV Názov Pôvodca vynálezu Účinnosť

994 VÚP Bratislava Sirup na výrobu miešaných alkoho-
lických nápojov na báze toniku

Ján Mráz, Stanislav Baxa, 
Stanislav Šilhár

8.11.1995

1221 VÚP Bratislava Ušľachtilý pivný destilát Ján Mráz, Stanislav Baxa, 
Karol Bielich, Milan Kováč

7.8.1996

1222 VÚP Bratislava Pravý pivný destilát Ján Mráz, Stanislav Baxa, 
Karol Bielich, Milan Kováč

7.8.1996

1502 VÚP Bratislava Aróniovojablčná šťava Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár, 
Milan Kováč

4.6.1997

1503 VÚP Bratislava Aróniovohroznová šťava Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár, 
Milan Kováč

4.6.1997

1537 VÚP Bratislava Pivný koncentrát a prípravky 
na jeho báze

Stanislav Baxa, Ján Mráz, 
Karol Tomášek

9.7.1997

1640 VÚP Bratislava Jablkový sirup s bylinami a nealko-
holický nápoj s jeho obsahom

Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár, 
Milan Kováč

8.10.1997

1925 VÚP Bratislava Koncentrát antokyanínových farbív 
z výliskov plodov arónie čiernoplo-
dej

Stanislav Šilhár, Anna Kintlerová, 
Milan Kováč

9.9.1998

1926 VÚP Bratislava Koncentrát antokyanínových farbív 
z výliskov čiernych ríbezlí

Stanislav Šilhár, Anna Kintlerová, 
Stanislav Baxa, Ľubomír Fiala

9.9.1998

1927 VÚP Bratislava Koncentrát antokyanínových farbív 
z výliskov plodov bazy čiernej

Stanislav Šilhár, Anna Kintlerová, 
Ľudovít Polívka, Milan Kováč

9.9.1998
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Číslo UV Majiteľ UV Názov Pôvodca vynálezu Účinnosť

1928 VÚP Bratislava Koncentrát antokyanínových farbív 
z výliskov modrých odrôd hrozna

Stanislav Šilhár, Anna Kintlerová, 
Ľudovít Polívka, Milan Kováč

9.9.1998

2226 VÚP Bratislava Jablkovobazová šťava Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár, 
Milan Kováč

12.7.1999

3256 VÚP Bratislava Jablková šťava s príchuťou kvetu 
bazy čiernej

Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár 2.7.2002

3257 VÚP Bratislava Jablková šťava s príchuťou pamajo-
ránu obyčajného

Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár 2.7.2002

3258 VÚP Bratislava Jablková šťava s príchuťou anízu Anna Kintlerová, Stanislav Šilhár, 
Milan Kováč

2.7.2002

5794 VÚP Bratislava 
Sladovňa SESSLEr, 
a. s., Trnava

Pivo s príchuťou bylín Stanislav Šilhár, Tibor Maliar, 
Miroslav ondrejovič, 
Brigita Glončáková

6.7.2011

5868 VÚP Bratislava 
rE-PUBLIC s. r. o., 
Bratislava

Dezinfekčný prípravok na báze 
organických peroxidov

Tibor Maliar, Martin Michalček 4.10.2011

5983 VÚP Bratislava 
Sladovňa SESSLEr, 
a. s., Trnava

Glukánové pivo a spôsob jeho 
výroby

Stanislav Šilhár, Tibor Maliar, 
Miroslav ondrejovič, 
Brigita Glončáková

4.1.2012

6371 VÚP Bratislava
Mäspomix, s. r. o., 
Zvolen

Zmes na prípravu chleba so zníže-
ným obsahom akrylamidu a spôsob 
prípravy chleba z takejto zmesi 

Zuzana Ciesarová, Tomáš Behan, 
Jana Sádecká, Kristína Kukurová, 
Lucie Marková, Ján Kravec

4.2.2013 

6420 VÚP Bratislava 
Mäspomix, s. r. o., 
Zvolen

Zmes na prípravu chleba so zníže-
ným obsahom akrylamidu

Zuzana Ciesarová, Tomáš Behan, 
Jana Sádecká, Kristína Kukurová, 
Lucie Marková, Ján Kravec

3.4.2013

6430 Natures, s. r. o., Trnava
MVFin, s. r. o., Jasenie
VÚP Bratislava

Mlieko s imunomodulačným 
účinkom

Tibor Doboly, Juraj Jakubík, 
Jozef Hurný, Elena Panghyová, 
Marcela Blažková

3.5.2013

6654 NPPC – VÚP Trvanlivé a jemné pečivo a koreni-
nová zmes do trvanlivého a jemné-
ho pečiva

Zuzana Ciesarová, Kristína Kukurová, 
Lucie Marková

8.1.2014

6742 NPPC – VÚP Sirupy dochutené fermentovanými 
macerátmi z bylín 

Elena Panghyová, Stanislav Šilhár, 
Brigita Glončáková, Marcela Blažková

2.4.2014

6756 NPPC – VÚP Antokyanínové oblátky s antioxidač-
nými vlastnosťami 

Elena Panghyová, Pavel Malec, 
Stanislav Šilhár, Brigita Glončáková, 
Marcela Blažková

6.5.2014 

6743 NPPC – VÚP
K.K.V. – Union, s. r. o.; 
Bratislava

Špaldovo-ovocné nápoje Stanislav Šilhár, Marcela Blažková, 
Elena Panghyová, Brigita Glončáková, 
Alžbeta Klempová

2.4.2014 

7319 NPPC – VÚP 
K.K.V. – Union, s. r. o.; 
Bratislava

Nápoje na báze hydrolyzátu špaldy Stanislav Šilhár, Marcela Blažková, 
Elena Panghyová, Brigita Glončáková, 
Alžbeta Klempová

7.1.2016 

7841 NPPC – VÚP Súprava chemikálií na detekciu 
patogénnych baktérií v potravinách

Eva Kaclíková, Peter Siekel, 
Jana Minarovičová, Ľubica Piknová, 
Tomáš Kuchta

3.7.2017

7847 NPPC – VÚP Súprava chemikálií na detekciu 
alergénov v potravinách 

Eva Kaclíková, Peter Siekel, 
Jana Minarovičová, Ľubica Piknová, 
Tomáš Kuchta

2.8.2017

7792 NPPC – VÚP Jablkovohroznová plnka Stanislav Šilhár, Elena Panghyová, 
Marcela Blažková, Marek Kunštek, 
Eugen Kiss

3.5.2017

7832 NPPC – VÚP Jablková plnka s príchuťou arónie 
čiernoplodej

Stanislav Šilhár, Elena Panghyová, 
Marcela Blažková, Eugen Kiss, Marek 
Kunštek

3.7.2017

V konaní 
13-2021

Herbex, s. r. o., Vinica
NPPC – VÚP

osviežujúci nápoj v prášku so zní-
ženou energetickou hodnotou

Stanislav Baxa, Beáta Trebatická, 
Marcela Blažková, Igor Majerčík, 
Martin Polovka

–
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Za dobu existencie ústavu jeho pracovníci 
realizovali viacero výstupov v podobe priamych 
aplikácií v priemysle. obdobne ako v prípade 
patentov a úžitkových vzorov, ani v prípade vý-
stupov pre prax nemáme k dispozícii ich úpl-
ný zoznam. obmedzíme sa preto na výstupy 
pre prax, realizované po roku 2000. 

Tieto výstupy rovnako preukazujú opodstat-
nenosť existencie ústavu a schopnosti jeho pra-
covníkov ponúkať originálne inovatívne riešenia 
podľa požiadaviek zákazníka. Podrobnejšie úda-
je sú dostupné vo výročných správach ústavu, 
ktoré sú zverejnené na webovej stránke ústavu 
(http://vup.sk).

Tabuľka 12. Vybrané realizačné výstupy – originálne a inovatívne riešenia pre prax v r. 2000 – 2020.

Výstup odberateľ

Rok 2000

overovanie technológie a príprava vzoriek prírodného t-2-hexenolu Monoprix, s. r. o., Bratislava

overovanie technológie a príprava vzoriek prírodného t-2-hexenyl acetátu Monoprix, s. r. o., Bratislava

overovanie technológie a príprava vzoriek extraktu pukov čiernej ríbezle Monoprix, s. r. o., Bratislava

overenie funkčnosti výrobného zariadenia EuroBrew, s. r. o., Trnava

Úprava vákuovej odparky pre zahustené šťavy AEH, s. r. o., Pezinok

Vývoj a výroba prietokového pastéra s kapacitou 1hl/h Fructop, s. r. o., ostratice

Hygiena a sanitácia výrobní drobní producenti

Príprava prírodných farbív Nestlé, Prievidza
Figaro, Trnava

Zavádzanie HACCP pre rôznych výrobcov výrobcovia potravín

Rok 2001

Zavedenie výroby výrobkov racionálnej výživy a funkčných zložiek 
potravín na báze exttrudátov

Tatrakon, s. r. o., Poprad

Výroba prírodných jablkových štiav obohatených extraktmi z liečivých 
bylín

Fructop, s. r. o., ostratice

Spracovanie ekologicky pestovaných jabĺk Sad Lívia, s. r. o., Kolíňany

Modernizácia hygienicko-sanitačného systému na príjem mlieka Tatranská mliekareň, Kežmarok

Využitie moderných technológií spracovania vína VPS, Pezinok

Výroba štandardných testovacích pôd Agrárna spoločnosť, Čadca

Testovanie dezinfekčného prostriedku SUPEr STEAM Xintex group, Prešov

Rok 2002

Výroba prírodného koncentrátu arómy kvetu bazy čiernej Monoprix, s. r. o., Bratislava

Výroba silice z listov ríbezle čiernej Monoprix, s. r. o., Bratislava

Výroba absolútu púčikov ríbezle čiernej Monoprix, s. r. o., Bratislava

Postup separácie a purifikácie prírodného trans-2-hexenolu Monoprix, s. r. o., Bratislava

Postup výroby prírodného trans-2-hexenyl acetátu Monoprix, s. r. o., Bratislava

Analýza mastných kyselín v bujónoch Nestlé Slovensko, s. r. o., Prievidza

Stanovenie D-izocitrónovej kyseliny, organických kyselín a špecifických 
markerov kvality ovocných štiav

Bel/Novamann Int., s. r. o., Bratislava

Stanovenie sacharidov metódou HPLC v nealkoholických nápojoch Bel/Novamann Int., s. r. o., Bratislava

Stanovenie ťažkých kovov metódou AAS v potravinách Všeobecné technológie, Bratislava;
Fructop, s. r. o., ostratice

Postup výroby – jablkový koncentrát Sad Lívia, s. r. o., Kolíňany

Postup výroby – kyselina rozmarínová Q-chem, Bratislava

Postup výroby glukánu z hlivy ustricovej Natures, s. r. o., Modra

Postup výroby základov pre arómy Aroco, s. r. o., Praha, Česká republika

Postup výroby špeciálnych trisacharidov zo zvyškového medu Marvex, Bratislava

Fermentačná produkcia biomasy STU, Bratislava

Postup výroby inulínu z čakanky B.M. Kávoviny, Sereď

realizácie výroby špeciálnych cukrov Allcop, s. r. o., Trnava

Monitoring obsahu gluténu v bezlepkových výrobkoch Viedenské pekárne, Modra
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Výstup odberateľ

Sledovanie kvality chmeľu Slovchmeľ, s. r. o., Horná Streda;
Pivovary: Heineken, Hurbanovo; 
Stein, Bratislava

Analýzy prírodných aromatických látok Monoprix, s. r. o., Bratislava

Rok 2003

Jabloňka, koncentrát šťavy z ekologicky pestovaných jabĺk Sad Lívia, s. r. o., Kolíňany

Kyselina rozmarínová, charakteristika výstupu CMS Chemikal, Bratislava

Chitín-glukánový komplex Natures, s. r. o., Modra

Jablková šťava s extraktom bylín Natures, s. r. o., Modra

Produkty na báze kondenzovaného mlieka Wega Trade, s. r. o., Nitra

Koncentráty antokyánov z bazy čiernej, aróma z kvetu bazy čiernej, pama-
joránu, anízu 

Fructop, s. r. o., ostratice; 
Frukona, Košice

Hodnotenie kečupových výrobkov a návrh opatrení na optimalizáciu kva-
lity výroby

Slovakia Merx Plus, s. r. o., Bratislava

Monitoring obsahu gluténu v bezlepkových výrobkoch Viedenské pekárne, Modra

Sledovanie kvality chmeľu – Anglicko Slovchmeľ, s. r. o., Horná Streda;
Pivovary: Heineken – Nitra a rimavská Sobota; 
Topvar, Topoľčany 

Vypracovanie posudku na kvalitu odpadových vôd Aroco, s. r. o., Praha, Česká republika

Analýza prchavých látok Monoprix, s. r. o., Bratislava;
Aroma, s. r. o., Praha, Česká republika;
Vinimpex, s. r. o., Trnava

Posúdenie kvality potravinárskych výrobkov na základe prchavých látok St. Nicolaus, s. r. o., Liptovský Mikuláš

Analýza živíc v chmeli Stein, s. r. o., Bratislava

Analýza chmeľových živíc a vybraných prvkov Slovchmeľ, s. r. o., Horná Streda

Posúdenie kvality odpadových vôd Eco Team Slovakia, s. r. o., Pezinok

Analýza organických kyselín – kyseliny citrónovej, kyseliny jablčnej Bel/Novamann, Bratislava

Stanovenie obsahu vybraných prvkov Všeobecné technológie, Bratislava

Stanovenie ortuti vo vzorkách tkaniva Ústav súdneho lekárstva, Bratislava

Stanovenie konzervačných látok vo výžive čmeliakov Biopomoc, Nové Zámky

Analýza alkoholických nápojov Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu, 
Bratislava

Stanovenie organických kyselín Merx, Šamorín

Stanovenie cukrov v limonádach Mikrolab, rimavská Sobota

Stanovenie etanolu v destilátoch Exekučný úrad, Prievidza

Rok 2004

Jablková šťava s extraktom bylín Fructop, s. r. o., ostratice

Koncentráty antokyánov z bazy čiernej, aróma z kvetu bazy čiernej; rôzni výrobcovia potravín

Rok 2005

Analýza výrobkov – stanovenie obsahu potravinovej vlákniny Vitis, Pezinok; 
PEZA, a. s., Žilina; 
Alfa Bio Slovakia, s. r. o., Zvolen;
Dúbravanka, pekáreň a cukráreň, s. r. o., Bratislava

Analýzy rumových trestí, analýzy práškových arómových kompozícií Aroco, s. r. o., Praha, Česká republika

Autentifikácia ovocných štiav Asociácia nealkoholických nápojov, Bratislava

Monitoring obsahu gluténu v bezlepkových výrobkoch Viedenské pekárne, Modra; 
Dúbravanka, pekáreň a cukráreň, s. r. o., Bratislava;
Slavus, s. r. o., Bratislava 

Analýzy pyrazínových derivátov v rastlinných izolátoch Monoprix, s. r. o., Bratislava

Stanovenie sorbitolu v sójovom mlieku, stanovenie sacharózy, glukózy 
a fruktózy v DIA cukrárskych výrobkoch, stanovenie glukózy, sacharózy 
a maltózy v tortách

Alfabio, s. r. o., Banská Bystrica
PEZA, a. s., Žilina
Dúbravanka rFT, Kráľová pri Senci

Jablková šťava s extraktom bylín Fructop, s. r. o., ostratice
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Výstup odberateľ

Koncentrát farbív z bazy čiernej Výrobná sféra

Koncentrát sladiny EuroBrew, s. r. o., Trnava

rozbory výrobkov B.M. Kávoviny, Sereď

rozbor drieňu obyčajného a odrôd bazy čiernej SPU, Nitra

Rozbory vína Malovýrobcovia vín

Analýzy výrobkov  Viedenské pekárne, Modra;
Kraft Foods, Bratislava

Rok 2006

Analýza obličky a pečene Súdnolekárske pracovisko, ÚDZSS Bratislava

Analýza štiav MASPEX – Walmark, s. r. o., Kamenec pod Vtáč-
nikom

Analýza tekutého cukru CEBor, s. r. o., Bratislava

Stanovenie požadovaných parametrov v nápoji Vinea Vitis, Pezinok

Rozbor brokolice Štátny a potravinový ústav, Nitra

rozbor ovocných štiav Tymbark Maspex Slovakia, s. r. o., Kamenec 
pod Vtáčnikom

Koncentrát farbív z bazy čiernej rôzni malí výrobcovia

Zavedenie systému HACCP Slovprogres, Selenča, Srbsko

rozbor drieňu obyčajného a odrôd bazy čiernej SPU, Nitra

rozbor odrôd čakanky SPU, Nitra

optimalizácie postupu zahusťovania hroznového muštu Záleský, Modra

Stanovenie antioxidačnej aktivity vín rôzni malí producenti vína

Výroba marketingových vzoriek glukánu Natures, s. r. o., Trnava
Pleuran, s. r. o., Bratislava

Prírodné šťavy s rastlinnými extraktami Fructop, s. r. o., ostratice

Koncentrát sladiny EuroBrew, s. r. o., Trnava

Analýzy práškových arómových kompozícií, identifikácia a stanovenie 
obsahu prchavých aromatických látok v ovocných kompozíciách, sledo-
vanie kinetických závislostí

Aroco, s. r. o., Praha, Česká republika

Rok 2007

Výroba marketingových vzoriek glukánu Natures, s. r. o., Trnava; 
Pleuran, s. r. o., Bratislava

Prírodné šťavy s rastlinnými extraktmi PLoSE Fructop, s. r. o., ostratice

Prírodné farbivá s rastlinnými extraktmi rISo, rimavská Sobota

Príprava koncentrovaných extraktov liečivých rastlín AGroKArPATY, Plavnica

Výskum možností zvýšenia kvality produkcie zeleniny pestovanej v sklení-
kových podmienkach

Vegia, a. s., Bratislava, prevádzka Malženice

Jednorazová pomoc pre subjekty potravinárskej praxe – poloprevádzkové 
overenie spracovania tekvicového oleja za studena, vlákninového koncen-
trátu a koncentrátu tekvicovej šťavy

Školský poľnohospodársky podnik, SPU, Nitra

Stanovenie antiradikálovej aktivity výživových doplnkov Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Brati slava

Analýzy práškových ovocných aróm; GC analýzy cibuľových koncentrátov Aroco, s. r. o., Praha, Česká republika

Stanovenie hesperidínu a sacharidov v pomarančových šťavách Tymbark Maspex Slovakia, s. r. o., Kamenec 
pod Vtáčnikom

Stanovenie benzo(a)pyrénu v párkoch Cutisin, s. r. o., Slavkov u Brna, Česká republika

Rok 2008

Prírodné šťavy s rastlinnými extraktmi PLoSE Fructop, s. r. o., ostratice

optimalizácia výroby kyseliny N-acetylneuraminovej v poloprevádzkových 
podmienkach

LIAxxBiotech, Bratislava

Vývoj a hodnotenie kvalitatívnych parametrov a antioxidačnej aktivity 
nových funkčných nápojov rady „Killer“

SpaceLab, s. r. o., Bratislava

Poradenstvo a hodnotenie kvalitatívnych parametrov mliekarských výrob-
kov zamerané na znižovanie obsahu cholesterolu

Liptovská mliekareň, Liptovský Mikuláš

Stanovenie mentolu Bell/Novamann, Bratislava
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Výstup odberateľ

Návrh šetrného výrobného postupu spracovanie bioproduktov na báze 
jabĺk

Sad Lívia, s. r. o., Kolíňany

optimalizácia kvalitatívnych parametrov pekárskych výrobkov, štandardi-
zácia kvality používaných surovín

I.D.C. Holding, a. s., Pečiváreň Sereď

Poradenstvo a pomoc pri štandardizácii a hodnotení kvalitatívnych para-
metrov sušenej čakanky a výrobkov z nej

B.M. Kávoviny, Sereď

rozbory lucernových úsuškov Poľnohospodárske družstvo Blatné

Rok 2009

Beta-glukánové vločky Pleuran, s. r. o., Bratislava

1,6 Beta-glukán Natures, s. r. o., Trnava

1,3 Beta-glukán SpaceLab, s. r. o., Bratislava

Postup výroby koncentrátu polyfenolov z hroznových výliskov ALLVIT, s. r. o., Bratislava

Rok 2010

Spôsob výroby hydrolyzátu špaldovej múky K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

Špaldový jablkovo škoricový nápoj K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

Metóda kontroly prítomnosti „off flavour“ fenoménu v ovocných šťavách McCarter, s. r. o., Bratislava

Rok 2011

Analýza vôd a filtrov z filtrácie vôd mikrobiologickými a molekulárnymi 
metódami

Spur, a. s., Zlín, Česká republika

Špaldový malinový, kávový a kakaový nápoj K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

Prototyp zariadenia na zahusťovanie ovocných štiav a drení rISo, s. r. o., rimavská Sobota

ovocné nátierky s imunostimulačnými účinkami rISo, s. r. o., rimavská Sobota

Hydrogél beta-glukánu Natures, s. r. o., Trnava

Jogurt s imunomodulačnými vlastnosťami Natures, s. r. o., Trnava
Humenská mliekareň, a. s., Humenné

Mlieko s imunomodulačnými účinkami Natures, s. r. o., Trnava
Humenská mliekareň, a. s., Humenné

Rok 2012

Analýza vôd a filtrov z filtrácie vôd mikrobiologickými a molekulárnymi 
metódami

Spur, a. s., Zlín, Česká republika

Kúpeľné oblátky s prídavkom antokyanínov Malec – Kúpeľné oblátky, Slovenská Ľupča

Sirupy s prírodnou arómou K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

Špaldový výživový doplnok Natur Eyor, s. r. o., Dubník

Nealkoholické pivo Czech Beverage Industry Company (CBIC), a. s., 
Vyškov, Česká republika

Levodopa IncoforSK, s. r. o., Bratislava

Homogenizované šťavy Kofola Holding, a. s., rajecká Lesná

Rok 2013

optimalizácia produkcie beta-glukánu izoláciou z hlivy ustricovitej Natures, s. r. o., Trnava

Produkcia suchých vločiek z hlivy ustricovitej Pleuran, s. r. o., Bratislava

Poradenstvo pri skladovaní mäsových výrobkov AGroTrADE, s. r. o., Dunajská Streda

optimalizácia podmienok rastu biomasy na degradáciu ropných produktov BBT, s. r. o., Nová Dubnica

optimalizácia rastu entomopatogénnej huby Beauvariana bassiana Pannon-Trade, Kft., Györ, Maďarsko

overenie výroby bioproduktu „Jablkáčik“ Ekotrend Myjava, s. r. o., rudník

Postup výroby jablkovej drte vhodnej na aplikáciu v pekárstve K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

optimalizácia extrakcie antokyanínov z výliskov čiernej ríbezle K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

overenie technológie lisovania olejov zo semien hrozna K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

Rok 2014

optimalizácia podmienok rastu biomasy na degradáciu ropných produktov BBT, s. r. o., Nová Dubnica

Postup na zahustený hroznový mušt Ekotrend Myjava, s. r. o., rudník

Postup na výrobu piškót so zníženým obsahom pšeničného gluténu 
a zvýšeným obsahom vlákniny

K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda
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Výstup odberateľ

optimalizácia výroby glukánu Natures, s. r. o., Trnava

Produkcia beta-glukánu vo forme suchých vločiek z hlivy ustricovitej Pleuran, s. r. o., Bratislava

Nápoj na báze byliniek LightStyler, s. r. o., Bratislava

Výroba ovocných nápojov a čajov na báze arónie čiernoplodej JV Intersad, Svätý Jur

Spolupráca pri vývoji nápoja v práškovej zmesi obasTrade, s. r. o., Stará Turá

Senzorická analýza trdelníka Klaudius Németh-Konzum, Čata

Stanovenie fruktózy v múkach (HPLC) Detská fakultná nemocnica – I. DK, Bratislava

Stanovenie Pb, Cd a Hg v mangu a vode (AAS) The Fabrik, s. r. o., Bratislava

Stanovenie charakteristík múky (Mixolab Chopin) Cloetta Slovakia, s. r. o., Levice

Stanovenie kovových prvkov v bielom víne, hrozne a listoch viniča; 
stanovenie flavonoidov a resveratrolu v bielych vínach a v listoch viniča 
(HPLC)

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, 
Bratislava

Technológia na dealkoholizáciu a odstraňovanie malých množstiev 
rozpúšťadiel z roztokov

AEH, s. r. o., Pezinok

ovocné bio-džemy/nátierky, koncentráty so zvýšeným obsahom antioxi-
dantov

ProGrEEN, s. r. o., Kvetoslavov

Sušená bryndza Výborný produkt, s. r. o., Humenné

Rok 2015

Stanovenie charakteristík múky Cloetta Slovakia, s. r. o., Levice

Stanovenie vybraných parametrov nealkoholického nápoja ZB radler 0,0 % Heineken Slovensko, a. s., Hurbanovo

Stanovenie polyfenolických zlúčenín v hrozne NPPC - Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, 
Bratislava

Stanovenie farby sójového nápoja počas skladovania Alfa Bio, s. r. o., Banská Bystrica

Produkcia beta-glukánu vo forme suchých vločiek z hlivy ustricovitej Pleuran, s. r. o., Bratislava

Produkcia beta-glukánu z hlivy ustricovitej Natures, s. r. o., Trnava

Predikcia vlastností výrobkov na základe vlastností primárnych vstupov 
do výroby mrazených pekárskych produktov

Minit Slovakia spol. s. r. o., Dunajská Streda

Výroba zahusteného hroznového muštu Martin Pomfy – Mavín Vinárstvo, Vinosady
Pavelka & Syn, Pezinok

Príprava biomasy pre čistiareň odpadových vôd BTT, s. r. o., Bratislava

Zahustenie ovocných ekologických štiav Sad Lívia, s. r. o., Kolíňany

Nové potravinové doplnky na báze prírodných kyselín z nezrelého hrozna VVDP Karpaty, Pezinok

Vývoj zariadení a technológie na vákuové sušenie tepelne citlivých prírod-
ných látok a surovín

AEH, s. r. o., Pezinok

Rok 2016

Produkcia beta-glukánu vo forme suchých vločiek z hlivy ustricovej Pleuran, s. r. o., Bratislava

Príprava biomasy pre degradáciu ropných produktov BTT, s. r. o., Bratislava

Príprava biomasy rodu Bacillus megaterium Zolta Milk, s. r. o., Matúškovo

Príprava výrobnej dokumentácie pre výrobu cukríkov na baze šetrného 
spracovania ovocia a zeleniny bez prídavku aditív

DANAKTA, s. r. o., Bratislava

Izolácia melezitózy z medu TAU-CHEM, s. r. o., Bratislava

Kyselko – nový potravinový doplnok VVDP Karpaty, Pezinok

Experimentálna overovacia jednotka na spracovanie poľnohospodárskych 
produktov

K.K.V. – Union, s. r. o., Dunajská Streda

Evaluation study of hygienic aspects of 2FL production Evonik Fermas, a. s., Slovenská Ľupča

Stanovenie fyzikálno-chemických parametrov sušenej riasy EKoCHEM, Prievidza

Stanovenie kvalitatívneho zastúpenia aromatických látok v sušienkach I.D.C. Holding, a. s., Sereď

Technicky a priestorový izolát viniča MPrV Sr, Bratislava;
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Bratislava
množitelia viniča

Izoláty vinných kvasiniek MPrV Sr, Bratislava;
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Bratislava
množitelia viniča

Stanovenie ortuti v koreňoch jačmeňa Botanicky ústav SAV, Bratislava
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Uvedený súpis samozrejme, nie je úplný. 
Nespomenuli sme – rovnako dôležité – výpočty 
výživového zloženia potravín pre široké spek-
trum výrobcov, servisné služby v podobe výroby 
koncentrátov štiav a zahustených hroznových 
muštov pre rôzne vinárstva a vinohradnícke 
podniky, ale tiež výstupy v podobe vypracova-
nia odporúčaní pre postupy správnej hygienic-
kej praxe na základe mikrobiologických analýz 
vzoriek sterov z množstva  výrobných zariadení 
a výrobkov rôznych výrobcov, mikrobiologický 
rozbor surovín a hotových výrobkov pekárske-
ho, mäsiarskeho a nápojového priemyslu, ďalšie 
rozbory v oblasti mikrobiológie a hygieny potra-
vín a s nimi spojené poradenstvo pri riešení pro-
blémov a zistených nedostatkov a mnohé ďalšie 
realizačné výstupy.

Niektorí zákazníci sa vracali a vracajú opako-
vane, iní sa vracajú občas, niektorí prišli len raz – 
poradiť sa, zorientovať. Nikto neodišiel bez rady, 
ak bolo možné pomôcť. To, že viacerí zákazníci 

sa vracajú opakovane je znak férového prístupu 
zo strany pracovníkov ústavu, kvality a profe-
sionality ponúkaných služieb. Treba len veriť, že 
si erudíciu a schopnosť pomôcť a poradiť udrží-
me aj do budúcnosti.

A na koniec tejto kapitoly, hoci významom 
určite nie na poslednom mieste, zaraďujeme 
zoznam knižných publikácií a kapitol v knihách, 
na ktorých sa autorsky podieľali pracovníci ústa-
vu po roku 2000. Je vždy veľká pocta a uznanie 
odbornosti, ak publikácia, alebo jej časť, vznikne 
na vyzvanie popredných svetových odborníkov 
v príslušnej oblasti. Ústav sa však môže pochvá-
liť aj vlastnou iniciatívou pracovníkov v tejto ob-
lasti, ktorí sami viaceré knižné výstupy iniciovali, 
odborne editovali alebo viedli autorské kolektívy.

Viaceré knižné diela vyšli v popredných sve-
tových vydavateľstvách odbornej a vedeckej lite-
ratúry, čo je ďalšou známkou vynikajúcej kvality 
odborných výstupov pracovníkov ústavu.

Výstup odberateľ

Rok 2017

Izolácia melezitózy z medu Laboratórne chemikálie Milan Adamík, Bratislava

Koláč z pohánkovej múky s rakytníkom e-Diéta, s. r. o., Pezinok

Koncentrát bazovej arómy InSat, s. r. o., Myjava

Výroba xylánu z bukového dreva TAU-CHEM, s. r. o., Bratislava

Konopný olej PD Inovec, Trenčianske Stankovce

Mikrobiálna biomasa na degradáciu odpadových ropných látok BTT, s. r. o., Bratislava

olej z huby Mortinella sp. Biotika, a. s., Slovenská Ľupča

Extrakt z konope siatej technickej SPoKo – spoločenstvo konopy, s, r. o., Komjatice

Rok 2018

Sušienky z alternatívnej múky (fazuľová, cícerová, kukuričná, pohánková) 
s rakytníkom

e-Diéta, s. r. o., Pezinok

Koncentrát z bio-jabĺk Sad Livia, s. r. o., Nitra

Zahustený hroznový mušt a koncentrát antokyánov z čiernych ríbezlí Villa Vino rača, a. s., Bratislava

Mikrobiálna biomasa na degradáciu olejov BTT, s. r. o., Bratislava

Izolát účinných zložiek konope siatej technickej Jardin de fées, s. r. o., Šamorín

Dealkoholizované pivo Banskobystrický pivovar, a. s., Banská Bystrica

raňajková zmes Hryzka PEM Trade, s. r. o., Púchov

Rok 2019

Šťava z plodov arónie čiernoplodej DAAT, s. r. o., Trnava

Kyselko VVDP Karpaty, Pezinok

Mikrobiálna biomasa na degradáciu olejov BTT, s. r. o., Bratislava

raňajková zmes Hryzka PEM Trade, s. r. o., Púchov

Rok 2020

Šťava z plodov arónie čiernoplodej DAAT, s. r. o., Trnava

Mikrobiálna biomasa na degradáciu olejov BTT, s. r. o., Bratislava

optimalizácia fermentácie trstinovej melasy kvasinkami S. cerevisiae ZEMPrES, s. r. o., Piešťany

Dealkoholizácia vína ZEMPrES, s. r. o., Piešťany 

Biocídne prípravky SANIT a SANIT EPG rôzne subjekty potravinárskeho priemyslu, sub-
jekty verejnej a štátnej správy
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Tabuľka 13. Prehľad knižných publikácií, monografií a kapitol v knihách, na ktorých sa podieľali pracovníci ústavu 
v r. 2001 – 2021.

Publikácie sú zoradené podľa druhu a roku vydania.

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

• Fric, V. – Psota, V. – Tomášek, K. – Černohorská, M. – Basařová, G.: 
Pivo – slad – chmel od A do Z. 
Praha: Výskumný ústav pivovarský a sladařský, 2004. ISBN: 8086576108.

• Pedreschi, F. P. – Ciesarová, Z. (Eds.):
Chemical food safety and health. 
New York: Nova Science Publishers, 2013. 218 s. ISBN: 9781629483399.

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

• Kováčiková, E. – Vojtaššáková, A. – Pastorová, J. – Simonová, E. – Holčíková, K.:
Hydina a zverina. Potravinové tabuľky.
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2001.

• Vojtaššáková, A. – Kováčiková, E. – Pastorová, J. – Holčíková, K. – Simonová, E.:
ryby. Potravinové tabuľky. 
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2001.

• Simonová, E. – Holčíková, K. – Kováčiková, E. – Pastorová, J. – Mosnáčková, J. – Vojtaššáková, A.:
Pokrmy a jedlá. Potravinové tabuľky. 
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2002.

• Vojtaššáková, A. – Kováčiková, E. – Pastorová, J. – Mosnáčková, J. – Simonová, E. – Holčíková, K:
Mäso jatočných zvierat. Potravinové tabuľky. 
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2002.

• Szemes, V. – Kováč, M. – Šinková, T.:
Vyznáme sa v E-čkach. 
Bratislava: ProMP, 2004. ISBN: 8096836684.

• Timko, J. – Siekel, P. – Turňa, J.:
Geneticky modifikované organizmy. 
Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2004. ISBN: 8022408344.

• Kuchta, T. – Drahovská, H. – Pangallo, D. – Siekel, P.:
Application of polymerase chain reaction to food analysis. 
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2006. ISBN: 8096960857.

• Fikselová, M. – Németh, K.:
Polyphenols as antioxidants and biologically active components in foods. 
Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. ISBN: 9788080699192.

• Siekel, P. – ovesná, J. – Kučera, L. – Melenová, I. – Zdeňková, K. – Bíbová, I. – Řehák, M. – Demnerová, K. – Hodek, J. – 
Baleková, S. – Bergerová, E. – Janská, V. – Piknová, Ľ. – Kuchta, T. – Turcovský, I. – Kaclíková, E. – Horváth, Ľ. – 
Feketová, M. – Hudecová, M.:
Aktuálne otázky stanovenia špecifickej DNA ako analytického cieľa. 
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2009. ISBN: 978808988843.

• Durec, J. – Jedlička, J. – Ailer, Š. – Tobolková, B. – Belajová, E. – Polovka, M.:
Vplyv abiotických faktorov na kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti biologických systémov rastlinného pôvodu. Nitra: 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN: 9788055222059.

Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvác

• Giertlová, A. – Morochovičová, M. – Kováčiková, E. – Bartošová, L.:
The Slovak Food Composition Dataset by Food research Institute. EuroFIr AISBL e−book Collection. 
Brusel: European Food Information resource AISBL, 2012. ISBN: 9782930672014.

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

• Bartošová, L. – Giertlová, A. – Kováčiková, E.:
Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. 
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2013. ISBN: 9788089539062.

Učebnice pre základné a stredné školy

• Košická, M. – Porubská, J. – Kubíková, J. – Kováčiková, E. – Lešková, E.:
Stravuj sa zdravo. Učebná pomôcka pre žiakov základných škôl. 
Bratislava: DIDAKTIS, 2006. ISBN: 8089160360.

Skriptá a učebné texty

• Šilhár, S. – Panghyová, E.:
Správna hygienická prax pre spracovanie a predaj produktov „priamo z farmy“. 
Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2010. 
(Zborník prednášok z informačných kurzov. Zostavovateľ: Pankevič, M. – Matulová, M.)
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Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

• Krkošková, B. – Macová, E.:
Fractionation of wheat gliadins. In: Dris, r. – Barry-ryan, C. (Eds.): Plant physiology: Characteristics, breeding and genetics.
Helsinki: WFL Publisher, 2002. ISBN: 9781578082407.

• Šimko, P. – Karovičová, J.:
Determination of post harvest and processed food preservatives. 
In: Nollet, L. M. L. (Ed.): Handbook of food analysis. 2. vyd. 
New York: Dekker/CrC Press, 2004, s. 1543–1576. ISBN: 9781466556546, 9780367854409. DoI: 10.1201/9780367854409.

• Šimko, P.:
Sorbates. 
In: Hui, Y. H. – Sherkat, F. (Eds.): Handbook of food science, technology and engineering. 
New York: CrC Press, 2005, s. 993–1026. ISBN: 9780849398476, 9780429096112. DoI: 10.1201/b15995.

• Šimko, P.:
Polycyclic aromatic hydrocarbons. 
In: Nollet, L. – Toldrá, F. (Eds.): Handbook of processed meats and poultry analysis. 
New York: CrC Press, 2008, s. 707–725. ISBN: 9781420045314.

• Šimko, P.:
Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meats. In: Toldrá, F. (Ed.): Safety of meat and processed meat. New York: 
Springer, 2009, s. 343–364. ISBN: 9780387890258, 9780387890265. DoI: 10.1007/978-0-387-89026-5.

• Šimko, P.:
Polycyclic aromatic hydrocarbons. 
In: Nollet, L. M. L. – Toldrá, F. (Eds.): Safety analysis of foods of animal origin. 
Boca raton: CrC Press, 2010, s. 343–364. ISBN: 9781138112216, 9781439848173. DoI: 10.1201/EBK1439848173.

• Porubská, J. – Polovka, M.:
Part II: Meat and Fish. Chapter 10. Vitamins. 
In: Cruz, r. M. S. (Ed.): Practical food and research. 
New York: Nova Science, 2011, s. 247–279. ISBN: 9781617285066.

• Šimko, P.:
Heat and processing generated contaminants in processed meats. 
In: Kerry, J. P. – Kerry, J. F. (Eds.): Processed meats: Improving safety, nutrition and quality. 
Cambridge: Woodhead Publishing, 2011, s. 478–507. ISBN: 9781845694661. DoI: 10.1533/9780857092946.3.478.

• Ciesarová, Z.:
relevance of acrylamide in food industry: occurrence, exposure and impact of mitigation tools. 
In: Pedreschi, F. P. – Ciesarová, Z. (Eds.): Chemical food safety and health. 
New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 27–42. ISBN: 9781629483399.

• Ciesarová, Z.:
Impact of L-asparaginase on acrylamide content in fried potato and bakery products. 
In: Gökmen, V. (Ed.): Acrylamide in food : Analysis, content and potential health effects. 
Amsterdam: Elsevier, 2016, s. 405-421. ISBN: 9780128028322. DoI: 10.1016/B978-0-12-802832-2.00021-8.

• Kukurová, K.:
Effect of inorganic salts on acrylamide formation in cereal matrices. 
In: Gökmen, V. (Ed.): Acrylamide in food : Analysis, content and potential health effects. 
Amsterdam: Elsevier, 2016, s. 377–390. ISBN: 9780128028322. DoI: 10.1016/B978-0-12-802832-2.00019-X.

• Ciesarová, Z. – Mikušová, L. – Magala, M. – Kohajdová, Z. – Karovičová, J.:
Nonwheat cereal-fermented-derived products.
In: Frias, J. – Martinez Villaluenga, C. – Penas, E. (Eds.): Fermented foods in health and disease prevention.
London : Academic Press, 2017, s. 417–432. ISBN: 9780128025499. DoI: 10.1016/B978-0-12-802309-9.00017-0.

• Murkovic, M. – Pedreschi, F. – Ciesarová, Z.:
Process contaminants: a review.
In: Varelis, P. – Melton, L. – Shahidi, F. (Eds.): Encyclopedia of food chemistry – Volume 1.
Amsterdam: Elsevier, 2018, s. 609–614. ISBN: 9780128140260, 9780128140451.

• Kuchta, T.:
Sample preparation for real-time PCr in food science.
In: rodriguez-Lázaro, D. (Ed.): Polymerase chain reaction: Theory and technology.
Poole: Caister Academic Press, 2019, s. 127–136. ISBN: 9781912530243. DoI: 10.21775/9781912530243.07.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

• Siekel, P. – Polovka, M.:
Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje. Potraviny.
In: Lubyová, M. – Filčák, r. (Eds.): Globálne megatrendy. Hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky.
Bratislava: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2016, s. 128–155. ISBN: 9788097085025.
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Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, monografiách

• Kuchta, T. – Kaclíková, E. – oravcová, K.:
Contained detection of food-borne pathogenic bacteria by 5’-nuclease polymerase chain reaction and end-point fluorimetry.
In: riley, A. P. (Ed.): Food policy, control and research.
New York: Nova Biomedical Books, 2005, s. 111–124. ISBN: 1594544085, 978-1594544088.

• Sádecká, J. – Farkaš, P. – Ciesarová, Z. – Kováč, M.:
Effect of the pressure on composition of the supercritical carbon dioxide extracts of blackcurrant buds (Ribes nigrum L.).
In: Hofmann, T. – rothe, M. – Schieberle, P. (Eds.): State-of-the-Art in flavour chemistry and biology.
Garching: Deutsche Forschungsanstalt fűr Lebesmittelchemie, 2005, s. 368–372. ISBN: 9783000158094.

• Šimko, P.:
Polycyclic aromatic hydrocarbons.
In: Nollet, L. M. L. (Ed.): Analysis of endocrine disrupting compounds in food.
Singapore: Willey - Blackwell, 2011, s. 429–445. ISBN: 978-0-8138-1816-0. DoI: 10.1002/9781118346747.ch19.

• Brežná, B. – Piknová, Ľ.:
real-time PCr methods for identification of animal or plant species. 
In: rodríguez-Lázaro, D. (Ed.): real-time PCr in food science: Current technology and applications.
Norfolk: Caister Academic Press, 2013, s. 255–275. ISBN: 9781908230157.

• Tóth, D. – Brindza, J. – Panghyová, E. – Šilhár, S.:
Traditional Slovak products as functional foods.
In: Kristbergsson, K. – Ötles, S. (Eds.): Funcional properties of traditional foods. Integrating food science and engineering 
knowledge into the food chain. Vol. 12.
New York: Springer, 2016, s. 75–86. ISBN: 9781489976604, 9781489976628. DoI: 10.1007/978-1-4899-7662-8_5.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, monografiách

• Štefanovičová, A. – Kuchta, T. – Siekel, P.:
Dôkaz geneticky modifikovaných organizmov v potravinách.
In: Čikoš, Š. - Koppel, J. - Kantíková, M. (Eds.): Polymerázová reťazová reakcia a jej použitie v biologickom výskume 
a diagnostike.
Košice: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, 2001, s. 186–203. ISBN: 9788096861804.

• Kuchta, T.:
Metódy identifikácie geneticky modifikovaných organizmov.
In: Timko, J. – Siekel, P. – Turňa, J. (Eds.): Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2004, s. 86–90. ISBN: 9788022408349.

• Siekel, P.:
Geneticky modifikované organizmy v potravinárstve. 
In: Timko, J. – Siekel, P. – Turňa, J. (Eds.): Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2004, s. 57–77. ISBN: 9788022408349.

• Siekel, P. – Ferenčík, I. – Timko, J. – Turňa, J.:
Postoj obyvateľov ku geneticky modifikovaným organizmom na Slovensku. 
In: Timko, J. – Siekel, P. – Turňa, J. (Eds.): Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2004, s. 101–115. ISBN: 9788022408349.

• Turňa, J. – Ferenčík, I. – Siekel, P. – Timko, J.:
Geneticky modifikované organizmy a spoločnosť. 
In: Timko, J. – Siekel, P. – Turňa, J. (Eds.): Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2004, s. 2–7. ISBN: 9788022408349.

• Siekel, P.:
Biologická bezpečnosť potravín a krmív. 
In: Tóth, D. (Ed.): Biologická bezpečnosť.
Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007, s. 251–261. ISBN 978-80-8069-846-1.

• Siekel, P.:
Zásady biologickej bezpečnosti v agropotravinárstve.
In: Tóth, D. (Ed.): Biologická bezpečnosť.
Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007, s. 263–270. ISBN 978-80-8069-846-1.
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v citačných databázach, s obmedzením na prá-
ce, publikované pod hlavičkou VÚP).

Pri analýze údajov pre potreby publikácie 
sme tiež našli práce autorských kolektívov, ktoré 
síce majú relatívne malý počet zistiteľných pub-
likačných výstupov – z dôvodov už uvedených – 
zato s pomerne slušným citačným ohlasom. Ide 
o autorský kolektív pod vedením Ing. Holčíko-
vej (Holčíková, Lešková, Kubíková, Kováčiková, 
Košická, Porubská), ktorý má jednu publikáciu, 
zato s 211 citáciami.

Poznamenávame, že počet citácií v zjedno-
dušenom ponímaní ilustruje hodnotu – využiteľ-
nosť publikácie – pre ostatných vedeckých pra-
covníkov vo svetovom meradle. 

A pre úplnosť (a komplexnosť informácie) 
ešte jeden prehľad – sumár počtu publikácií 
pracovníkov ústavu od r. 2001 v členení pod-
ľa v súčasnosti platnej Smernice 13/2008-r 
zo 16.10.2008 o bibliografickej registrácii a kate-
gorizácii publikačnej činnosti.

Poznamenávame, že podrobná publikač-
ná činnosť pracovníkov ústavu od roku 1992 je 
v podobe súpisov prístupná na webovom síd-
le ústavu (http://www.vup.sk) v časti odborné 
a vedecké publikácie.

Dôležité pre rozvoj svetového pozna-
nia a udržanie vedeckej a odbornej eru-
dície inštitúcie, ako je tá naša, sú odbor-
né a vedecké výstupy pracovníkov ústavu.  
Pre ich veľký rozsah ich nie je možné zaradiť 
do tejto publikácie, preto s dôverou odkazujeme 
čitateľa na verejne prístupné súpisy publikačnej 
činnosti ústavu, ktoré sú od r. 1992 kompletne 
k dispozícii v elektronickej podobe na webovej 
stránke ústavu.

Celkovo k dnešnému dnu podľa dostupných 
údajov je vo vedeckých databázach zazname-
naných 409 vedeckých prác (databáza Web of 
Science), resp. 434 prác (databáza SCoPUS) 
s celkovo 6042, resp. 6718 citáciami. 

Poznamenávame, že aktívne vyhľadávanie 
v registroch týchto databáz je možné len cca 
od r. 1995, neodzrkadľujú teda celkový súčet 
publikovaných prác a citácií na ne.

Sumárny prehľad celkového zistiteľného poč-
tu prác a citácií ako aj prehľad počtu prác a ci-
tácií za obdobie od r. 2001 je uvedený v tabuľ-
ke 14.

V ďalšom tabuľkovom prehľade uvádzame 
zoznam najcitovanejších autorov – súčasných 
alebo bývalých zamestnancov ústavu (sú to zá-
roveň autori s najvyšším počtom dokumentov 

Potravinové tabuľky vydané Výskumným ústavom potravinárskym v rokoch 1997 – 2002.
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Tabuľka 15. Zoznam najcitovanejších súčasných aj bývalých pracovníkov ústavu v citačných databázach (stav 
k 10.7. 2021). 

Uvádza sa počet citácií iba pre publikácie, kde je VÚP uvedené ako pracovisko autorov. Hviezdičkou sú označení bývalí zamest-
nanci.

Autor
Web of Science SCoPUS

Počet publikácií Počet citácií Počet publikácií Počet citácií

rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. 89 1369 104 1671
Ing. Milan Suhaj, CSc.* 47 1092 53 1244
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.* 33 671 39 755
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. 40 623 51 734
Dr. Domenico Pangallo, DrSc.* 38 552 38 593
Ing. Eva Kaclíková, CSc. 49 550 45 566
Ing. Martin Polovka, PhD. 38 544 39 588
prof. rNDr. Július Šubík, DrSc.* 32 499 27 335
Ing. Kristína Kukurová, PhD. 34 418 41 483
Ing. Barbara Brežná, PhD. 19 366 18 387
rNDr. Pavel Farkaš, CSc.* 24 290 22 387
doc. rNDr. Peter Siekel, CSc.* 31 272 34 282
Ing. Emília Lešková * 3 270 3 294
Ing. Emil Kolek, PhD. 27 257 29 326
doc. Ing. Jozef Tekeľ, DrSc.* 19 262 17 283
Ing. Jana Sádecká, PhD. 19 252 22 287
Ing. Janka Porubská* 7 242 7 266
Ing. Elena Belajová 26 223 25 254
Ing. Eva Kováčiková* 2 213 2 236
Ing. Kristína Holčíková, CSc.* 2 211 3 237
Mgr. Martina Košická* 1 211 1 233
Ing. Jana Kubíková* 1 211 1 233
rNDr. Katarína oravcová* 15 204 16 203
rNDr. Ľubica Piknová, PhD. 22 199 25 244
Ing. Alena Bednáriková, PhD.* 14 190 19 230
Ing. Janka Koreňová, PhD. 18 177 20 204
rNDr. Mária Koreňovská* 14 165 17 205
Ing. Jana Minarovičová, PhD. 15 162 15 173
Ing. Jana Horváthová 6 156 7 180
Ing. Ján Peťka* 6 152 9 206
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. 9 146 7 156
Gizela Takácsová* 8 145 7 119
Ing. Jana Kovačičová, CSc.* 6 143 6 153
Ing. Bernadetta Krkošková, PhD.* 1 127 2 143
Mgr. Klára Krascsenicsová* 10 123 11 110
Mgr. Terézia Cabicarová, PhD.* 12 121 10 102
Ing. Katarína Ženišová, PhD. 12 119 12 138
Ing. Eugen Kiss 5 114 6 128
Ing. Viera Turcovská* 5 112 5 126

Tabuľka 14. Počet dokumentov pracovníkov ústavu v citačných databázach (stav k 10.7.2021).

Web of Science SCoPUS
Počet dokumentov
Celkový počet 409 434
2001 – 2021 363 378
Počet citácií
Celkový počet 6 042 6 718
2001 – 2021 5 456 5 732
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Tabuľka 16. Prehľad 10 najcitovanejších prác súčasných aj bývalých pracovníkov ústavu v citačných databázach 
(stav k 10.7. 2021).

Publikácia
Počet citácií

Web of 
Science

SCoPUS

1. Suhaj, M.:
Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: a review.
Journal of Food Composition and Analysis, 19, 2006, č. 6–7, s. 531–537.
DoI: 10.1016/j.jfca.2004.11.005

248 296

2. Šimko, P.:
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products and smoke 
flavouring food additives.
Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life 
Sciences, 770, 2002, č. 1–2, s. 3–18.
DoI: 10.1016/s0378-4347(01)00438-8

225 244

3. Lešková, E. – Mosnáčková, J. – Kováčiková, E. – Košická, M. –  Porubská, J. – 
Holčíková, K.:
Vitamin losses: retention during heat treatment and continual changes expressed by 
mathematical models.
Journal of Food Composition and Analysis, 19, 2006, č. 4, 252–276.
DoI: 10.1016/j.jfca.2005.04.014

211 233

4. Krkošková, B. – Mrázová, Z.:
Prophylactic components of buckwheat.
Food Research International, 38, 2005, č. 5, s. 561–568.
DoI: 10.1016/j.foodres.2004.11.009

127 143

5. D’Agostino, M. – Wagner, M. – Vazquez–Boland, J. A. – Kuchta, T. – Karpíšková, r. – 
Hoorfar, J. – Novella, S. – Scorti, M. – Ellison, J. – Murray, A. – Fernandes, I. – Kuhn, M. – 
Pazlarová, J. – Heuvelink, A. – Cook, N.:
A validated PCr-based method to detect Listeria monocytogenes using raw milk as a food 
model – Towards an international standard.
Journal of Food Protection, 67, 2004, č. 8, s. 1646–1655.
DoI: 10.4315/0362-028X-67.8.1646

96 104

6. Nemeth, K. – Piskula, M. K.:
Food content, processing, absorption and metabolism of onion flavonoids
Critical reviews in Food Science and Nutrition, 47, 2007, č. 4, s. 397–409.
DoI: 10.1080/10408390600846291

84 94

7. Ciesarová, Z. – Kiss, E. – Boegl, P.:
Impact of L-asparaginase on acrylamide content in potato products.
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 141–146.
<https://www.vup.sk/download.php?bulID=22>

81 86

8. Muhterem-Uyar, M. – Dalmasso, M. – Bolocan, A. S. – Hernandez, M. – Kapetanakou, A. E. – 
Kuchta, T. – Manios, S. G. – Melero, B. – Minarovičová, J. – Nicolau, A. I. – rovira, J. – 
Skandamis, P. N. – Jordan, K. – rodríguez-Lázaro, D. – Stessl, B.:
Environmental sampling for Listeria monocytogenes control in food processing facilities 
reveals three contamination scenarios
Food Control, 51, 2015, s. 94–107.
DoI: 10.1016/j.foodcont.2014.10.042

76 78

9. Przygodzka, M. – Zielińska, D. – Ciesarová, Z. – Kukurová, K. – Zieliński, H.:
Comparison of methods for evaluation of the antioxidant capacity and phenolic com-
pounds in common spices.
LWT – Food Science and Technology, 58, 2014, č. 2, s. 321–326.
DoI: 10.1016/j.lwt.2013.09.019

75 85

10. Suhaj, M. – rácová, J. – Polovka, M. – Brezová, V.:
Effect of γ-irradiation on antioxidant activity of black pepper (Piper nigrum L.)
Food Chemistry, 97, 2006, č. 4, s. 696–704.
DoI: 10.1016/j.foodchem.2005.05.048

69 80
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Tabuľka 17. Sumár počtu publikácií pracovníkov ústavu od r. 2001 do r. 2020.

Poznámka: Kvôli zjednoteniu boli publikácie z rokov 2001–2008 priradené do jednotlivých kategórií spätne (v období, keď vyšli, 
ešte neexistovala Smernica 13/2008-r zo 16. 10. 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti).

Názov kategórie Spolu

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 10

odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1

odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 1

Učebnice pre základné a stredné školy 1

Skriptá a učebné texty 1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 14

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, monografiách 5

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, monografiách 7

odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 3

odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 42

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 223

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 45

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 18

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 93

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCoPUS* 6

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCoPUS* 70

odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1

odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0

odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 6

odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1 056

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 174

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 327

Postery zo zahraničných konferencií 91

Postery z domácich konferencií 55

rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predch. kategórií 8
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1959 – 1961
V roku 1958 Výskumný ústav mraziarenský 

patril do Združenia mäsového a mraziarenské-
ho priemyslu a mal celoštátnu pôsobnosť. Jeho 
výskum sa zameriaval hlavne na oblasť chladia-
renských a mraziarenských teplôt. Vedenie ústa-
vu hľadalo možnosti ako informovať celý potravi-
nársky priemysel, poľnohospodárstvo a obchod 
o nahromadených výsledkoch v uvedenej ob-
lasti a o možnostiach využitia chladu pri úchove 
a výrobe potravín.

V roku 1959 s týmto cieľom ústav začal vydá-
vať „Informácie Výskumného ústavu mraziaren-
ského“, v ktorom sa referovalo o dosiahnutých 
výsledkoch a o svetovom stave využitia chla-
diarenských a mraziarenských teplôt pri úchove 
a výrobe potravín. 

1962 – 1981
Po viac ako troch rokoch vydávania sa ve-

denie vtedajšieho ústavu, na čele s riaditeľom 
doc. Ing. Štefanom Šulcom, CSc., rozhodlo 
zlepšiť publicistickú formu Informácií a s pomo-
cou p. Vaňka, vtedajšieho riaditeľa n. p. Mrazír-
ny Praha, začalo vydávať Bulletin Výskumného 
ústavu mraziarenského vo forme časopisu.

Časopis si dal za cieľ informovať o činnos-
ti ústavu a najmä o výsledkoch výskumných 
prác, uverejňovať pôvodné práce z chladiaren-
sko-mraziarenského odvetvia, resp. výnimočne 

aj z iných odvetví potravinárskeho priemyslu, 
rozširovať aktuálne vedecko-technické a eko-
nomické informácie, prinášať najzaujímavejšie 
preklady, resp. skrátené výťahy zo zahraničných 
literárnych zdrojov, umožniť výmenu skúseností 
popredných pracovníkov a zlepšovateľov z jed-
notlivých závodov chladiarensko-mraziarenské-
ho priemyslu a rozširovať poznatky zo študij-
ných ciest v zahraničí.

Prvé číslo Bulletinu vyšlo v 1. polroku 1962 
pri príležitosti 10. výročia založenia ústavu. Pub-
likované práce dostali odbornú úpravu a hlavné 
výsledky boli uvedené v súhrne, v jazyku rus-
kom a nemeckom. Novovytvorená redakčná 
rada sprísnila výber článkov, aby sa dosiahla 
vyššia úroveň a tým dosiahol aj väčší záujem 
o výsledky ústavu.

Pri zrode časopisu stáli okrem riadite-
ľa ústavu najmä Ing. Eva Bystrická, vedúca 
odborového strediska vedecko-technických 
a ekonomických informácií, ktorá sa stala hlav-
nou redaktorkou, pracovník tohto strediska 
Dr. Ján Gazdík, ktorý bol tajomníkom redakčnej 
rady a organizátorom prác súvisiacich so zro-
dom časopisu a doc. Dr. Ján Arpai, CSc., vedú-
ci mikrobiologického oddelenia. okrem uvede-
ných pracovníkov boli do činnosti v redakčnej 
rade zapojení najmä Ing. Miroslav Behúň, 
Ing. Jozef Birtok, Ing. Štefan Burák a Ing. Ka-
rol Heidinger.

Odborné a vedecké periodiká vydávané ústavom

Výskumný ústav potravinársky už od svojho založenia dbal o propagáciu výsledkov svojej odbor-
nej a vedeckej činnosti. obzvlášť kľúčovou bola táto aktivita v časoch obmedzeného prístupu k zahra-
ničnej odbornej literatúre, resp. v dobách „pred internetom“. Prostredníctvom odborných periodík, ale 
tiež propagačných výstav či novinových článkov tak v tej dobe odborná a laická verejnosť získavala 
prehľad o tom, načo vlastne samotný výskum – aj ten mraziarenský, resp. potravinársky – je, čo pri-
náša, čo ponúka, čím prispieva k rozvoju spoločnosti a čím obohacuje poznanie doma a v zahraničí, 
pretože o výskume sa musíme baviť v svetovom rozmere.

A tak sa do dnešného dňa zachovali v našom archíve viaceré pravidelne aj občasne vydávané pe-
riodiká, vrátane kroník (celkovo štyroch brigád socialistickej práce), ktoré po odfiltrovaní ideologické-
ho rozmeru tiež zachytávsjú významné výsledky pracovníkov ústavu (viac o nich v prílohe).

V tejto časti sa sústredíme na tri kľúčové odborné periodiká, historicky vydávané ústavom, Bulletin 
potravinárskeho výskumu, z ktorého sa následne vytvoril Journal of Food and Nutrition research ako 
jediný slovenský vedecký potravinársky zameraný časopis zaradený v prestížnych svetových data-
bázach medzi tzv. karentované časopisy a Trendy v potravinárstve, ktoré ponúkajú širšie spektrum 
odborne a populárno-vedecky ladených článkov, určených pre širšiu odbornú ale aj laickú verejnosť.

  Čitateľa s dôverou odkazujeme na webovú stránku ústavu (http://www.vup.sk), kde v časti odbor-
né a vedecké publikácie nájde dostupný archív všetkých periodík, ktoré ústav do dnešného dňa vydal.

Bulletin potravinárskeho výskumu
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od začiatku vydávania v roku 1962 až do roku 
1989 (27 rokov) pán Jozef Bielik. 

1982 – 2005
od r. 1982, keď ústav viedol Ing. Alexan-

der Szokolay, DrSc., Bulletin začal vychádzať 
pod názvom Bulletin potravinárskeho výsku-
mu a stal sa prvým vedeckým potravinárskym 
časopisom s celoštátnou pôsobnosťou. Ako 
píšu vo svojom príspevku k decéniu časopisu 
Ing. Milan Kováč a Ing. Alexander Szokolay, „ob-
javil sa nenápadne, v tej istej farbe ako vychá-
dzal ústavný Bulletin, iba podnadpis sa zmenil, 
čím sa podarilo vyhnúť komplikovanému schva-
ľovaniu podľa vtedajšieho tlačového zákona.“

Časopis dostal možnosť získať medziná-
rodný ohlas prostredníctvom bibliografickej 
databázy Food Science and Technology Abs-
tracts (FSTA). od roku 1993 sa záznamy uve-
rejnených článkov začali objavovať v databáze 
FAo – AGrIS. V roku 1999 ponuku abstrahovať 
časopis prijali aj Chemical Scientific Abstracts 
(CAS), CABI Publishing (CAB Abstracts), Cam-
bridge Scientific Abstracts (CSA), Leatherhead 
Food Research Association. 

Časopis vychádzal štyrikrát ročne v pravi-
delnom rozsahu 48 strán. od roku 1964 vychá-
dzal pod názvom Bulletin Výskumného ústavu 
pre konzerváciu potravín, v rokoch 1965 – 1968 
ako Bulletin Ústredného výskumného ústavu 
potravinárskeho, pobočky Bratislava a od roku 
1969 do roku 1981 ako Bulletin Výskumného 
ústavu potravinár skeho.

Časopis uverejňoval príspevky pracovníkov 
priemyslu, ale aj od zahraničných prispievateľov 
najmä z NDr, Maďarska, Poľska a Sovietskeho 
zväzu.

redakčná rada vynakladala snahu spolu-
pracovať pri vydávaní časopisu s ďalšími orga-
nizáciami vedeckovýskumnej základne, vysoký-
mi školami, Československou akadémiou vied, 
Slovenskou akadémiou vied, Ministerstvom 
poľnohospodárstva a výživy SSr a potravinár-
skej praxe, avšak len formou získavania prí-
spevkov. Tejto činnosti sa darilo najmä v rokoch 
1976 – 1980, kedy vo väčšej miere publikovali 
najmä pracovníci odborovej vedeckovýskumnej 
základne, Chemickotechnologickej fakulty SVŠT 
a predovšetkým tí, ktorí boli zapojení do riešenia 
úloh ústavu.

Výkonným a technickým redaktorom bol 

Titulné strany prvého čísla Bulletinu Výskumného ústavu mraziarenského z r. 1962 a posledného čísla Bulletinu 
potravinárskeho výskumu z r. 2005. 
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tohto nášho, v súčasnosti stále jediného vedec-
kého karentovaného periodika v oblasti potravi-
nárskeho výskumu na Slovensku.

Dôležité pre vedecký časopis sú jeho scien-
tometrické ukazovatele, z ktorých vo vedeckej 
obci najsmerodajnejším je tzv. impakt faktor – IF. 
Určuje sa ako podiel súčtu citácií na práce, pub-
likované v časopise v predchádzajúcom obdo-
bí (spravidla predchádzajúci kalendárny rok) 
a počtu publikovaných prác v hodnotenom ob-
dobí.

Vývoj impakt faktora časopisu (Journal Cita-
tion reports, Clarivate Analytics) je od r. 2008 
do r. 2020 je uvedený na obrázku. od hodno-
ty tzv. ročného impakt faktora sa odvíja aj tzv. 
5-ročný impakt faktor časopisu, ktorý za rok 
2020 dosiahol hodnotu 1,189.

od r. 2006 časopis začal vychádzať v an-
gličtine pod novým názvom Journal of Food 
and Nutrition research. V novom zložení re-
dakčnej rady získali väčšie zastúpenie odbor-
níci zo zahraničia. Formálne i obsahové zmeny 
viedli k zaradeniu JFNr medzi časopisy abstra-
hované v prestížnych medzinárodných databá-
zach Science Citation Index a SCoPUS. Časo-
pis nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vydávania 
Bulletinu potravinárskeho výskumu ako prvého 
slovenského vedeckého potravinárskeho perio-
dika. 

Journal of Food and Nutrition Research 
uverejňuje príspevky zamerané na základný 
a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, 
mikro biológie, výživových aspektov, bioaktivity, 
kvality, bezpečnosti a technológie potravín.

od r. 2011 je časopis (spätne až do r. 2008) 
abstrahovaný aj v Current Contents/Agriculture, 
Biology & Environmental Sciences a zaraďuje sa 
medzi tzv. karentované časopisy.

od r. 2006 do r. 2012 pôsobil ako pred-
seda redakčnej rady a šéfredaktor časopisu  
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. a ako zá-
stupca šéfredaktora rNDr. Tomáš Kuch-
ta, DrSc. od r. 2013 do súčasnosti pôsobí 
ako predseda redakčnej rady a šéfredaktor 
rNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. a ako zástupca šéf-
redaktora Ing. Martin Polovka, PhD. 

od r. 2014 došlo tiež k rozšíreniu počtu re-
daktorov postupne na štyroch – popri predse-
dovi redakčnej rady a zástupcovi šéfredaktora 
pôsobia v pozícii redaktorov aj prof. Ing. Ľubo-
mír Valík, PhD. a rNDr. Katarína Babinská, DrSc.

Nemenej významná je tiež úloha výkonné-
ho a technického redaktora časopisu, ktorú od 
r. 2006 (resp. ako výkonný a technický redak-
tor Bulletinu od r. 1993) plní Ing. Zuzana Lich-
nerová. Zabezpečuje technický chod časopi-
su – preberá rukopisy od autorov, posudzuje ich 
formálnu a odbornú úroveň stanovenú v Poky-
noch pre autorov, po dohode s autormi vykoná-
va potrebné úpravy, ale tiež zabezpečuje styk 
s členmi redakčnej rady, s autormi a recenzent-
mi, zodpovedá za redakčnú úpravu príspevkov 
a pripravuje podklady pre tlač a publikovanie, 
zabezpečuje technické a grafické spracovanie 
rukopisov. 

Za túto jej prácu jej patrí pri príležitosti vý-
ročia ústavu naše poďakovanie. Nesmieme 
samozrejme zabudnúť pri tejto príležitosti po-
ďakovať všetkým, ktorí prispeli odbornou alebo 
technickou spoluprácou k vzniku a udržaniu 

Journal of Food and Nutrition Research

Titulná strana prvého čísla časopisu Journal of Food 
and Nutrition research – vol. 45 (2006).
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okrem odborných a vedeckých informácií 
v anglickom jazyku, Výskumný ústav potravinár-
sky vydáva aj odborné periodikum v slovenčine, 
určené pre odbornú, ale aj laickú verejnosť – 
Trendy v potravinárstve. Časopis s prestávkami 
vychádza od r. 1994, od r. 2016 s periodicitou 
dvakrát ročne. V r. 2021 vyjde teda 26. ročník 
tohto periodika. 

Pôvodne bol časopis vydávaný v gescii Mi-
nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka s cieľom prezentovať odborné príspevky 
z diania v agropotravinárskom sektore doma aj 
v zahraničí, s dôrazom na najnovšie odborné 
a vedecké poznatky potravinárskeho výskumu, 
ale aj diania v legislatívnej oblasti s dopadom 
na potravinárstvo. Postupne sa transformoval 
na periodikum, informujúce o dianí v sloven-
skom potravinárskom výskume, s dôrazom 
na projekty a úlohy riešené vo Výskumnom ús-

tave potravinárskom, pričom v r. 2017 bola pri-
jatá koncepcia, podľa ktorej prvé číslo v danom 
roku prezentuje recenzované – vedecky zame-
rané – príspevky autorov, a spravidla druhé číslo 
prezentuje výstupy projektov a aktuálne riešené 
problémy populárno-odbornou formou. 

Je snahou redakčnej rady časopisu v po-
sledných dvoch-troch rokoch mierne pozmeniť 
zameranie časopisu a okrem aktuálne riešenej 
odbornej problematiky pracovníkov ústavu pre-
zentovať odbornej a laickej verejnosti, v súlade 
s názvom časopisu, aj aktuálne trendy v oblas-
ti výživy, kvality a bezpečnosti potravín, vývoj 
a možnosti moderných analytických a mikro-
biologických metód, ale tiež prezentovať od-
borne podložený pohľad na aktuálne kauzy, 
problémy a očakávaný vývoj a výzvy v oblas-
ti potravinárstva a potravinárskeho výskumu 
doma a v zahraničí.
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Vývoj impakt faktora časopisu Journal of Food and Nutrition research v r. 2008 – 2020 podľa údajov databázy 
Journal Citation Reports, Clarivate Analytics.

Trendy v potravinárstve

Tabuľka 18. Prehľad periodík vydávaných Výskumným ústavom potravinárskym.

Názov časopisu Roky vydávania

Informácie výskumného ústavu mraziarenského 1959 – 1961
Bulletin Výskumného ústavu mraziarenského 1962 – 1964
Bulletin Výskumného ústavu pre konzerváciu potravín 1964
Bulletin Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho 1965 – 1968
Bulletin Slovenskej poľnohospodárskej akadémie – Výskumného ústavu potravinárskeho 1969 – 1970
Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho Slovenskej poľnohospodárskej akadémie 1971 – 1974
Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho 1974 – 1981
Bulletin potravinárskeho výskumu 1982 – 2005
Journal of Food and Nutrition Research 2006 – do súčasnosti
Trendy v potravinárstve 1994 – do súčasnosti
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obálka prvého čísla Trendov v potravinárstve z r. 1994 a obálka aktuálne posledného vydaného čísla v r. 2021.

číslo 1/2021

ročník XXVI.
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Začiatkom jesene roku 2020 som obdržal te-
lefonát od riaditeľa Výskumného ústavu potravi-
nárskeho Ing. Martina Polovku, PhD., ktorý ma 
oslovil s prosbou, či by som neposúdil ním pri-
pravovanú Pamätnicu VÚP k 70 výročiu od jeho 
založenia. Vysvetlil mi, že chce uskutočniť semi-
nár, kde by sa toto jubileum ústavu pripomenulo 
aspoň odbornej verejnosti. 

ostal som prekvapený, že už je to 20 rokov 
od slávnostného zasadnutia konaného pri prí-
ležitosti 50. výročia založenia ústavu, ktoré sa 
uskutočnilo v zariadení SÚZA MZV Sr na Dro-
társkej ceste v Bratislave za účasti ministra 
MPrV Sr. Ale ostal som aj veľmi potešený, že 
si takto budem môcť pripomenúť roky strávené 
vo Výskumnom ústave a pozrieť sa na to, kam 
sa ústav uberal v ostatnom decéniu. A rovnako, 
že budem mať možnosť stretnúť sa a zoznámiť 
so súčasnými pracovníkmi ústavu. Ale pandé-
mia koronavírusu všetko zmenila. 

o pár mesiacov som si v rozhlase vypočul 
príhovor pána riaditeľa ústavu, ktorým nielen pri-
pomenul poslucháčom jubileum, ale aj obozná-
mil širokú verejnosť so zameraním ústavu a jeho 
najvýznamnejšími úspechmi. Nič sa nedialo 
a čas bežal ďalej. Myslel som si, že koronavírus 
sa negatívne podpísal aj nad ideou spracovania 
Pamätnice k 70. výročiu VÚP. 

o to väčšie bolo moje prekvapenie, keď 
ma pán riaditeľ po viac ako polroku oslovil 
opäť s tým, že už má Pamätnicu hotovú, či mi 
ju môže poslať na posúdenie. S radosťou som 
jeho ponuku prijal a ešte väčšou som sa začí-
tal do pripraveného dokumentu. Až pri čítaní 
zaslanej verzie som pochopil, prečo to toľko 
trvalo a musím skonštatovať, že sa mu podarilo 
na základe rôznych historických a dokumentár-
nych podkladov vytvoriť unikátne dielo popisujú-
ce zrod, prvé kroky, rozvoj, a súčasnosť ústavu 
s načrtnutím toho, kam by sa ústav mal oriento-
vať v budúcnosti.

Ja osobne som v ústave prežil 24 rokov, čo 
je približne tretina času existencie tejto výskum-
nej organizácie. Zažil som počas tohto obdobia 
mnohé priaznivé roky výskumnej činnosti, ale 
aj roky, kedy sa nedarilo napĺňať predstavy ďal-
šieho rozvoja ústavu. Mne neprináleží hodnotiť 
obdobie môjho pôsobenia v ústave. To je prá-
vo skôr iných pracovníkov a organizácií, ktorí 
sa buď priamo podieľali na práci v ústave alebo 
s ním úzko spolupracovali. 

Nedá mi však nespomenúť, že počas uve-
dených 24 rokov ústav nielen získal po prvýkrát 
vlastnú novú budovu v Bratislave, ale aj spre-
vádzkoval a dobudoval delimitáciou obdržané 
rozostavané objekty v Modre, a vybudoval nové 
objekty modranského Biocentra. Významne sa 
v uvedenom období posilnili laboratóriá o mo-
dernú prístrojovú techniku. 

A čo je dôležité stabilizoval sa stav pracov-
níkov v ústave, ktorý sa pohyboval v rozsahu 
120 – 135 osôb. okrem rozsiahlej a rôznorodej 
výskumnej činnosti orientovanej hlavne na pro-
blematiku bezpečnosti potravín ústav vykonával 
mnohé odborné práce pre MPrV Sr, akými boli 
napríklad databáza cudzorodých látok rezortu 
MPrV Sr, monitoring cudzorodých látok v po-
travinách, alebo Potravinová banka dát. Ústav 
sa podieľal aj na legislatívnej činnosti, príprave 
podkladov pre nadriadený orgán a pod. Pra-
covníci ústavu sa zapájali aj do rôznych foriem 
pedagogickej činnosti v rámci spolupráce s uni-
verzitami. Ústav svojimi výsledkami zo servisnej, 
poradenskej a výskumnej činnosti získaval stále 
lepšie renomé nielen v slovenskej potravinárskej 
vedeckej a odbornej komunite, ale čo je dôleži-
té, aj na medzinárodnom fóre. Prejavilo sa to aj 
výrazným nárastom publikačnej a prezentačnej 
činnosti ústavu. Ale to sú skutočnosti, o ktorých 

Ing. Milan Kováč, CSc. 
riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho 
v rokoch 1988 – 2005

Pamätnica – Výskumný ústav potravinársky  
z pohľadu uplynulých 70 rokov
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ma oprávňuje vysloviť pohľad na mnohé rieše-
né projekty a realizačné výstupy za uplynulých 
20 rokov. 

Dovoľte mi aj toto formou poblahoželať 
pri príležitosti 70. výročia Výskumnému ústavu 
potravinárskemu všetko naj…

Neviem nájsť slová, ktorými by som vyjadril 
moje úprimné prianie ústavu, kde som strávil 
polovicu môjho odborného života. Prajem sú-
časným pracovníkom ústavu nielen dobré platy 
za odvedenú prácu, ale aj úspešné a inovatívne 
riešenia projektov. A prajem im hlavne dobrú 
invenciu pri navrhovaní nových úspešných vý-
skumných projektov, čo je základný predpoklad 
ďalšej existencie a tým aj rozvoja ústavu. 

A ústavu prajem, aby do mnohých ďalších 
rokov odolal nepriaznivým tlakom a vydržal te-
rajšie obdobie, a aby o ňom bolo na základe do-
siahnutých výsledkov a ďalších prezentácií ešte 
dlho počuť. 

Vedeniu VÚP sa chcem poďakovať za to, 
že sa obzrelo pri tejto slávnostnej príležitos-
ti aj na predchádzajúce obdobie, pripravilo 
dokument o tom, čo ústav prežil, aké míľniky 
na 70-ročnej ceste prekonal a kam sa do dneš-
ných dní dostal. 

A tým dokumentom je práve táto Pamätnica 
jeho 70-ročnej histórie.

Ad multos annos VÚP!!!!! 

Milan Kováč

sa môžete podrobnejšie dočítať na stránkach 
tejto Pamätnice.

Pred 16 rokmi som skončil moje dlhoroč-
né pôsobenie v ústave. A čo sa za to obdobie 
udialo?

S odstupom času a s potešením môžem po-
vedať, že napriek mnohým zmenám ovplyvňujú-
cim riadenie ústavu, organizačným začlenením 
ústavu do Národného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho centra, výrazným finančným 
problémom pri podpore výskumnej činnosti 
a častokrát neistote a nátlaku na existenciu or-
ganizácie Výskumný ústav potravinársky prežil. 
Ako prežil, aké úlohy riešil, aké výsledky dosia-
hol, aké realizačné projekty dotiahol do konca, 
aké úskalia na tejto mnohoročnej ceste ho pos-
tretli a čo všetko sa udialo v jeho živote je veľmi 
dobre a dopodrobna prezentované v tejto veľmi 
cennej publikácii, ktorá sa sústreďuje hlavne 
na obdobie po roku 2000. 

Neviem si predstaviť, aký by bol jej rozsah, 
keby rovnako dopodrobna bolo popísaných aj 
predchádzajúcich 50 rokov. Ale mnohé údaje 
z tohto obdobia sa môže čitateľ dozvedieť na-
príklad z internetového sídla ústavu, ktoré je rov-
nako dobre a prehľadne spracované. 

osobne môžem s potešením konštatovať, 
že mnohé zámery výskumnej orientácie ústavu 
vytýčené v priebehu rokov boli nielen dodrža-
né, ale aj rozvinuté na základe najnovších po-
znatkov potravinárskej vedy. Toto konštatovanie 
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Výskumný ústav potravinársky sa stal súčas-
ťou môjho pracovného života od úplného začiat-
ku v roku 1993, kedy som sa začala venovať po-
travinám na sekcii potravinárstva na Ministerstve 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr. Toto 
obdobie do vstupu Slovenska do Európskej únie 
vnímam ako veľmi zásadné pre vývoj slovenskej 
potravinovej legislatívy, kde Výskumný ústav po-
travinársky zohrával významnú úlohu. Bol pove-
rený vedením Slovenského kódexového výboru 
pre potraviny a menovaný kontaktným miestom 
pre Codex Alimentarius, ktoré tvorili východisko-
vú bázu pre tvorbu zákona o potravinách a jeho 
vykonávacích predpisov v podobe Potravinové-
ho kódexu. Ústav taktiež vybudoval obsiahlu da-
tabázu cudzorodých látok a Potravinovú banku 
dát, ktoré sú dnes súčasťou hodnotenia rizika 
z potravín, resp. slúžia ako základ pre výpočet 
výživových vlastností potravín.

V mojich spomienkach je Výskumný ústav 
potravinársky nerozlučne spätý s budovaním 
základov Politiky kvality na Slovensku, ako aj 
s marketingovými začiatkami Značky kvality SK, 
ku ktorej mám silný profesionálny vzťah. Ústav 
pomáhal potravinárskym subjektom a samo-
správnym zväzom a združeniam vypracovať 
dokumentáciu výroby tradičných slovenských 
potravín pre podanie na chránené označenie 
pôvodu, resp. zemepisné označenie. V tom 
čase sme z pozície Slovenského mliekarenské-
ho zväzu úspešne podali Slovenský oštiepok 
a Slovenskú parenicu. Aj Značka kvality SK 
získala podstatne väčšie povedomie a postup-
ne sa stala jediným národným komunikačným 

nástrojom na propagáciu slovenských potravín 
s garanciou kvality.

Výskumný ústav potravinársky bol vždy ne-
oddeliteľnou súčasťou odborného pôsobenia 
v oblasti potravinárstva a mnohé náročné úlo-
hy na úrovni štátnej správy sme vyriešili najmä 
s mimoriadnou kreativitou jej výskumných pra-
covníkov. Medzi také patrilo stanovenie štandar-
dov kvality školského stravovania, alebo vytýče-
nie zásad znižovania plytvania potravinami. 

Až na pozícii riaditeľky Výskumného ústa-
vu potravinárskeho som mala tú česť preniknúť 
podstatne hlbšie do výskumnej práce ústavu, 
lepšie pochopiť podstatu potravinárskeho vý-
skumu a oceniť nadšenie jeho pracovníkov 
najmä pre zlepšovanie kvality tradičných sloven-
ských potravín a pre vývoj nových, inovatívnych 
produktov. Presvedčila som sa, že kolegovia – 
výskumníci sa vedia popasovať s úlohami, ktoré 
dostanú, alebo si vymyslia sami. Dôkazom toho 
je modelovanie a vybudovanie databázy potra-
vinárskeho priemyslu, známe ako Zelená nafta 
pre potravinárov, riešenie významných projek-
tov v rámci dlhodobého strategického výsku-
mu, systematická koncepčná práca a celý rad 
ďalších strategických úloh. 

Z mnohých kolegov, ktorých som na začiat-
ku  poznala najmä pracovne, sa stali priatelia, 
ktorí mi neskôr pomohli úspešne zvládnuť riade-
nie aj celého Národného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho centra. Takto musím spome-
núť predovšetkým Petra Siekela, Stanka Šilhára 
a Martina Polovku, ale aj mnohých ďalších. Vždy 
som si vážila ich názory a vždy sme našli zmys-

Ing. Zuzana Nouzovská
Generálna tajomníčka služobného úradu 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr

Môj život s Výskumným ústavom potravinárskym
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spolupracovať s európskymi  výskumnými lídra-
mi a posilniť prenos výsledkov  vedy a výskumu 
do praxe.

Želám Výskumnému ústavu potravinárskemu 
ďalšie dlhoročné úspešné pôsobenie v rámci 
národného a medzinárodného vedeckovýskum-
ného spoločenstva, užitočné inovatívne výsled-
ky pre moderný potravinársky priemysel a do-
statok finančných prostriedkov na financovanie 
špičkového aplikovaného výskumu. 

Ing. Zuzana Nouzovská
Generálna tajomníčka služobného úradu 

Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR

V r. 2016 – 2018 riaditeľka VÚP
V r. 2018 – 2021 generálna riaditeľka NPPC

luplné riešenia, hoci som nepochádzala z ich 
vedeckého sveta. Alebo možno práve preto…

Výskumný ústav potravinársky je silným 
partnerom tak pre potravinársku podnikateľ-
skú verejnosť, ako aj pre univerzity a ďalšie vý-
skumné pracoviská na Slovensku, s ktorými 
má pevné vzťahy dané spoločným riešením vý-
znamných projektov. Predstavuje solídny zá-
klad pre ďalší rozvoj potravinárskeho výskumu, 
potrebuje však držať krok s európskymi témami, 
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vychádzať z vedeckých dôkazov. Bezpečnosť 
potravín je zdieľanou zodpovednosťou, mala by 
byť prioritou vlády, ale aj ďalších subjektov, či už 
na globálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.  
V tomto zmysle je veľmi významná aj spoluprá-
ca v problematike bezpečnosti potravín s našou 
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou 
v Nitre, keď sme v roku 2016 urobili prvé kroky 
na reprezentáciu Slovenska v konzorciu FNH-rI 
podpísaním memoranda o založení platformy 
AgroBioFood spoločne s Výskumným ústavom 
potravinárskym – NPPC a združením Bioeco-
nomy Cluster. 

Som presvedčená, že, stáť na pozícii jed-
ného z uznávaných lídrov v riešení národných 
a medzinárodných projektov orientovaných 
na problematiku a aktuálne otázky kvality a bez-
pečnosti potravín je náročné. 

Pred 70 rokmi zapálili svetlo poznania odbor-
níci vášho ústavu. 

Želám vám, aby ste tieto tradície a záro-
veň otvorenosť pre všetko nové a progresívne 
úspešne rozvíjali. 

Klaudia Halászová 

Vážení kolegovia, priatelia, 
prijmite moje úprimné blahoželanie k jubileu. 

Výskumný ústav potravinársky je právom 
hrdý na svoju bohatú históriu, renomovaných 
odborníkov, uznávaných výskumníkov, ktorí 
vniesli svoj vklad v prosperitu a rozvoj našej kra-
jiny, národného hospodárstva.

Dnes, rovnako ako pred desaťročiami, 
otvárate nové horizonty vo vedeckovýskumnom 
bádaní a svoje strategické ciele odvíjate od am-
bície byť popredným centrom s medzinárodnou 
orientáciou. 

Kvalitná vedeckovýskumná a vývojová čin-
nosť v oblasti potravinárskej a analytickej ché-
mie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, ge-
netiky, potravinárskej informatiky, tiež projektová 
činnosť zameraná na problematiku a aktuálne 
otázky kvality a bezpečnosti potravín, ako aj 
pevné ukotvenie v európskom a medzinárod-
nom priestore, z vás robia významnú a rešpek-
tovanú výskumnú inštitúciu. 

Niet pochýb, že bezpečnosť potravín musí 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 
rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre
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Ako bývalý dekan Fakulty chemickej a potra-
vinárskej technológie, Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave, si Vám dovoľujem pri príleži-
tosti 70. výročia založenia Výskumného ústavu 
potravinárskeho srdečne zablahoželať a vyjadriť 
poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu. 

Biologické ústavy na Fakulte chemickej a po-
travinárskej technológie STU formovali páni pro-
fesori Szokolay, Strmiska alebo Görner, ktorí boli 
rovnako doma na VÚP i na našej fakulte. Vycho-
vali desiatky odborníkov, ktorí sa uplatnili doma 
i vo svete. 

Univerzita si vysoko váži vysokú odbornosť 
Vašej inštitúcie, s ktorou nás spája úspešná 
spolupráca a riešenie výskumných úloh. Dopy-
tovo orientovaný výskum pre udržateľné a ino-
vatívne potraviny Drive4SIFood financovaný 

zo zdrojov EU, rovnako ako aktuálne APVV pro-
jekty sú potvrdením úspešnej spolupráce obi-
dvoch inšti túcií.

oceňujeme aj pomoc v pedagogickom pro-
cese. Pracovníci Vášho ústavu sú členmi našich 
komisií, oponujú práce študentov fakulty a aktív-
ne sa podieľajú na výchove doktorandov. Dovoľ-
te mi vysloviť presvedčenie, že táto plodná spo-
lupráca nájde svoje pokračovanie i v súčasných 
podmienkach a bude na úžitok obom našim in-
štitúciám, ako aj rozvoju potravinárskej chémie 
na Slovensku.

Výskumnému ústavu potravinárskemu želám 
úspešné naplnenie náročných úloh ktoré potra-
vinársky výskum čakajú. Vedeniu ústavu, všet-
kým zamestnancom, prajem do ďalších rokov 
veľa úspechov, pevné zdravie a osobné šťastie.

Bratislava máj 2021 
Ján Šajbidor

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc, 
dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave v rokoch 2003 – 2011
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Je příznačné, že „Výskumný ústav potra-
vinársky“ slaví své 70. výročí založení právě 
v době, kdy Fakulta chemická VUT v Brně slaví 
neméně významné jubileum, 110. výročí zalo-
žení. Historie našeho pracoviště byla podobně 
jako u VÚP pohnutá a nevyhnuly se nám ani zá-
sadní změny. 

Počátky FCH můžeme datovat k oficiál-
nímu schválení zřízení Chemického odboru 
na C. k. České technické vysoké škole Fran-
tiška Josefa v Brně 8. 11. 1911, FCH je tedy 
jednou z nejstarších českých chemických fakult. 
Do roku 1938 bylo postupně otevřeno 6 ústavů, 
načež následovalo uzavření českých vysokých 
škol nacisty. K obnovení činnosti chemického 
odboru došlo v roce 1945 a do roku 1948 byly 
otevřeny dva další ústavy. V srpnu 1951 bohu-
žel došlo ke zrušení Chemické fakulty Vyso-
ké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně 
a jejímu předání Vojenské technické akademii. 
A jako by to nestačilo, v roce 1958 byla ukonče-
na výuka technické chemie i na Vojenské tech-
nické akademii. Následovalo dlouhých 34 let 
„ničeho“. Krátce po pádu komunistického reži-
mu byl předními brněnskými chemiky rozpraco-
ván návrh k obnovení chemické fakulty na VUT. 
Se souhlasem akreditační komise MŠMT byla 
pak fakulta ustanovena rozhodnutím rektora 
VUT 3. 11. 1992.

Nová Fakulta chemická vznikala 
na pomyslné „zelené louce“. Její počátky, pře-
devším nedostatek vhodných prostor k výuce 
a výzkumu, se velmi podobaly situaci původní-

ho chemického odboru brněnské české techni-
ky. S několika kmenovými zaměstnanci a s pod-
porou řady pracovišť zahájila výuku v říjnu 1992 
pro prvních dvacet sedm přijatých studentů. 
Postupně se situace zlepšovala, zejména s pře-
chodem na nové pracoviště v roce 1998 a byly 
založeny 4 ústavy včetně Ústavu chemie potra-
vin a biotechnologií (ÚCHPBT). A od začátku 
nového tisíciletí se datuje i intenzivní a blízká 
spolupráce znovuobnovené FCH s VÚP, která 
trvá do současnosti.

Ze strany VÚP se našemu pracovišti dosta-
lo významné pomoci zejména při výuce a ga-
rantování specializovaných potravinářských 
předmětů, při zajištění akreditace studijních 
pro gramů a při vedení závěrečných prací, zej-
ména doktorských. Kolegové z VÚP (hlavně 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.) garantovali výuku 
předmětů Chemie potravin, Balení potravin, 
Technologie potravin a Analýza potravin, a to 
na všech stupních vysokoškolského studia. Díky 
této spolupráci se podařilo akreditovat doktor-
ský studijní program Chemie a technologie po-
travin a zejména habilitační a profesorské řízení 
v tomto oboru.

Mimořádně důležitá byla pro nás spoluprá-
ce v oblasti vedení studentských závěrečných 
prací, zejména doktorských prací. od roku 2007 
odvedli kolegové z VÚP na FCH několik vysoce 
kvalitních disertačních prací, které byly úspěšně 
obhájeny. Jmenovitě je třeba zmínit následující 
studenty: Ing. Jana Navrátilová, PhD. (Sloučeni-
ny vybraných prvků jako potenciální nové konta-

Náš blízký přítel a spolupracovník – Výskumný ústav 
potravinársky – slaví už 70 let a my srdečně blahopřejeme 
k významnému výročí! 

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
ředitelka Ústavu chemie potravin a biotechnologií, 
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
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minanty životního prostředí; školitel prof. Šimko, 
obhájeno 2011); Ing. Vendula Hrušková, PhD. 
(Foodborne S. aureus: Identification and ente-
rotoxin production in milk and cheese; školitel 
dr. Kaclíková, obhájeno 2012); Ing. Lucie Mar-
ková, PhD. (Studium podmínek vzniku a elimi-
nace akrylamidu vznikajícího při tepelném zpra-
cování potravin; školitel prof. Šimko, obhájeno 
2013); Ing. Blanka Tobolková, PhD. (Moderní 
postupy hodnocení kvalitativních parametrů 
potravin; školitel dr. Polovka, obhájeno 2014); 
Ing. Jiří Šmíd, PhD. (Identifikace DNA rostlin-
ných a živočišných druhů v potravinách s vy-
užitím PCr; školitel dr. Kuchta, obhájeno 2015); 
Ing. Lenka Burdějová, PhD. (Komplexní charak-
teristika léčivých rostlin a jejich využití v potravi-
nářském průmyslu jako funkčních komponent; 
školitel dr. Polovka, obhájeno 2018). Jen z vý-
sledků výše uvedených disertací vzešlo 29 re-
cenzovaných publikací a 72 příspěvků na kon-
ferencích. Spolupráce v oblasti doktorského 
studia pokračuje dodnes, jakož i spolupráce 
na publikacích, projektech, společné členství 
ve vědeckých a oborových radách a další akti-
vity. A my doufáme, že vzájemná spolupráce se 
bude rozvíjet i nadále, bude ku prospěchu obě-
ma institucím a přispěje i k rozvoji potravinářské 
chemie v obou našich zemích. 

osobně považuji za jeden z nejhezčích 
příkladů spolupráce a pracovního souznění od-

borné sympózium „Bezpečnosť a kvalita potra-
vín v podmienkach Čr a Sr“, které se konalo 
v červnu 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Výjimečně přátelská 
atmosféra a zejména besedy u kulatého stolu 
ukázaly, že i když žijeme a pracujeme v různých 
zemích a podmínkách, lidsky a odborně jsme si 
stále velmi blízcí. Potvrdilo se to znovu i na me-
zinárodní konferenci 7th Meeting on Chemistry 
and Life konané v září 2018 na FCH VUT v Brně, 
kde byla zorganizována samostatná sekce 
věnovaná stoletému výročí česko-slovenského 
potravinářství a vystoupila řada kolegů ze Sr 
včetně zástupců VÚP. Přesvědčili jsme se, že 
si rozumíme, jsme připraveni úzce spolupra-
covat v duchu tradiční vzájemnosti a společné 
historie, ale i nových cílů a trendů v celé oblas-
ti moderních potravinářských věd. A jsme za to 
vděčni.

Za všechny kolegy – potravináře i za ce-
lou Fakultu chemickou bych ráda Výskumné-
mu ústavu potravinářskému (jakožto součásti 
NPPC) popřála šťastnou cestu do dalších let. 
Všem zaměstnancům i vedení ústavu přeji hod-
ně úspěchů, inspirace, dobrých nápadů a fi-
nančních prostředků k jejich realizaci a zejména 
hodně zdraví a štěstí.

V Brně 20. 7. 2021
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
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Výskumný ústav potravinársky vnímam už 
viac ako 30 rokov ako inštitúciu s veľmi dôleži-
tým poslaním pre spoločnosť, pre vedeckový-
skumnú základňu a zvlášť pre tých, ktorí sa po-
travinárskej problematike venujú. 

V pedagogickom procese na SPU v Nitre pô-
sobím od roku 1994 a prvú spoluprácu s VÚP 
som rozvinul od roku 1997. Navštívil som vtedaj-
šieho riaditeľa Milana Kováča a jeho námestníka 
Petra Šimka a dohodli sme sa na riešení prvých 
diplomových prác. Tie sa realizovali v Biocentre 
v Modre pod odborným vedením Anky ružič-
kovej, na ktorú veľmi rád spomínam. 

Následne sme sa s Milanom Kováčom 
a Petrom Šimkom stretli v Tatrách v roku 
1998 na konzervárenskej konferencii, kde 
sme mali možnosť viac sa osobne poroz-
právať a zblížiť. odvtedy sa naša spoluprá-
ca rozšírila a trvá dodnes v rôznych formách.  
Za obdobie viac ako 20-ročnej spolupráce si 
dovolím spomenúť aktivity a osobnosti, ktoré 
významným spôsobom prispeli k jeho činnosti, 
aktivitám a propagácii. 

Na prvom mieste nemožno zabudnúť na nes-
tora potravinárstva Ing. Alexandra Szoko-
laya, DrSc., ktorý významným spôsobom 
ovplyvnili činnosť ústavu. Jeho osobitý vedec-
ký prístup mi boli vždy vzorom, stretnutia s ním 
najmä na konferenciách boli nielen príjemné, 
ale aj zábavné. Z ďalších pracovníkov, s ktorými 
som mal možnosť sa stretávať to boli predovšet-
kým Stano Šilhár, Terézia Šinková, Kristína Hol-
číková, Eva Simonová, Danka Šalgovičová, Jan-

ka Koreňová, Tomáš Kuchta, Kristína Kukurová, 
Zuzana Ciesarová, Stanislav Baxa, Martin Polov-
ka, ale aj ďalší. 

Ak by som mal hodnotiť spoluprácu a vy-
užitie potenciálu Výskumného ústavu potravi-
nárskeho pre potreby vzdelávania, tak musím 
v prvom rade spomenúť Potravinovú banku dát, 
ktorej súčasťou je aj softvér Alimenta. Jej budo-
vanie a ponúkanie nielen potravinárskym podni-
kom, ale aj školám považujem za veľmi význam-
ný prínos a jednu z nosných činností ústavu. 
VÚP zabezpečoval aj výkon sekretariátu Sloven-
ského kódexového výboru pre potraviny v nad-
väznosti na činnosť Codex Alimentarius. 

Ďalšou významnou oblasťou bolo vytvorenie 
strediska pre vyhodnocovanie cudzorodých lá-
tok, čo málo a stále má veľký význam pre bez-
pečnosť potravín. Poznatky a výsledky získané 
v tejto oblasti som aj ja využíval vo vyučovacom 
procese. 

okrem výskumných činností je potrebné 
oceniť na práci pracovníkov VÚP aj ich servisno-
poradenskú činnosť, ktorá je aj dnes na vysokej 
úrovní a je o ňu záujem. Významná bola a je aj 
legislatívna a normotvorná činnosť a medziná-
rodná spolupráca. Nedá sa nespomenúť ani 
propagačná a výstavnícka činnosť. 

Každoročné stretnutia a posedenia v stánku 
na výstave Agrokomplex boli vždy jedinečné, 
príjemné a originálne. Poďakovanie patrí aj všet-
kým pracovníkom za účasť na konferenciách 
„Bezpečnosť a kontrola potravín“, ktoré organi-
zujem od roku 2003. V edičnej činnosti pre prax 

Výskumný ústav potravinársky –  
partner pre inšpiráciu a spoluprácu

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 
predseda Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV; 
vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
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tvorivých síl, nápadov a výstupov, veľa peňazí, 
nových kontaktov doma aj v zahraničí pre jeho 
rozvoj a spoluprácu. Všetkým bývalým aj súčas-
ným pracovníkov chcem poďakovať za ich po-
diel na budovaní značky VÚP, vykonanú prácu, 
vynikajúcu spoluprácu a rozvoj potravinárstva 
na Slovenku. Želajme si všetci, aby VÚP bol 
do budúcnosti inštitúciou so zvyšujúcim sa od-
borným, vedeckým, poradenským a vzdeláva-
cím potenciálom. 

V Nitre 30. mája 2021
Jozef Golian

majú veľký význam Trendy v potravinárstve a pre 
vedeckú sféru karentovaný časopis Journal of 
Food and Nutrition Research. 

Ťažko je na malom priestore spomenúť všet-
ky aktivity, stretnutia, spoločnú prácu a výstu-
py. Podstatné je však to, že VÚP, aj ako súčasť 
NPPC, je jeho pevnou súčasťou, studnicou po-
znatkov, riešení, námetov, poradenstva a propa-
gácie pre celé Slovensko aj pre zahraničie. 

Do ďalšieho obdobia želám jeho vedeniu 
a všetkým jeho pracovníkom pevné zdravie, veľa 
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Štátna veterinárna a potravinová správa Slo-
venskej republiky sa pripája ku všetkým gratu-
lantom, ktorí si želajú aj touto cestou pozdraviť 
a predovšetkým poďakovať pracovníkom Vý-
skumnému ústavu potravinárskemu pri príleži-
tosti jeho sedemdesiatročnej existencie. 

VÚP prešiel vo svojej histórii mnohými orga-
nizačnými a odbornými zmenami a v podstate 
aj takto dokázal reagovať na vedecko-technic-
ký pokrok, inovácie a spoločenské požiadavky 
v oblasti potravinárstva. Vo svojom vývoji čelil 
častým odborným a inovačným výzvam, ktoré 
prispeli k získaniu národnej a medzinárodnej 
prestíže v oblasti výskumu potravín. Na praco-
viskách VÚP pôsobili a pôsobia významní ve-
deckí a odborní pracovníci z oblasti potravinár-
stva a príbuzných vedných odborov, ktorí našli 
uplatnenie doma a v zahraničí. 

Ústav bol od svojho vzniku budovaný 
na princípoch vysokej profesionality, aktuálne-
ho vedeckého poznania a využívania najmo-
dernejších technológií v potravinárstve. Získal 
si národné a medzinárodné uznanie vo výchove 
a vzdelávaní odborníkov v odbore potravinár-
stva, konzultačnej a poradenskej činnosti, ino-
váciách a poskytovaní služieb pre potravinársky 
priemysel. Publikačná činnosť ústavu a riešenie 
výskumných projektov prispeli k zavádzaniu no-
vých technológií a postupov, inováciám, vývoju 
nových potravín a celkovému napredovaniu po-
travinárskeho priemyslu na Slovensku.

VÚP bol vždy pre organizácie ŠVPS Sr spo-
ľahlivým odborným partnerom pre spoluprácu 
v poskytovaní odborných stanovísk, vedeckých 
tvrdení alebo konzultačných a analytických slu-

žieb. Priama odborná komunikácia medzi obi-
dvoma pracoviskami bola vždy prínosom pri za-
bezpečovaní odborných úloh v potravinárstve 
doma a v zahraničí. Vysoko hodnotíme spolu-
prácu v oblasti vyhodnocovania rizika pre spo-
trebiteľa v prípadoch nevyhovujúcich nálezov, 
najmä pri zisteniach prekročenia maximálneho 
reziduálneho limitu rezíduí pesticídov, multi-
reziduálnych nálezov rezíduí pesticídov alebo 
nálezov určitých kontaminantov (najmä tých, 
pre ktoré nebol zatiaľ stanovený národný a eu-
rópsky maximálny limit). 

od roku 2006 VÚP získal status rezortné-
ho pracoviska pre hodnotenie rizika z potra-
vín. ŠVPS Sr ako Národný kontaktný bod pre 
Systém rýchlej výmeny informácií pre potra-
viny a krmivá v súlade § 6b ods. (2) Zákona 
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskor-
ších predpisov pravidelne zasiela od roku 2006 
písomné žiadosti na VÚP, resp. od roku 2014 
Národnému poľnohospodárskemu a potravi-
nárskemu centru v Lužiankach o stanoviská 
pre zhodnotenie rizík v rôznych potravinách. 
Najväčší počet žiadostí bol zaslaný na hodno-
tenie rizika nálezov rezíduí pesticídov najmä 
v ovocí a zelenine. 

VÚP posudzuje napr. aj nálezy rezíduí pes-
ticídov v maku, obilí a iných rastlinných komo-
ditách, koncentrácie ťažkých kovov v určitých 
potravinách, obsah ópiových alkaloidov v maku 
alebo nálezov tropánových alkaloidov v špená-
te. V mnohých prípadoch vedecké stanoviská 
a zdravotné tvrdenia k rizikám o potravinách 
pomohli orgánom úradnej kontroly potravín 
proaktívne chrániť spotrebiteľa pred zdravot-

Jubilujúci Výskumný ústav potravinársky –  
spoľahlivý partner v oblasti potravinárstva

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ Štátnej vetrinárnej a potravinovej správy Sr
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nancom jubilujúceho ústavu. ŠVPS Sr pri tak 
významnom výročí skôr chce kolektívu VÚP 
vyjadriť prejav uznania za dosiahnuté výsledky 
a vzájomnú spoluprácu. Do budúcnosti prajeme 
VÚP pre ďalšie napredovanie veľa inovačných 
zámerov, výskumných a odborných aktivít, dob-
ré personálne, materiálno technické a finančné 
zázemie a zvyšovanie odborného povedomia 
a uznania doma a v zahraničí. 

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.,
ústredný riaditeľ ŠVPS Sr 

ne nebezpečnými potravinami a včas varovať 
oznámeniami do rýchleho varovného systému 
pre potraviny a krmivá členské krajiny EÚ.

Urobiť výpočet všetkých aktivít v spolupráci 
medzi ŠVPS Sr a VÚP nebolo cieľom pozdrav-
ného listu. Pri plodnej odbornej, vedeckej, ino-
vačnej, publikačnej a vzdelávacej činnosti VÚP 
počas sedemdesiatročnej histórii, táto úloha 
patrí jednoznačne súčasným a bývalým zamest-
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Ešte pred rokom a pol by si nikto z nás ani 
len vo sne nebol pomyslel, aké katastrofické 
scenáre sa na nás čoskoro budú valiť. Pandé-
mia nového koronavírusu prevrátila naruby náš 
zdanlivo pokojný život malej stredoeurópskej 
krajiny, naše osobné životy, hodnoty a priority. 

Poukázala na to, čo sme dlhodobo prehlia-
dali, podceňovali a nedoceňovali: na to, že zdra-
vie, slobodný pohyb, stretávanie sa s blízkymi 
a plné regály potravín nie sú samozrejmosťou. 
Na to, že stačí okamih a náš životný štandard 
a hodnoty sa zrútia v priebehu jedného dňa. 

Pandémia však má aj svoje pozitívne stránky 
a ako predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory ich denne vidím a ne-
prehliadam. Práve vďaka novému nepriateľovi 
viditeľnému len pod špeciálnym mikroskopom 
sme pochopili, že zdravie a potraviny musia 
byť na prvom mieste. A kľúč od naplnenia držia 
mimo politikov v rukách tí najpovolanejší: naši 
lekári, vedci, výskumníci, poľnohospodári a po-
travinári. Je našou úlohou týchto ľudí, či už sú 
v bielych odevoch, či už pracujú so skúmavka-
mi v rukách, so zvieratami alebo či sú zaprášení 
od bielej múky, vyzdvihovať na piedestál. A jed-
noznačne to platí aj v prípade našich vedcov 
a výskumníkov, ktorí sa denne spolupodieľajú 
na skvalitňovaní našich potravín, ktorí prinášajú 
mnohé podnetné názory v oblasti vedy a výsku-
mu v potravinárskej sfére, stoja za novými tren-
dami vývoja potravín, za množstvom podnet-
ných školení a za spoluprácou pri nastavovaní 
vhodnej legislatívy.

Práve preto si myslím, že 70 rokov pôsobenia 
Výskumného ústavu potravinárskeho, obhliad-
nutie sa za jeho históriou, pripomenutie si jeho 
kľúčových osobností a poďakovanie sa im, pri-
chádza v tom rozhodujúcom čase – a to nielen 
pri zmienke o koronavíruse. Máme pred sebou 
jedinečnú príležitosť jasne ukázať spoločnosti, 
kde sa tvoria skutočné hodnoty a bohatstvo kra-
jiny a kto stojí za touto náročnou prácou. Naše 
potraviny sa totiž aj vďaka práci ľudí z Výskum-
ného ústavu potravinárskeho môžu naďalej hrdiť 
prívlastkom – zdravé a bezpečné. A obzvlášť je 
to žiaduce v čase pandémie. 

Ako predseda Slovenskej poľnohospodár-
skej a potravinárskej komory by som chcel vys-
loviť veľké poďakovanie a uznanie všetkým pra-
covníkom Výskumného ústavu potravinárskeho, 
ktorí za 70 rokov jeho existencie pomáhali skva-
litňovať slovenské potraviny. rovnako veľké po-
ďakovanie patrí aj zamestnancom ústavu za prí-
kladnú spoluprácu na projekte Hovorme o jedle. 

Práve Výskumný ústav potravinársky je od-
borným partnerom pri realizácii tohto obľúbe-
ného projektu už od jeho prvého ročníka. Sú 
to aj vaši zamestnanci, s ktorými hodnotíme, 
posudzujeme a vyberáme najlepšie žiacke pro-
jekty na tému zdravých potravín, výživy či po-
hybu mladej generácie. Spolu si veľmi dobre 
uvedomujeme synergiu tejto spolupráce. Nikto 
z nás nechce vidieť vyrastať takú mladú gene-
ráciu spotrebiteľov, ktorá nebude tušiť, že repka 
a repa nie je to isté, že príbeh potravín sa v ob-
chodoch končí, a nie začína, že za plnohodnot-
nou stravou a jej zdravotnými benefitmi sú roky 
výskumu a cieľavedomej práce znalcov. 

Vážení zamestnanci Výskumného ústavu po-
travinárskeho!

Chcel by som Vám okrem poďakovania 
a uznania vášho prínosu ku skvalitňovaniu vý-
roby slovenských potravín popriať do ďalšieho 
obdobia najmä veľa zdravia. Toto slovo dnes 
už nie je klišé a vyslovujeme ho už s rešpektom 
z poznania prežitého. Len vďaka zdraviu totiž 
dokážeme naplno fungovať, tvoriť, skvalitňovať 
podnikateľské prostredie, prinášať inšpirujúce 
námety, podnety a naďalej zlepšovať vývoj a vý-
robu slovenských potravín. 

Emil Macho

Výskum je kľúčom k zdravým potravinám

Bc. Emil Macho
predseda Slovenskej poľnohospodárskej  
a potravinárskej komory
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Ľudská spoločnosť bude len natoľko vyspelá, 
koľko dôležitosti a podpory výskumu a vzdelá-
vaniu sa ujde od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. 
História nám ukazuje, ako rýchlo napredova-
li krajiny, ktoré si vážili a finančne podporovali 
vedcov a nové vedecké objavy. Nemusí ísť pri-
tom o len o svetové veľmoci, skúsenosť z iných 
európskych krajín nám ukazuje, že aj malé štáty 
dokážu robiť kvalitný výskum a byť tak svetovou 
špičkou v inováciách potravín. 

Výskumný ústav potravinársky je dlhoročným 
riadnym členom Potravinárskej komory Sloven-
ska. Ako zástupkyňa potravinárskeho podniku 
v Potravinárskej komore Slovenska som vní-
mala ústav ako nevyhnutnú súčasť spolupráce 
výskumu s podnikateľskou praxou. Skutočné 
kontúry dôležitosti potravinárskeho výskumu 
na Slovensku som si uvedomila až po mojom 
nástupe na pozíciu riaditeľky Potravinárskej ko-
mory Slovenska, obzvlášť po návšteve Biocentra 
v Modre. 

Ako človeka s právnickým vzdelaním a skú-
senosťami s veľkými potravinárskymi výrobnými 
linkami ma prekvapilo množstvo technológií, 
ktorými Biocentrum disponuje a na ktorých si 
potravinári môžu prísť „vyskúšať“ a overiť nové 
technologické postupy a ich uplatniteľnosť 
v tej-ktorej potravinárskej výrobe. Po návšteve 
v Modre som začala oveľa intenzívnejšie roz-

mýšľať nad možnosťami prepojenia potravinár-
skeho výskumu priamo s podnikmi, čo vyústilo 
do rôznych aktivít, na ktorých sa podieľal aj VÚP, 
vrátane seminára o inováciách, vyhlásenie sú-
ťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska 
oceňujúcej najlepšie inovácie a reformulácie, ale 
aj vytvorenie klastrovej stratégie, ktorej naplne-
nie nás čaká v najbližších rokoch. 

okrem množstva inovatívnych potravinár-
skych výrobkov, ktoré vzišli zo vzájomnej spo-
lupráce výskumného ústavu a potravinárskych 
podnikov, by som zároveň rada vyzdvihla aj 
časopis Trendy v potravinárstve, ktorý prináša 
zaujímavé informácie z potravinárskeho výsku-
mu u nás aj v zahraničí a stal sa cenným zdro-
jom informácií o nových trendoch a smerovaní 
potravinárskeho výskumu. Výskumný ústav po-
travinársky robí zároveň aj zber údajov z potravi-
nárskych podnikov, ktoré sú kľúčové z pohľadu 
prípravy štátnych politík na podporu potravinár-
skeho odvetvia.

Výskumnému ústavu potravinárskemu pra-
jem k jubileu 70. výročia založenia aj naďalej 
kvalitných a zanietených vedcov, dostatočnú 
(nielen) finančnú podporu na realizáciu výskum-
nej činnosti a všetkým jeho bývalým aj súčas-
ným zamestnancom, ktorí spoločne písali jeho 
históriu, najmä veľa pevného zdravia, tvorivej 
pracovnej sily a bádateľského zanietenia.

V Bratislave 18. júla 2021 
Jana Venhartová

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
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Považujem za česť prispieť do tohto diela 
svojimi názormi a poznatkami, ktoré som získala 
v rámci dlhoročnej a bohatej praxe v agropotra-
vinárskom sektore. Ľudia na vidieku väčšinou 
vnímajú pracujúcich vo vede a výskume ako 
nadstavbu, kde sa stále tvorí niečo nové a vý-
sledky majú celospoločenský charakter. Vyro-
bené potraviny, ktoré sa denno-denne dostávajú 
na stôl konzumenta, prechádzajú  dlhým tech-
nologickým procesom spracovania. 

Nemalou mierou k týmto zdravotne nezávad-
ným potravinám už sedemdesiat rokov prispieva 
práca oddaných odborníkov vedy a výskumu, 
pracujúcich vo Výskumnom ústave potravinár-
skom, ktorý tento závažný a náročný proces za-
strešuje a garantuje. 

Vzhľadom k tomu, že Agrárnu komoru Slo-
venska tvoria vo veľkej miere členovia z poľno-
hospodárskej prvovýroby, prácu Výskumného 
ústavu potravinárskeho najviac poznajú tí, ktorí 
navzájom spolupracujú priamo s konkrétnymi 
úlohami. o aktuálnych činnostiach, dosiahnu-
tých výsledkoch vedy a výskumu informujeme 
a vzdelávame našich členov hlavne v prihranič-
ných oblastiach Slovenska. Poľnohospodárstvo 
a potravinárstvo má už tradične v národnom 
hospodárstve Slovenskej republiky svoje ne-
zastupiteľné miesto, nenahraditeľný význam a je 
zároveň nevyhnutným nástrojom nielen na pro-
dukciu kvalitných potravín, ale aj na udržiavanie 
krajiny, ochranu pôdy, rastlinných a živočíšnych 
kultúr. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú 
dôležitým nástrojom na rozvoj regiónov, pod-
poru zamestnávania v najmenej rozvinutých 
regiónoch a oblastiach s vysokou mierou neza-
mestnanosti, rozvoj malého a stredného podni-

kania a udržiavania života na vidieku. V príprave 
reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky 
Európskej únie po roku 2020 by mala Slovenská 
republika vyvinúť maximálne úsilie na odstráne-
nie negatívneho vplyvu tejto politiky na sloven-
ské agropotravinárstvo. 

Hlavné zámery by sa mali orientovať na:
• stimuláciu rastu pridanej hodnoty v rozhodu-

júcich potravinárskych odboroch prostred-
níctvom zvyšovania ekonomickej efektívnosti 
a predajnej výkonnosti;

• zvýšenie podnikových výdajov na výskum 
a vývoj;

• rozvoj marketingových stratégií;
• zlepšenie štruktúry produkcie v prospech 

moderných spotrebných trendov;
• rozšírenie portfólia výroby a jej sortimentu, 

vývoj nových, špeciálnych inovovaných pro-
duktov vrátane bioproduktov;

• rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré sú 
nositeľmi regionálnej diferenciácie výrobkov, 
t. j. miestnych špecialít;

• rozvoj regionálnych značiek;
• voľné výrobné kapacity vhodné pre operatív-

ne rozšírenie výroby;
• permanentné vzdelávanie zamestnancov.

Našu doterajšiu spoluprácu hodnotím ako 
prínosnú a aktívnu, spomenúc prípravu projektu 
Národného potravinového katalógu. Vízia pro-
jektu mala priniesť úžitok celej spoločnosti, aj 
keď sa nedala dotiahnuť do želaného záveru.

Hlboko oceňujem vytrvalosť všetkých za-
mestnancov, ktorí zápasia s byrokratickosťou 
národných a nadnárodných projektov a bojujú 
o každý možný zdroj pre vedu a výskum. Poľ-
nohospodár si želá, aby vyrobené produkty boli 
nielen finančne zhodnotené čo najlepšie, ale 
aby si spotrebiteľ zapamätal celý reťazec výroby 
a opakovane – pravidelne mal o tieto produkty 
záujem. 

Predpokladám, že úloh, ktoré v budúcnos-
ti čakajú na riešenie tohto ústavu je stále viac 
a viac. Náročné plány a vysoké očakávania 
budú vyžadovať inovatívny prístup zo strany 
všetkých zúčastnených strán. K týmto aj novým 
výzvam prajem všetkým vedcom, výskumníkom 
a zamestnancom veľa energie, zdravia a úspe-
chov.

Dunajská Streda, august 2021
Ing. Helena Patasiová

Ing. Helena Patasiová
predseda, Agrárna komora Slovenska
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V súčasnosti máme aj veľmi širokú škálu výberu 
pekárenských výrobkov od jednoduchých re-
ceptúr až po sofistikované chute a tvary.

Chlieb zohráva nielen dôležitú úlohu vo vý-
žive jednotlivca, ale plní aj celospoločenskú 
funkciu. V minulosti zaháňal hladomor a zabez-
pečoval výživu pospolitého obyvateľstva. Tam, 
kde nebol chlieb, vznikali nepokoje, hlad a ne-
spokojnosť. Aj dnes má chlieb tú istú celospolo-
čenskú úlohu, iba si dôležitosť chleba akosi ne-
uvedomujeme a pri hojnom prebytku aj menej 
vážime. 

Tém nielen na zamyslenie, ale aj tvorivé od-
borné riešenia je veľa. Verím, že v blízkej dobe 
sa nájdu nielen zaujímavé témy, ktoré budeme 
s ústavom spoločne riešiť, ale aj finančné zdro-
je, ktoré posunú vedecké odvetvie na také mies-
to, ktoré mu právom patrí.

Týmto by som sa chcela poďakovať všet-
kým pracovníkom VÚP za ich profesionalitu 
a odbornosť. 

Zvlášť moje poďakovanie patrí tým pracovní-
kom, ktorí s našim zväzom v poslednom obdo-
bí aktívne spolupracovali a to pánovi riaditeľovi  
Polovkovi, ďalej p. Nouzovskej, p. Ciesarovej 
a p. Matulovej.

Zároveň všetkým prajem veľa zdravia, opti-
mizmu a tvorivých síl pri riešení nových výziev.

Tatiana Lopúchová

V mene všetkých slovenských pekárov, cuk-
rárov a cestovinárov, si ako predseda predsta-
venstva SZPCC dovoľujem Vášmu ústavu čo 
najsrdečnejšie zablahoželať k významnému jubi-
leu založenia tak prospešného inštitútu pre slo-
venských potravinárov, akým je VÚP.

Moja osobná aktívna spolupráca s ústavom 
trvá zhruba tri roky, ale spolupráca slovenského 
pekárenstva s VÚP je dlhodobá.

Spoločne sme riešili napríklad okruhy ako 
akrylamid v pekárskych výrobkoch, možnos-
ti zvýšenia obsahu vlákniny v pekárskych vý-
robkoch, hodnotenie kvality dopekaného pe-
čiva, mykotoxíny v obilninách, alebo iné témy 
na báze odborných konzultácií. Problematík 
v našom sektore je pritom ďaleko viac.

 Čoraz častejšie sa v rôznych periodikách 
či médiách objavujú rôzne fámy, polopravdy 
a mýty na tému spotreby pekárenských výrob-
kov. Častokrát sú články o potrebe konzumácie 
našej základnej potraviny – chleba a pečiva vy-
kreslené tak, že čitateľ nadobúda dojem škodli-
vosti konzumácie pekárenských výrobkov. 

Pritom v našich zemepisných šírkach je 
práve „chlieb náš každodenný“ nevyhnutnou 
zložkou potravy. Zásobuje naše telo nielen sa-
charidami, ktoré sú zdrojom energie, ale aj biel-
kovinami, vlákninou, minerálnymi látkami a vita-
mínmi najmä skupiny B a je prakticky bez tuku. 

Ing. Tatiana Lopúchová
predseda predstavenstva, Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov
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príležitosti na optimalizáciu výsledkov výskumu 
a výrobu rôznych vzoriek biologicky aktívnych 
látok.

Počas dlhoročného plodného obdobia spo-
lupráce s VÚP som sa zúčastnil riešenia nie-
koľkých veľkých projektov riešených v rámci 
štátnych programov, ktoré koordinoval VÚP. 
Spomeniem napríklad „Výskum a využívanie 
biotechnológií v potravinárstve“;  „Výskum a vy-
užitie moderných postupov pri racionalizácii 
a ekologizácii potravinárskych výrob“; „Potravi-
ny – kvalita a bezpečnosť“. 

Po založení Centra excelentnosti potravinár-
skeho výskumu (2007), ktorého vznik inicioval 
VÚP, som mal tú česť byť členom rady CEPV.

Spolupráca nášho výskumného ústavu 
s VÚP bola ocenená pamätnou plaketou pri prí-
ležitosti 50. výročia vzniku VÚP.

Vážené kolegyne a kolegovia z VÚP,
z času na čas počuť kuvičie hlasy o rušení 

posledných rezortných organizácií výskumu. 
Pevne verím, že VÚP, ktorý je už 70 rokov vedú-
cou inštitúciou v oblasti potravinárskeho výsku-
mu takýto osud nepostihne. 

Pri príležitosti významného jubilea Vášho 
ústavu využívam možnosť poďakovať sa za dlho-
ročnú spoluprácu, nadštandardné vzťahy a pria-
teľstvo s mnohými pracovníkmi VÚP. 

Želám VÚP mnoho úspechov, nápadov, ve-
deckej invencie a energie, minimálne do ďalších 
70 rokov existencie.

V Bratislave, 20. júla 2021
Vladimír Sitkey

Je mi veľkou cťou, že som dostal príležitosť 
povedať niekoľko slov pri príležitosti významné-
ho jubilea VÚP.

Už od začiatku svojho  nástupu na VÚ LIKo 
v roku 1982 som vnímal Výskumný ústav potra-
vinársky ako významnú výskumnú i vzdelávaciu 
inštitúciu. 

S VÚP nás po dlhé roky spájala zdravá te-
matická i susedská rivalita, nakoľko boli naše 
organizácie situované neďaleko tržnice na Mi-
letičovej, čo bola výborná príležitosť na (nielen) 
odborné debaty a diškurzy, resp. vyjasnenie si 
svojich pozícií, a keď bolo treba i na uzmierenie. 

Významnú úlohu v napredovaní oboch ústa-
vov zohrávala súťaživosť. Napríklad oba ústavy 
v krátkom časovom období zakúpili na začiatku 
80-tych rokov prvé československé laboratór-
ne fermentory zo Slušovíc. A aká to bola sláva, 
keď sa objavili počítače olivetti s dvomi 5-pal-
covými floppy diskami s neuveriteľnou kapaci-
tou 286 KB! Zakrátko po vybudovaní Enzýmo-
vej poloprevádzky v Dolnej Krupej v roku 1983 
sa začala aj vo VÚP plánovať výstavba Biocentra 
v Modre. LIKo odpovedalo výstavbou overova-
cej poloprevádzky organických kyselín v Leo-
poldove (1992), ktoré bohužiaľ v nasledujú-
com turbulentnom období postihla privatizačná 
skaza. Biocentrum v Modre tak zostalo jediným 
pracoviskom poskytujúcim priestor a jedinečné 

Ing. Vladimír Sitkey, PhD.
projektový manažér, Axxence Slovakia, s. r. o., 
Bratislava

Výskumný ústav potravinársky –  
spoľahlivý partner pre spoluprácu
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druhy produktov, ako sú sirupy, džúsy, sušené 
produkty zo zeleniny a zemiakov. V nemalej 
miere sme spolupracovali na úspore tepla, kde 
médium bola para pri výrobnej linke na výrobu 
zemiakových vločiek. Ďalej na využití a vyčiste-
ní, resp. znovupoužití odpadovej vody z našich 
potravinárskych liniek. Samostatnú časť výsku-
mu sme venovali využitiu nízko potenciálového 
odpadného tepla z kogeneračnej jednotky bio-
plynovej stanice Trakovice. 

Naša spoločné projekty v minulosti boli 
okrem už uvedených tém zamerané na:
• využitie nízkopotenciálového odpadného 

tepla z kogeneračnej jednotky bioplynovej 
stanice,

• sušenie zeleniny, inovácie technologických 
postupov a procesov v jednotlivých odvet-
viach potravinárskeho priemyslu,

• zriadenie spoločného pracoviska pre výskum 
možností celoročného využitia nízkopoten-
ciálového tepla z bioplynovej stanice na pri-
dávanie hodnoty poľnohospodárskym pro-
duktom,

• optimalizáciu procesu sušenia kusových plo-
dov a produktov s využitím tepla z chladenia 
a výfukových plynov kogeneračnej jednotky,

• návrh a experimentálne overenie procesov 
výroby koncentrátov, polotovarov a práško-
vých produktov zo zemiakov s využitím tepla 
z chladenia a výfukových plynov kogenerač-
nej jednotky,

• identifikáciu a metódy sledovania biologic-
ky cenných látok a procesov ich degradácie 
prebiehajúcich pri výrobe a zahusťovaní ze-
miakovej šťavy,

• návrh, zostrojenie experimentálnej linky 
a optimalizácia parametrov pre produkciu 
koncentrátu zemiakovej šťavy s minimálnymi 
stratami tepelne citlivých biologicky cenných 
látok,

• kinetiku degradácie biologicky cenných zlo-
žiek v zelenine pri rôznych podmienkach za-
husťovania,

• návrh konštrukcie a usporiadania prototypu 
experimentálnej sušiarne,

• optimalizáciu procesu získavania pary s te-
pelným potenciálom 110 – 130 °C z chladia-
cej vody,

• optimalizáciu procesu odparovania s využi-
tím vákua a stanovenie optimálnych podmie-

Sme veľmi radi, že môžeme napísať pár slov 
o vysoko cenenej, dlhoročnej spolupráci medzi 
Výskumným ústavom potravinárskym – Biocen-
trum Modra (teraz súčasť NPPC) v otázkach 
výskumu využitia tepla, zlepšovania kvality po-
travín, vývoja nových potravinových produktov, 
ako aj zriaďovania a prevádzky operačných sku-
pín EIP zameraných na produktivitu a udržateľ-
nosť poľnohospodárstva.

Spoločnosť Agromart, a. s. vznikla v roku 
2005 v areáli PD Trakovice. Má poľnohospo-
dárske zameranie. Zaoberá sa produkciou 
a spracovaním poľnohospodárskej prvovýro-
by s cieleným zameraním na rozvoj a moder-
nizáciu podniku, najmä na účely zvýšenia jeho 
účasti na trhu a diverzifikáciu výroby, ako aj 
na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľ-
nohospodárskej prvovýroby. Výskum a vývoj 
v oblasti prírodných a technických vied je dô-
ležitý doplnok k primárnej poľnohospodár-
skej činnosti, ktorý sa vzťahuje k zlepšovaniu 
parametrov a ekonomickej efektivity jednot-
livých produktov. Výskum je pod vedením  
prof. Ing. Miriam Bitterovej, PhD. a konateľky 
Ing. Jany Martinovičovej, MBA.

Dlhoročná spolupráca a priateľstvo me-
dzi vedúcimi predstaviteľmi oboch spoloč-
ností doc. Ing. Stanislavom Šilhárom, CSc. 
a doc. Ing. Jánom Bitterom, PhD. za pomoci 
našich spolupracovníkov v obidvoch podnikoch 
viedla k neustálej spolupráci pri riešení problé-
mov v potravinárskej výrobe, ako bolo zlepšenie 
kvality výroby zemiakových vločiek, využitie od-
padu pri bielení zemiakov spracovaním na nové 

prof. Ing. Miriam Bitterová, PhD.
zástupca riaditeľa, AGroMArT, a. s., Trakovice

Naša spolupráca s výskumom –  
inovácie v procese spracovania primárnej poľnohospodárskej 
produkcie využitím odpadného tepla
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rieky Anambé, vytvorením potravinovej sebes-
tačnosti a s využitím technológie na spracova-
nie poľnohospodárskych produktov v spolupráci 
viacerými podnikmi na Slovensku, SPU a NPPC.

Z veľmi krátkeho výpočtu plodnej spoluprá-
ce medzi našimi podnikmi a výskumným ústa-
vom vidieť dlhoročnú a uspokojivú spoluprácu. 
Zostáva iba poželať do budúcnosti, aby sa spo-
lupráca medzi nami stále iba zlepšovala a vý-
skumné centrum poľnohospodárstva sa naďalej 
zveľaďovalo, zdokonaľovalo a skvalitňovala sa 
jeho výskumná aj materiálna báza.

S pozdravom 

prof. Ing. Miriam Bitterová, PhD.
zástupca riaditeľa pre výskum a vývoj

nok pre konkrétne podmienky (teplotu vstu-
pujúcej a ochladenej vody),

• návrh, zostrojenie experimentálnej linky a zís-
kanie optimálnych parametrov pre produkciu 
zemiakovej múčky prípadne práškovej formy 
frakcií, optimalizácia zloženia a vlastností su-
šenej zmesi,

• optimalizáciu procesov sušenia osivovej ku-
kurice s využitím tepla z chladenia a výfuko-
vých plynov kogeneračnej jednotky bioply-
novej stanice.

Nesmieme zabudnúť na jeden z najväčších 
pripravovaných projektov a to spolupráca s kon-
zulom Senegalu p. Dipl. Ing. Souleymane SECK 
pri zúrodnení časti územia Senegalu povodie 
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vtedy bolo neúrekom. Náhrada zastaralých 
technológií za nové, moderné. Predstava možno 
aj exportu, bola neskutočne lákavá. Ako tu vedu 
dostať do reality. Niečo tak vzdialené a zároveň 
tak predstaviteľné. Tak sa asi zapísal tento „vý-
skumák“ do mojej pamäti.

Dnes je asi všetkým viac ako jasné, že táto 
krajina v oblasti spracovania a výroby potravín 
nedokáže konkurovať svojím objemom a tým 
aj cenou s nadnárodnými, svetovými spoloč-
nosťami. Už sme asi všetci pochopili, že jedi-
ná možnosť ako sa presadiť doma a vo svete 
je nevyhnutnosť uplatňovať vedecké poznatky 
do výskumu a inovácií. Len predajom pridanej 
hodnoty pochádzajúcej z transformácie týchto 
poznatkov do praxe môžeme byť úspešní. 

Viaceré potravinárske podniky si to uvedo-
mujú, ale akosi nevedia začať, tak poriadne. Tak 
ako si to predstavujú vo svojich víziách a stra-
tégiách. Výskumný ústav potravinársky, sú-
časť NPPC, už spomínaných 70 rokov pracuje 
na svojom rozvoji. 

Každý deň dokazuje svoje kvality, opodstat-
nenosť na domácej a zahraničnej aréne. Nespo-
četné množstvo vyriešených problémov výrob-
cov, zapojenie sa do domácich aj zahraničných 
projektov, ochráneného duševného vlastníctva, 
úspechov vo všetkých oblastiach potravinárske-
ho výskumu bol dosiahnutý cieľavedomým úsi-
lím generácií výskumníkov, technických a labo-
ratórnych pracovníkov, managerov a ostatných 
zamestnancov. 

Vám všetkým patrí vďaka za všetko. Prajem 
Vám len to najlepšie, dnes hlavne pevné zdra-
vie, veľa trpezlivosti, tvorivého úsilia, kreatívneho 
myslenia a aj trochu šťastia. Vaša úloha v tejto 
spoločnosti je nezastupiteľná a nenahraditeľná.

Je mi veľkou cťou s Vami spolupracovať. Síce 
nie toľko, koľko rokov oslavujete, ale len trošku 
menej.

S úctou a pozdravom

Ing. Ján Durec, PhD.
výkonný riaditeľ pre vedu a výskum

McCarter a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

e-mail: durec@mccarter.sk 
web: www.mccarter.sk 

Ako si spomínam na toto jedinečné 
pracovisko? 

„Je tu už tak dlho, že si skoro nikto nepamä-
tá jeho založenie.“

Významná výskumná inštitúcia, ktorá zohrala 
vo svojich dejinách dôležitú úloha a jej rukopis 
je možné nájsť v mnohých potravinárskych pod-
nikoch a zariadeniach. Bola pri vzniku a rozvoji 
mnohých potravinárskych oblastí, pri spúšťaní 
významných technológií potravinárskeho prie-
myslu.

Prvýkrát som prišiel do kontaktu s „výsku-
mákom„ ako študent vtedy CHTF SVŠT Bratisla-
va (dnes FCHTP STU Bratislava). Pre človeka, 
ktorý má výskum, vývoj a inovácie v krvi to bol 
jedinečný zážitok. Stretnutie s množstvom od-
borníkov pod jednou strechou, pre študenta ne-
predstaviteľné laboratórne vybavenie, množstvo 
projektov, výsledkov, publikácií, bolo fascinujú-
ce. Taký malá zázrak, malý sen. 

Predstava rozvoja vtedy Československého 
potravinárskeho priemyslu začala po univerzit-
nom prostredí naberať jasnejšie kontúry. Pred-
stava o jedinečnom spracovaní surovín, ktorých 

Ing. Ján Durec, PhD.
výkonný riaditeľ pre vedu a výskum, 
McCarter, a. s., Bratislava

Výskumný ústav potravinársky súčasť NPPC  
oslavuje svoje výročie – 70 rokov



70 roKoV VÚP

 193

nosti/nezávadnosti vyrábaných potravín; záväz-
né kvalitatívne normy, celoštátne i odborové, 
boli zrušené. Náhradou sa stali len dodávateľ-
sko-odberateľské vzťahy, ktoré síce deklarovali 
bezpečnosť produktov, ale kvalitou boli podria-
dené konkurenčným cenám. 

Na plecia potravinárskeho výskumu sa tým 
presunula ohromná záťaž vyplývajúca z dile-
my ako dosiahnuť maximálnu kvalitu potravín 
a ich bezpečnosti voči ťažkej cenovej zahranič-
nej konkurencii podporovanej rôznymi stimulmi 
vlád krajín, kde sídlili exportujúce podniky. Tak 
sme postupne prišli o to, čomu sa hovorí národ-
ná sebestačnosť v sortimente základných potra-
vín a samozrejme tento domino-efekt sa z potra-
vinárskej druhovýroby preniesol aj na agrárnu 
prvovýrobu. A tak si tu žijeme.

Takýto vývoj poznačil aj zameranie a úlohy 
potravinárskeho výskumu, ktorý zostal (ako-
že) nepotrebným, nežiadali sa ani – už vtedy 
známe – výrobkové inovácie, ani obnova stroj-
no-technologických zariadení a s tým spojená 
adaptácia výrobných technológií, ani riešenie 
problematiky adekvátnej obalovej techniky 
a obalových materiálov – to všetko si nadnárod-
né výrobno-obchodné spoločnosti zabezpečo-
vali sami u vlastných inštitúcií. Zaniklo priveľa 
dovtedy vyvinutých výrobných postupov v kon-
zervárenstve a škrobárenstve (napriek dostatku 
suroviny nemáme ani jedinú pšeničnú škrobá-
reň a pšeničný škrob na lepidlá, rovnako aj vita-
lizovaný lepok pre pekárne dovážame). 

Takže pre Výskumný ústav potravinársky, 
dokonca aj v novom – na tú dobu veľkoryso 
vybavenom sídle v Bratislave, vrátane experi-
mentálneho pracoviska v Modre – zostala úloha 
viac-menej analytická: 
• Na identifikácie a dokazovanie prítomnosti 

rôznych škodlivín či rezíduí rôznych aj ne-
povolených pesticídov a herbicídov, kon-
trola nepovolených prísad (Ing. A. Szoko-
lay, DrSc.), 

• Na sledovania vplyvu sladidiel a ich kombi-
nácií nahradzujúcich sacharózu orientova-
né predovšetkým pre nápojový priemysel 
(Ing. M. Kováč, CSc.), 

• Na sledovanie genézy toxických produktov 
ktoré môžu vznikať pri niektorých potravinár-
skych technológiách s praktickým využitím 
zásady, že kritériom pre to, či látka je liek, 
alebo jed, je dávka.

okrúhle výročie činnosti takej organizácie, 
akou je Výskumný ústav potravinársky, je uda-
losť v súčasností pozoruhodná z viacerých 
uhlov pohľadu, no predovšetkým tým, že vydr-
žala doteraz.

Môj dotyk s ústavom začal ešte roku 1954; 
to som bol v 1. ročníku FCHPT STU, keď mi 
rNDr. František Strmiska v rámci svojich pred-
nášok Botanika pre potravinárov sprostredkoval 
stážový pobyt vo Výskumnom ústave mrazia-
renskom, na Trenčianskej ulici, kde som „priču-
chol“ tomu, ako treba robiť vedu, ktorú potrebo-
val rozvíjajúci sa potravinársky priemysel. 

Čas plynul a spolupráca po roku 1960 po-
kračovala najmä prostredníctvom rezortného 
Výskumného ústavu LIKo, sídliaceho vtedy tiež 
v novej budove takmer na dosah ruky, ktorého 
odbory boli zamerané na priemysel fermentač-
ný (lieh, droždie, ocot, kyselina citrónová), prie-
mysel konzervárensky aj mraziarenský a škro-
bárenský. Spolupráca sa ešte viac prehĺbila 
po roku 1974, keď som bol menovaný do fun-
kcie technického riaditeľa GrT LIKo a pretrva-
la – našťastie – aj organizačný zánik tejto vý-
znamnej organizácie v 90-tych rokoch, vrátane 
odborového Výskumného ústavu LIKo i jeho 
solídnych vývojových dielní ako dôsledok pri-
vatizačných procesov. Ich následky pociťujeme 
dodnes, pretože potravinársky priemysel nebol 
zaradený medzi potrebné špecializácie v rámci 
prístupu Slovenska do Európskej únie. 

Nastali mnohé nečakané, komplikované si-
tuácie, pretože s minulým systémom zanikla aj 
dovtedy udržiavaná kontrola kvality a bezpeč-

Ing. Július Forsthoffer, PhD.
Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

Spomienky na VÚP očami rovnobežiek
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mnohé sklamania a žiaľ nemáme špecialis-
tov, ktorí by sa venovali rovnovážnym krivkám 
pre rôzne ovocné destiláty. oceňujem pokus ko-
legu doc. Ing. .S. Šilhára, CSc., ktorý navrhol za-
riadenie pre výrobu ovocného destilátu prácou 
vo vákuu, ktoré je využívané v Tatranskej likérke 
v Kežmarku. Ale aj s tým sa treba „naučiť“ pra-
covať, aby výsledky boli optimálne aj za cenu 
inej spotreby energie.

Samostatná kapitola pre analytické sledo-
vanie je kontrola destilátov vyrobených z plo-
dov, alebo s prísadou plodov borievky (modrej 
alebo červenej). Vykonané orientačné pokusy 
vo VÚP – Biocentrum Modra Ing. E. Panghy-
ovou  (Ing. Z. Nouzovská) ukazujú na potre-
bu pripraviť ucelené jednoznačné metodiky 
pre analýzu s identifikáciou náhodilostí, ktoré sa 
v prírodnom materiáli nachádzajú, vždy sa budú 
vyskytovať ale môžu byť veľmi užitočnými mar-
kermi pre smerovanie budúceho procesu výsku-
mu množenia, pestovania, šľachtenia borievok 
(ak sa niečo také vôbec podarí na záchranu 
tohto európsky významného ekotypu dosiahnuť 
– nie je registrovaný (ani ako úžitková, ani les-
nícka, lebo v lese/zatienení nerastie, ani, liečivá, 
ani škodlivá, ani invazívna rastlina); teda v sú-
časnosti ilegálny.

Na záver v čase jubilea prajem ústavu i všet-
kým pracovníkom dobré zdravie, aj sloven-
ské VYDrŽAŤ, lebo ak prídeme ešte aj o tieto 
zvyšky know-how pre potravinársky priemysel, 
bude jeho budúca regenerácia v oblasti techno-
lógií i ľudských zdrojov oveľa komplikovanejšia.

Bratislava, júl 2021
Július Forsthoffer

Združenie výrobcov liehu 
a liehovín na Slovensku

Záhradnícka 21, Bratislava 
e-mail: zdruzenie-liehu@nextra.sk

forsthoffer@gmail.com

Treba uznať, že VÚP po stránke analytickej čo 
do prístrojového vybavenia a schopností riešiť 
úlohy, teda aj kvalifikáciou personálu sa prepra-
coval na dnešnú, vysokú úroveň, ktorá však je 
poznačená tým, že všetky komplikovanejšie prí-
strojové techniky sú pre ojedinelé analýzy príliš 
nákladné a majú zmysel, ak sa dosiahne vysoký 
počet vzoriek pre vysoký stupeň mechanizácie 
i automatizácie laboratórnej práce s podporou 
moderných informačných techno lógií. 

Príkladom takej aktivity sú analýzy vína 
v nadväznosti na klasické/moderné technologic-
ké postupy vrátane fermentácie so sledovaním 
vplyvu pôdnych aj klimatických podmienok i ap-
likovanej ochrany viniča. 

Analogicky bol vykonaný rozsiahly výskum 
ovocných destilátov s ťažiskom na slivovice 
v spolupráci s kolektívom Ing. E. Koleka, PhD. 
(Ing. S. Supeková, PhD,; prof. Ing. P. Šim-
ko, DrSc.). Lenže ten považujeme za nedokon-
čený jednak pre vysoký rozptyl a variabilitu vzo-
riek, tiež pre problémy s identifikáciou ovocných 
odrôd, lokalít, pôdnych a klimatických podmie-
nok; ale nemáme to vyriešené ani pre hroznové 
a vínové destiláty, nehovoriac o terkeliciach. Rie-
šenie si vyžaduje samostatnú výskumnú úlohu, 
ale aj zázemie z produkčnej sféry.

Nedá mi pri takomto spomínaní dotknúť sa aj 
aparatúrnej techniky na výrobu ovocných des-
tilátov. Nepodarilo sa nám prekonať zásadný 
omyl, že výroba destilátu nie je identická s vý-
robou liehu, aj keď princíp delenia zmesí des-
tiláciou/rektifikáciou je podobný. Mechanické 
kopírovanie liehovarských aparatúr prinieslo 
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výskum nemal nikdy na ružiach ustlané a to, čo 
sa dosiahlo a dodajme, že aj udržalo, by nebo-
lo možné bez osobného odriekania a vysokého 
pracovného nasadenia ľudí, ktorí s ním úprimne 
spojili svoj život. Práca na ústave sa im stala po-
slaním.

Význam pracoviska a diela, ktoré desiatky 
nadaných ľudí obdarených tvorivosťou a vyci-
brenými zmyslami pre chuť a vôňu potravín uro-
bili, si uvedomíme, až keď sa zoznámime s do-
bou, ktorú prežili. 

Bola a je plná rozporov, žičlivosti aj macoš-
ského sa správania voči dielu, ktoré slúži celej 
spoločnosti. Do pamäti sa mi vryli stretnutia 
s viacerými veľkými postavami VÚP – predo-
všetkým Alexandrom Szokolayom, Milanom Ko-
váčom, Petrom Šimkom, Petrom Siekelom, 
Zuzanou Nouzovskou, Martinom Polovkom či 
Stanislavom Šilharom. Všetkých spájal záujem 
posunúť slovenskú potravinársku vedu a vý-
skum na medzinárodnú úroveň, aby bola v kon-
frontácii so svetovým štandardom akceptovaná 
a rešpektovaná.

Ústav prežíva veľmi komplikované obdobie, 
možno jedno z najťažších vo svojej histórii. Chý-
bajú zdroje, ale zápas o ne bol a je nepretržitý. 
o potravinách, sebestačnosti a bezpečnosti 
sme nahovorili v posledných rokoch toľko, že 
pomaly prestávame vnímať skutočnú podstatu 
týchto slov. Stali sa marketingom v politickom 
zápase o moc. 

Lenže ak to moc myslí poctivo s budúcnos-
ťou Slovenska, potom musí so zdrojmi, ktoré 
táto krajina utvára, narábať čestne a vedieť, kto 
si ich zaslúži v mene zachovania dobrého živo-
ta. Mali by sme teda vedieť nájsť zdroje pre oži-
venie a rozvoj výskumu potravín práve v mene 
života, ale aj preto, aby sme sa  mohli s čistým 
svedomím pozrieť do tváre tých, čo postavili 
súčasný základ slovenskej potravinárskej vedy 
a udržiavajú ho nad vodou až doteraz. 

Prajem celému kolektívu Výskumného ústa-
vu veľa dobrých nápadov, myšlienok, ktoré upú-
tajú pozornosť slovenskej politiky, aby mu táto 
venovala pozornosť, ktorú si zaslúži.

Jozef Sedlák

Čas letí ako cválajúce kone, napísal raz slo-
venský básnik Ján Smrek. Miloval život – dobré 
víno a chutné jedlo, o ktorom dnes na Sloven-
sku vieme viac aj zásluhou Výskumného ústavu 
potravinárskeho. 

Vznikol pred 70 rokmi a zrkadlí sa v ňom ty-
picky slovenská cesta k predstave o dobrom 
živote. Zdravé potraviny sú jej základom, odzr-
kadľuje sa v nich naša zodpovednosť i nezodpo-
vednosť, láska i neláska voči sebe, krajine i inšti-
túciám, ktoré formujú naše vedomie o jedle, 
bez ktorého niet života.

Ak o tých našich slovenských dnes vieme 
viac než v minulosti, ak máme ucelený systém 
poznatkov, ak sme vytvorili hierarchiu potravi-
nárskych hodnôt, ak hovoríme o raste potravi-
novej kultúry a role potravín v živote národa, tak 
aj preto, lebo v povojnovom období bol polože-
ný základ pre potravinársky výskum. Možno ne-
máme také zvučné mená, akými sa pýšia Fran-
cúzi či iné národy, ale aj Slovensko malo a má 
múdre a bystré hlavy, ktoré vedeli a vedia v kaž-
dej etape vývoja, čo je dôležité z hľadiska rozvo-
ja potravinárstva.

Ako novinár som si to uvedomil, keď ma 
práca najmä v ponovembrovom období pri-
viedla na Výskumný ústav potravinársky. Stre-
tol som tu zakaždým nielen erudovaných, ale 
aj pre svoju vec zapálených ľudí. Potravinársky 

Jozef Sedlák
redaktor denníka Pravda (1977 – doteraz)
predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov





70 roKoV VÚP

 197

Namiesto záveru

Tak a sme – takmer – na konci…

…mohli by sme ukončiť túto publikáciu. Ako sme však uviedli na inom mieste tejto publikácie, 
nie je to koniec, ale pokračovanie. Možno len koniec jednej etapy.

Na relatívne malej ploche sme sa pokúsili prezentovať tie najdôležitejšie udalosti, úspechy aj úska-
lia, ktorými Výskumný ústav potravinársky za 70 rokov svojej existencie prešiel.

Nemohli sme spomenúť všetko, ani nemôžeme tvrdiť, že by publikácia bola bez chýb, a to ani 
pri najlepšej snahe autora a recenzentov. Ak sme však na niečo zabudli, alebo niektoré tvrdenia vyža-
dujú korekciu, budeme radi, ak nás na túto skutočnosť čitateľ upozorní.

Jeden aspekt našej činnosti by sme radi zdôraznili práve na tomto mieste.
K tým menej spomínaným resp. zdôrazňovaným, ale veľmi dôležitým aktivitám pracovníkov ústavu 

s celospoločenským dosahom patria aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania mladých pracovníkov, 
a to prakticky od jeho založenia dodnes.

Mnohí pracovníci ústavu sa dlhodobo podieľali (a aj v súčasnosti podieľajú) na školiteľskej činnosti 
doktorandov a na diplomových a bakalárskych prácach študentov domácich aj zahraničných univer-
zít, pôsobia priamo v pedagogickom procese – vedením prednášok, odborných seminárov, laboratór-
nych cvičení, alebo „len“ zabezpečujú odborné praxe a študijné stáže študentov. Aktívna je tiež spo-
lupráca so študentami stredných škôl, nie len formou exkurzií na pracoviskách ústavu, ale tiež formou 
zabezpečenia odbornej praxe či realizácie odbornej práce formou ŠVoČ. 

Je to významný  príspevok k vzdelávaniu a príprave budúcich potravinárov, tých, čo prídu po nás. 
Do priemyslu, do výskumu, ale aj do štátnej správy.

Možno sme niektorým skutočnostiam a aktivitám pracovníkov ústavu venovali viac priestoru a iným 
menej, hoci sme sa snažili, aby publikácia pôsobila vyvážene. Je však nespochybniteľným právom 
autora vybrať cez optiku svojho pohľadu, stupňa poznania a dostupnosti zdrojov, fakty, ktoré považuje 
za relevantné.

S tým vedomím – s vedomím nedokonalosti, ale s pocitom, že sme sa pokúsili o maximum možné-
ho, predkladáme publikáciu verejnosti. 
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Skratka Význam

AgroBioFood Národná platforma spájajúca NPPC, SPU v Nitre a Bioeconomy cluster Sr

AKS Agrárna komora Slovenska

APVT Agentúru MŠVVŠ Sr pre podporu vedy a techniky (dnes Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV)

APVV Agentúra MŠVVŠ Sr na podporu výskumu a vývoja

AŠF EÚ Agentúru MŠVVŠ Sr pre štrukturálne fondy EÚ (dnes Vedecká agentúra – VA)

BSE Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hovädzieho dobytka

BSP Brigáda socialistickej práce

CCEUro regionálny koordinačný výbor Codex Alimentarius pre Európu

CEECFooDS Kooperačná platforma databánk o zložení potravín pre krajiny strednej a východnej Európy 

CEFood Stredoeurópsky kongres o potravinách (Central European Congress on Food)

CEFTA Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (Central European Free Trade Agreement)

CEI Stredoeurópska iniciatíva (Central European Initiative)

CEPV Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu

CEx Centrum excelentnosti

CoST Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (European Cooperation in Science and Technology)

CSI index Cholesterol/saturated-fat index – index určujúci pomer cholesterolu a nasýtených tukov v potravinách

CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií Sr

ČSAV Československá akadémia vied

ČSSr Československá socialistická republika

DNA Deoxyribonukleová kyselina

DSV (Projekty) dlhodobého strategického výskumu

EAAI Essential Amino Acid Index – index obsahu esenciálnych aminokyselín v potravinách

EFFoST Európska federácia potravinárskeho výskumu a technológií (The European Federation of Food Science 
and Technology)

EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority)

EPr Elektrónová paramagnetická rezonancia – spektroskopická analytická metóda

ErDF Európsky fond regionálneho rozvoja (European regional Development Fund)

ETP Európska technologická platforma

EuCheMS Európska asociácia pre chemické a molekulárne vedy (European Association for Chemical and Molecular 
Sciences)

EuroFIr Európske databázy informácií o potravinách (European Food Information resource)

FAo organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo oSN (Food and Agriculture organization of the United 
Nations)

FCH VUT Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brne

FCHPT STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity

FNH-rI Platforma pre výskumnú infraštruktúru v oblasti potravín, výživy a zdravia (Food Nutrition and Health 
resarch Infrastructure)

GEMS/FooD Globálny systém monitorovania životného prostredia (Global Environment Monitoring System) – program 
monitorovania a hodnotenia kontaminácie potravín

GM Geneticky modifikované (potraviny)

GMo Geneticky modifikované organizmy

GS-MS Plynovochromatografické zariadenie s hmotnostnou detekciou (gas chromatography–mass spectrometry)

H2020 8. rámcový výskumný program EU na roky 2014 – 2020 Horizont 2020

HACCP Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov pri výrobe potravín (hazard analysis and 
critical control points)

Zoznam skratiek

V publikácii, ako je tá naša sa vyskytuje množstvo skratiek, ktoré sú zasvätenému čitateľovi zrejmé, 
avšak bežnému čitateľovi môžu spôsobovať problém pri správnom výklade. Z toho dôvodu – zlepšiť 
čitateľnosť textu pre každého, dopĺňame zoznam vybraných – menej obvyklých – skratiek a ich vý-
znam.
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Skratka Význam

HMF Hydroxymethylfurfural – chemická zlúčenina, jeden z indikátorov kvality výrobkov z ovocia a zeleniny

HPLC Kvapalinová chromatografia  (high-performance liquid chromatography) – analytická metóda

HUSK Program cezhraničnej (projektovej) spolupráce Maďarsko – Slovensko

CHTF SVŠT Chemickotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Fakulta chemickej a potravinár-
skej technológie STU – FCHPT STU)

IF časopisu Impakt faktor vedeckého časopisu, vyjadrujúci jeho kvalitu v porovnaní s ostatnými vedeckými časopismi 
(zjednodušene ako podiel počtu citácií na publikované články a celkového počtu publikovaných článkov 
v časopise)

IKT Informačno-komunikačné technológie

ILSI Europe Medzinárodný inštitút pre vedy o živote (International Life Sciences Institute Europe), Brusel, Belgicko

INRA Národný inštitút agronomického výskumu (Institut National de la recherche Agronomique), Francúzsko

IUFoST Medzinárodná únia pre potravinárske vedy a technológie (International Union of Food Science and 
Technology)

JRD Jednotné roľnícke družstvo

LIKo Výskumný ústav liehovarnícky a konzervárenský

MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva Sr

MPRV SR Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – v rôznych obdobiach tiež Ministerstvo poľnohospodár-
stva a výživy (MPVž), resp. Ministerstvo pôdohospodárstva (MP Sr)

MPVž Sr Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Sr

MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sr

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR

MZV SR Ministerstvo zahraničných vecí Sr, dnes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Sr

n. p. Národný podnik

NDR Nemecká demokratická republika (1949 – 1990) – dnes Spolková republika Nemecko

NErDA Združenie pre regionálny rozvoj na severovýchode, Bosna a Hercegovina 

NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

NPPZ Národný program podpory zdravia

NSR Nemecká spolková republika (1949 – 1990) – dnes Spolková republika Nemecko

oECD organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (organisation for Economic Co-operation and 
Development)

oPII operačný program Integrovaná infraštruktúra

oPVaI operačný program Výskum a inovácie

oVD odporúčané výživové dávky

PBD Poživatinová / potravinová banka dát

PCR Polymerázová reťazová reakcia (polymerase chain reaction) – metóda množenia DNA v mikrobiológii

PDo Chránené označenie pôvodu (Protected designation of origin)

PE Polyetylén

PGI Chránené zemepisné označenie (Protected geographical indication)

PHArE Predvstupová pomoc EÚ pri transformácii centrálne plánovaných ekonomík, pôvodne určená pre Poľsko 
a Maďarsko (Poland and Hungary: Assistance for restructuring their Economies) 

PKS Potravinárska komora Slovenska

PPA Pôdohospodárska platobná agentúra

PRV Program rozvoja vidieka

PV Prihláška vynálezu

PVV Programové vyhlásenie vlády

RASFF rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá Európskej komisie (rapid Alert System for Food and Feed)

rEU FAo regionálny úrad FAo (v Budapešti)

rIS3 SK 2021+ Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (Aktualizácia na roky 
2021 – 2027) 

RP rámcový program EÚ 

RPVV rezortný projekt výskumu a vývoja

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

rVHP rada vzájomnej hospodárskej pomoci

SAPV Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
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SAV Slovenská akadémia vied

SCoPUS Bibliografická, citačná a abstraktová vedecká databáza prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier

SPA Slovenská poľnohospodárska agentúra

SPP Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

SPPK Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

STN Slovenská technická norma

STP Slovenská technologická platforma

SVP Správna výrobná prax

SZPI Čr Státní zemědelská a potravinářská inspekce Čr

ŠVoČ Študentská vedecká a odborná činnosť

ŠVPS SR Štátna veterinárna a potravinová správa SR

TSG Zaručená tradičná špecialita (Traditional speciality guaranteed)

TSÚP Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky

UV-VIS-NIr Spektroskopia v ultafialovej, viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti (ultraviolet-visible-near-Ir spectro-
scopy)

ÚBÚ Ústredná banka údajov MPRV SR

UNEP Environmentálny program oSN (United Nations Environment Programme)

UoP Úloha odbornej pomoci

ÚPV Úrad priemyselného vlastníctva Sr

ÚV KSČ Ústredný výbor Komunistickej strany Československa

VA Výskumná agentúra MŠVVŠ Sr

VMSP Schéma projektovej spolupráce medzi výskumnými inštitúciami a malými a strednými podnikmi

VNICHI Vedeckovýskumný ústav chladiarenského priemyslu ZSSr

VÚA Výskumný ústav agroekológie, Michalovce

VÚP Výskumný ústav potravinársky, Bratislave

VÚPoP Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

VÚPP Výskumní ústav potravinářský, Praha

VÚRV Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

VÚTPHP Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

VÚŽV Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

VVZ Výskumno-vývojová základňa

WHo Svetová zdravotnícka organizácia (World Health organization)

WUr Univerzita vo Wageningene (Wageningen research University), Holandsko

ZSSR Zväz sovietskych socialistických republík

ZTS Zaručená tradičná špecialita (Traditional speciality guaranteed – TSG)



PRílOhy
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Zamestnanec
V súpisoch
od do

Albert Ivan 

Al-Kaisiová Vilma 

Ambrová Denisa Ing. 1997 1997

Antošová Vladimíra 

Arpai Ján doc. RNDr. CSc. 1958 1973

Aufrichtová Helena Ing. 

Babička J. 1972 1972

Babušeková Anna 

Bachratý Emil 

Bachratý Slavomír Dr. 1997 1997

Bajňanská Agáta prom. biol. 

Balažová Silvia 

Balažovič Ján Ing. 

Banhegyi Marta 

Barancová Eva Ing. 1982 1990

Baranová Marta Ing. 1981 1981

Baričič Štefan 

Bartalská Anna 1993 2005

Bartalský Peter 

Bartošová Lenka rNDr. PhD. 2011 2020

Basil (rod. Mešková) Eva Ing. 2012 2018

Baxa Stanislav Ing. PhD. 1993 1998

Baxa Stanislav Ing. PhD. 2019 2020

Bazovský Alfred Ing. JUDr. 

Bederková Klára 

Bednárik Tibor 

Bednárik Tibor 1984 1984

Bednáriková Alena Ing. PhD. 2007 2015

Bednárová Mária Ing. 

Behúň Miroslav Ing. 1959 1976

Behúňová Beata 

Belajová Elena Ing. 1992 2020

Belicová Andrea 

Beňáková Kvetoslava 1977 1977

Benková Alžbeta 

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Bergerová Eva Mgr. 2007 2013

Bertaová Gabriela Mgr. 2005 2008

Bíca Jiří Ing. 1957 1961

Bielik Jozef 

Bieliková Anna 

Birčáková Helena 

Birkuš Zoltán 

Bírošová Zuzana Ing. 1984 1995

Birtok Jozef Ing. 1958 1963

Biskupovičová Jana 

Blablová Eva 

Blažková Marcela rNDr. 2010 2020

Bodnár Vladimír Ing. arch. 

Bojdová Mária Ing. 

Boroňová Helena 1995 2001

Borovec Milan Ing. 

Boušková (rod. Kozová) Tatiana Ing. 1956 1961

Brášek Zbyněk 

Brázdilová Františka 

Brázdovič Ladislav Ing. CSc. 1987 1994

Brežná Barbora Ing. PhD. 2004 2020

Brichta Karol dipl. tech. 1969 1974

Brindzová Mária 

Brišticová Drahuša 

Brnula Ján Ing. 

Brodňan Ignác Ing. 

Brožová Viera 

Brunovská Alena Mgr. 

Brunovský Vladimír 

Bubelíniová Elena PhMr. 1981 1991

Bučková Mária 2002 2004

Bučková Anna Ing. 

Bugár Vojtech 

Buliščáková Zlatica 

Buntová Emma Ing. 

Zoznam zamestnancov ústavu v rokoch 1950 – 2020

Uvádzame zoznam cca 900 pracovníkov, ktorí na rôznych pozíciách pracovali vo Výskumnom ús-
tave potravinárskom. Vychádzali sme z podkladov a zdrojov, uvedených na konci tejto kapitoly. Sna-
hou zostavovateľov bolo urobiť prehľad zamestnancov kompletným. V prípade, že sme na niekoho 
zabudli, budeme radi, ak nás čitatelia na túto skutočnosť upozornia. Pokiaľ je zamestnanec uvedený 
viackrát, pôsobil v ústave vo viacerých na seba nenadväzujúcich obdobiach.

roky, uvedené v tabuľke nevyjadrujú začiatok a koniec pracovného pomeru daného zamest-
nanca – údaje približujú obdobie, v ktorom bol zamestnanec autorom, či spoluautorom záverečných 
výskumných správ, publikácií a iných materiálov, uvedených v bibliografických súpisoch a iných pre-
hľadových prácach a publikáciách vydávaných ústavom.
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Zamestnanec
V súpisoch
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Dirigáčová Darina 

Dobáková Tatiana 

Dobríková Erika Ing. PhD. 2004 2008

Dobríková Jana 

Dodek Jozef

Doležal otakar 

Doležal Jozef 

Doležalová Dana 

Dombayová Kristína Ing. 

Domoráková Blanka

Domsitz Zoltán 

Dorčáková Dana 

Dovalová Angela 1971 1971

Dovičovičová Ľubomíra Ing. 2004 2006

Drábik Jozef Ing. CSc. 

Drexler Bohumír 

Drgoňa Ivan 

Dubay Jaromír Ing. 

Dubeňová Naďa 1992 1996

Dubníčková Milada 

Dubová (rod. Adamechová) Zuzana 
Ing. PhD.

2013 2018

Dubovský Miroslav 

Dudášiková Mária 

Dudášiková Štefánia 

Dudíková Edita Ing. 1969 1993

Dudíková Zuzana Ing. 1988 1991

Dudová Dana RNDr. 1986 1987

Dufincová Natália 

Duchoň Tibor Ing. 1959 1962

Ďurčo Juraj Mgr. 2001 2001

Ďuríček Jaroslav 

Ďurišová Katarína 

Ďurko Štefan 

Dvorínová Milena 

Dvořák roman 

Dynková Jana Ing. 

Dzurjaninová Darina Ing. 1988 1988

Eged Štefan rNDr. 1982 1983

Engleman Alfred 

Erdélyová Blanka 

Fábiková Gertrúda 

Farbulová Justína 2013 2015

Farkaš Ján Ing. CSc. 1989 1989

Farkaš Pavel RNDr. CSc. 1984 2006

Fecková Miroslava Ing. 1995 1997

Fendek Július Ing. 

Ferenčík Boris Ing. 1987 1992

Ferjenčíková Mária 

Fiala Ľubomír 1997 2001

Fiala Stanislav 

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Burák Štefan Ing. 1964 1990

Buráková Eva Ing. 1992 1993

Buráková Eva Ing. 2004 2006

Buranová Anna 

Bureš Vladimír 

Buriánek Jaromír Ing. 1953 1953

Buriánek Jiří Ing. 1953 1955

Buriánková (Buriánková-Lýsková) Jitka Ing. 1953 1955

Búziková Mária 

Bystrická Eva Ing. 1962 1977

Cabicarová (rod. Trnčíková) Tereza 
Mgr. PhD.

2007 2020

Cibíková Ľubica 

Cíder Jozef 

Ciesarová Zuzana Ing. PhD. 1995 2020

Cíferovský Marek 

Cíferská Zdena 

Copláková M. Ing. 1984 1984

Copláková Mária Ing. 

Copláková Marta Ing. 

Crkoňová Helena Ing. 1976 1976

Cupáková Mária PhMr. 1976 1983

Czereóvá Viera 

Čambalová Dana 

Čaplová (rod. Godálová) Zuzana Mgr. PhD. 2009 2020

Časnochová Mária 

Časnovský Jozef 

Čech roman prom. chem. 

Čechová Tatiana 

Čechovič Anaklet 

Čechovičová Terézia 

Čechvalová Iveta 

Čepková Vlasta Ing. 1976 1976

Černeková Mária 

Červenková Tatiana 

Červeňová Eleonóra 1965 1980

Čierna Jana 

Čierna Natália 

Čipelová Ľudmila Ing. 

Číž Samuel 

Čížová Mária 

Čopek Walter Ing. 1963 1966

Čukanová Viera 

Čuláková Viera rNDr. 2004 2008

Danielová Adela prom. fil. 1984 1991

Danihel Ľudovít Ing. 

Daško Ľubomír Ing. 2003 2020

Deák Stanislav 

Decsiová Gabriela Ing. 2004 2006

Deutch Pavol 

Dimitrov Filip Ing. 2019 2020
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Zamestnanec
V súpisoch
od do

Hajdušková S. 2004 2006

Hajičková Božena 

Halada Ján 

Haladová Mária 

Halienka Vojtech 

Hálik Juraj Dr. 

Hamaj roman Ing. 1995 1997

Hamajová Jana Ing. 2001 2001

Hatalová Edita 

Havelková Drahomíra 

Havierniková Eleonóra rNDr. 1986 1989

Hečko Ľudovít 

Hegedušová Beata Ing. 

Heidinger Karol Ing. 1962 1967

Heilerová Ľudmila Ing. 2001 2005

Held Drahomír 

Herhonková Eva 1997 2004

Hinca Miloš 

Hinner Eduard 

Hinterbuchnerová Marta MPh. 

Hlaváček Juraj Ing. 1987 1987

Hlavačka Vojtech Ing. 

Hlavatý Vladimír rNDr. CSc. 

Hodeková Jarmila Ing. 1982 1989

Hodúr Štefan Ing. 1977 1994

Holčíková (rod. Kováčová) Kristína Ing. CSc. 1974 2004

Holko Dalibor 

Hollý Milan 

Homoľa Milan Ing. 

Honza Marian Ing. CSc. 2006 2009

Hornáček Peter

Horňák otakar 

Horoščáková Ľjuba 

Horváth Eduard Ing. 

Horváth Fedor 2002 2004

Horváthová Alena 

Horváthová Edita Ing. 1988 1988

Horváthová Iveta 

Horváthová (rod. rácová) Jana Ing. 2003 2020

Horváthová Lívia 

Horváthová rozália Dr.

Hradský Peter rNDr. 1989 1992

Hrbáľová Margita 

Hrčková Daniela 

Hreňovčíková Ida MVDr. 

Hriadelová oľga 1964 1974

Hrnčírová Zuzana Ing. 2007 2010

Hrončoková Adriana Ing. 1995 1997

Hronová Zuzana Ing. 

Hubeková Marta

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Figura Milan Ing. 

Filipová Agnesa Ing. 1992 1998
Fogel Ján 

Foltin Tomáš Ing. 1998 1998

Fordinálová Mária Ing. 

Forrová Helena Ing. 1990 1990

Franko Peter Ing. 

Franková Vincencia 1996 1997

Fraštiová Gabriela 

Frič Viktor rNDr. CSc. 

Frnič Miroslav Ing. 

Gajdoš Stanislav Ing. 

Gajdošíková Katarína Ing. 

Gajdová Jana 

Galčáková Marta 

Galková Irena 

Gállová Hildegarda 

Gálová Daniela Ing. 

Galovič Jozef 

Galovičová Katarína Ing. 1991 1997

Gazdík Ján JUDr. 1962 1965

Gažo Mikuláš Ing. 1965 1967

Gbelská Yvetta rNDr. CSc. 1980 1988

Geršičová Mária 

Gierat Jozef 1966 1989

Giertlová (rod. Turzová) Anna Ing. 2008 2020

Gloknerová Margita 

Glončáková Brigita Ing. 1993 2015

Gonglíková Anna 

Görč Ján

Grajciar Ivan Ing. 

Gramblička Ján 

Grausová Marta 

Grecová (rod. Takácsová) Gizela 
RNDr. CSc.

1976 1988

Gregorová Daniela Ing. 

Greschnerová Marta Ing. 

Grešner Miroslav Ing. 

Grodovská Mária 

Grodovský Michal Ing. 1966 1981

Grofčíková oľga 

Grófová Marta 

Grosmannová Herta 

Grouová Júlia 

Grunnerová Eva 

Grznárová Alena 

Grznárová Anna 

Habán František 

Hajdáková Mária Ing. 1987 1989

Hajdúšek Igor 
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Hudáková Mária 

Hudec Juraj 

Husáriková Eva Ing.

Chalupová Vladislava 

Chocholová Mária 

Chomová oľga 

Chovancová Marta Ing. 

Chriašteľ Ladislav Ing. CSc. 1977 1986

Christová Štefánia 

Chrupka Jozef 

Chudíková Marta 

Chvostalová Katarína 

Ikrényiová Mária 1988 1989

Imreová Eva 

Ivan František 

Jakša Pavel 1972 1972

Jakšová Elena 

Jakšová Elena 

Jakubčíková Lívia 

Jančeková Zuzana Ing. CSc. 1984 1989

Jančovičová Alžbeta 

Janeková Katarína Ing. 1984 2007

Janigová oľga Ing. 

Janko Karol 1966 1973

Jankura Ervín Ing. 2016 2020

Jánošíková Alexandra 

Jáňová Marcela 

Janská Veronika Ing. 2009 2018

Jantošovičová (rod. Svítková) Silvia 2000 2020

Jányi Ivan Mgr. 1998 2006

Jaroš Jozef 

Jäger František Ing. CSc. 1966 1976

Jedličková Slávka Ing. 1988 1993

Jelemenská Viera Ing. 2013 2020

Jelemenská Valéria 

Jendeková romana 

Jendrichovská Marta Ing. 1987 1992

Jenisová Františka 

Jermařová Nikoleta Ing. 1997 1997

Jesenský Juraj 

Ježek Juraj Mgr. 1998 2002

Jonášová Marta Ing. 

Jurčáková A. 1997 2001

Jurčovičová Alžbeta 1989 1989

Juríková Ildikó 1999

Juríková Katarína RNDr. 1979 1994

Kabelík Ladislav Ing. 1956 1956

Kaclíková (rod. Krupová) Eva Ing. CSc. 1986 2020

Kačeňák Igor Ing. CSc. 1966 1981

Kačenová Denisa Ing. 2004 2009

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Kadnárová Jarmila 

Kalabová Alžbeta 

Kaliňák Egon 

Kallová Edita Ing. 

Kaňuchová Pátková Jaroslava 2016 2016

Kapusníková Marta 

Kapustová Antónia 

Karas Daniel Ing. 1989 1991

Karmanová oldřiška 

Karmanová Iveta 

Karnišová Anna 

Karovič Vincent Ing. CSc. 1983 1987

Karovič Vincent Ing. 

Karovič Juraj Ing. 

Kasalová Ingrid 

Kašiar Milan Ing. 

Katonová Iveta 

Kellová Gabriela Ing. 

Kemka Peter Ing. 

Kerekréty J. Ing. CSc. 1987 1994

Khunová V. 1996 2003

Kicko Ján 

Kintlerová Anna Ing. 1988 2002

Kiripolský Alexander 

Kiss Eugen Ing. 2000 2020

Klempová (rod. Mihoková) Františka Ing. 1962 1985

Kliment Pavol Ing. 

Klimentová Eva Ing. 1978 1983

Klimková ružena 1992 1998

Klimková ružena 

Klimová Eva 

Kloknerová Anna 

Kluka Ľubomír Ing. 2011 2011

Klusák Břetislav 

Kňaze Ján 

Kňazovický Ladislav Ing. 

Kněžourová Hana 

Kocmanová Alica 

Kočan Jozef rNDr. 

Kohút Emil 

Kohút Tomáš

Koišová Anna 1967 1989

Kojnoková E. 1979 1979

Koláček Jaroslav Ing. 

Kolárová Andrea RNDr. 

Kolečániová Viera 1958 1981

Kolek Emil Ing. 2003 2020

Koleková Anna Ing. 

Kolenčíková Barbora Mgr. 

Kolesárová Eva Ing. CSc. 1988 1997
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Zamestnanec
V súpisoch
od do

Kollárová Zuzana Ing. 

Kollárovič G. 2004 2006

Kompaník Ľudovít 

Kondrád Augustín Dr. 

Koníková Miriam 

Kopecká Zuzana 

Kopuncová (rod. Suranová) Mária Ing. 2013 2020

Kordoš Lenin 

Koreň Peter 

Koreňová Janka Ing. PhD. 1992 2020

Koreňovská Mária rNDr. 1993 2014

Kormanová Denisa 

Kostolníková Mária Ing. 2006 2008

Košická Martina Mgr. 2001 2006

Košinár Viliam 

Košťál Jozef 

Kotek Jozef Ing. 1954 1957

Kottrová Juliana 

Kovácsová Emília 

Kováč Jozef Ing. CSc. 1989 1989

Kováč Milan Ing. CSc. 1983 2005

Kováč rastislav Ing. 

Kovačičová Jana Ing. CSc. 1983 1993

Kovačičová Magda 

Kováčiková Eva Ing. 1984 2014

Kovačovič Ľudovít JUDr. 

Kovar Peter 

Kozáková Anna 

Kozmál Vladimír 1970 1970

Kozmál Vladimír 

Kozová Helena 

Krahulcová Jana Ing. 2002 2003

Krajčírová Mária 

Královičová Berta 

Kráľovičová Stanislava 

Krascesnicsová Klára Mgr. 2005 2015

Krasňanová Zuzana 

Krasňanská Anna 

Kratochvíl Ján Ing. 1987 1987

Kravjárová Dana Ing. 1993 1993

Krébes Teodor Ing. 1958 1990

Krébesová Eva Ing. 

Kretová M. 2003 2006

Krížová Slávka rNDr. 1989 2006

Krkošková Bernadetta Ing. CSc. 1963 2006

Kropitz Karol Ing. 

Kubelková Drahomíra 

Kubíková (rod. Mosnáčková) Jana Ing. 2002 2006

Kubincová Jana RNDr. 2007 2010

Kučera Anton 1966 1982

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Kučerová Mária 1990 1990

Kúdelová Lucia 

Kufelová Ľudmila 1989 1989

Kuchár Štefan 

Kuchta Tomáš rNDr. DrSc. 1991 2020

Kúkoľová Alžbeta JUDr. 

Kukučová renáta 

Kukurová Kristína Ing. PhD. 2007 2020

Kunová Anna 

Kunštek Marek Ing. 2013 2020

Kuricová Erika 

Kusenda Ján 

Kušnírová Miriam Ing. 

Kuťka Ján Ing. 1994 1998

Labáthová Eva 

Laborecký Marián Ing. 

Labuda J. 2002 2008

Laciaková Monika Ing. 

Lacko Ľubomír Ing. arch CSc. 2001 2002

Lacko Ľubomír Ing. CSc. 

Lajchová Margita 

Lakner Štefan 

Lang Richard 1973 1973

Langová Marta 

Lapková Aurélia 

Lazar Ervín rNDr. 1974 1976

Lehota Emil 

Lékaová Csilla Mgr. 1995 1997

Lesáková Eva, Ing. 

Lešková Emília Ing. 2004 2008

Lešková Zuzana prom. chem. 1964 1988

Lieskovský Viktor 

Lifka Eduard Ing. CSc. 1960 1969

Lifková Zdena, Ing. 

Lichnerová Zuzana Ing. 1987 2020

Liptáková (rod. Lauková) Denisa Ing. 2003 2006

Loboda Ladislav PhMr. 1984 1984

Lokaj Vladimír 

Lokajová Mária 

Longauerová Alena 

Lopašovská Janka Ing. 1994

Lopašovská Miroslava Ing. 2007 2010

Lopušanová Dana 

Los Vladimír Dr. 

Lougauerová Daria Ing. 

Loulová Eva 

Lukáč Miroslav 

Lukáčová Margita Ing. 

Lukačovič Augustín Ing. CSc. 

Lukovínyová Marta 1990 1990
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Luptáková Eva 

Luža Pavol 

Lýsková Jitka Ing. 

Macová Eva Ing. 1996 2006

Machalová Jana 1989 1989

Machalová Anna 

Machová Gabriela 

Machová Želmíra 

Majeríková Ivana Ing. 1988 1999

Maliar Tibor Ing. PhD. 2006 2014

Malík Milan 1956 1959

Málik Miloš 

Malíková Helena Ing. 

Malinová Ľudmila 

Malovcová Mária 1957 1970

Malovec Pavol Ing. 1978 1987

Mandíková Jaroslava 

Mareček Marcel 

Marečková Martina 

Marek Milan 

Máriássyová Magda Ing. CSc. 1987 2008

Mariothová Zlatica

Marko Alan Ing. 1985 1990

Marková Eva 

Marková Lucie Ing. PhD. 2009 2017

Markovič Albert 

Martinkovičová (Halásová, Doležalová) 
Klára 

Masárová Melánia 

Masárová Viera 

Masarovičová Lea 

Masaryk Jozef Ing. CSc. 

Maslenová ružena Ing. 

Massár Anton 

Mastiľak Jozef 

Matesová Mária 

Matton Peter prom.chem. 

Matulová Lýdia Ing. 1998 2000

Matulová Marcela RNDr. 2004 2020

Matušková Ida 

Matzová Kristína Ing. 

Medová Zuzana 

Melcerová Magda 

Meravá Eva Ing. 

Méryová Emília 

Mesároš M. 2003 2004

Mesároš Ernest MVDr. 

Mezzeiová Monika 

Mihálik Juraj 1973 1974

Mihalik Pavel 

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Mihalkovičová Ľudmila Ing. 1977 1979

Mihok Tomáš 

Mihoková Mária 

Michálková Helena 

Michňáková Agáta 

Mikla Marián Ing. 

Mikony Robert Ing. 

Mikonyová ružena Ing. 

Míková K. doc. Ing. CSc.

Mikuš Peter 1973 1973

Milejková Vladislava 

Milerská Eva 

Mináriková Anna 

Minarovičová (rod. Petríková) Jana 
Ing. PhD.

2001 2020

Mirt Jozef 

Mlatec Radko 

Močilanová Mária Ing. 2004 2014

Molčan Ľudovít Ing. 1994 1998

Molnárová ružena 1994 2001

Morárová Eleonóra 

Moravčík Jozef 

Morávková oľga prom. farm. 1976 1976

Morochovičová Monika Ing. 2006 2014

Mravec Ján Ing. 

Mráz Ján Ing. 1994 1998

Mrázová Mária Ing. 1983 1989

Mrázová Z. 2004 2005

Múčková Iveta 

Müllnerová Alojzia 

Muráriková Alena 

Muskáňová Jana 1988 1988

Muzíková Mária RNDr. Mr.Ph. 

Nagy Vojtech 

Nagyová Kamila 

Nehudková Dora 

Nemčeková Gabriela 

Nemčovičová Mária 

Nemec Pavol prof. 

Németh (rod. Kristiánová) Kitti Ing. PhD. 2005 2008

Németh Eugen Mgr. 

Némethová (rod. Petríková) Alena Ing. 1992 1994

Noskovič Dušan Ing. 

Noskovičová Katarína 2012 2014

Nouzovská Zuzana Ing. 2016 2018

Novanská Hana rNDr. 

Novodomcová Mária 

Novotná Eva 

Novotná Jozefa 

Novotná Jozefína 
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Zamestnanec
V súpisoch
od do

obernauerová Margita Ing. 1983 1990

olekšák Ján Ing. 1976 1983

olexa roman Ing. 

olexáková Andrea 

olexová (rod. repická) Lýdia Ing. 2003 2006

olexová Jana Ing. 

ondrejovič Miroslav rNDr. 2006 2013

ondrigová Zuzana Mgr. 2008 2011

ondríšeková Margita Ing. 

opletalová Ľudmila Ing. 1953 1955

oravcová Katarína rNDr. 2002 2011

oravcová Marta prom. farm. 

oravkinová Alena Ing. 1993 2001

ostradická Ema 

Paczelt Ján 

Pajser Ernest 

Pálenkár Peter Ing. CSc. 1962 1974

Pálešová Mária 

Pálka Pavol 

Pálka Vladimír 

Palkovičová Mária 

Pangallo Domenico Dr. 1999 2003

Panghyová Elena Ing. 1998 2020

Pankevič Michal PaedDr. 2010 2011

Pasiar Vladimír Ing. 2007 2018

Pastierová Eva Ing. 1988 1992

Patočová Mária 

Patzeltová Mária 

Pauková Viera Ing. 

Paulen Stanislav 

Paulenová Helena 

Paulenová Monika 

Paulovičová Zlatica Ing. 1976 1980

Pavlíková Anna Ing. 1969 1973

Pavlíková Eva Ing. 

Pavlovičová Daniela dipl. biol. 

Pavol T. Ing. 

Pažitná Gabriela Ing. 

Pätoprstý Ján 

Pešková Ľubica 

Pešková Ľudmila Ing. 1988 1988

Peterská Daniela 

Peťka Ján Ing. 1996 2005

Petrakovič Viliam 

Petrík Ján Ing. 

Petríková Andrea 

Petrová Eva 

Petrovičová Eleonóra Ing. 

Piešová Bernardína Ing. 

Piklerová Veronika

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Piknová Ľubica rNDr. PhD. 1999 2020

Pintér Karol 

Pisklová Mária 

Pivarči Ľudovít 

Plachý Milan 

Planková Edita 

Planý Matej 2016 2018

Plevka František 

Plevko Vladimír 

Pocklanová Mária 

Pódová Margita prom.biol. 

Pokorná Rozália 

Poláček Igor Ing. 

Poláček Vlastimil 

Poláčeková oľga rNDr. 1993 2001

Poláčková Zuzana 

Polák Fridrich 

Polányi Ervín Ing. 

Polányiová Alica 

Polášek Milan Ing. 1971 1982

Politzerová Edita Ing. 

Polívka Ľudovít doc. Ing. CSc. 1992 2001

Polovka Martin Ing. PhD. 2006 2020

Ponc otto Dr. 

Pongácz Gabriel Ing. 

Poódová Margita prom. biol. 

Poór Mário 

Popluhár Jaroslav 

Porubovičová r. 2004 2005

Porubská (rod. Pastorová) Janka Ing. 2000 2016

Pospíšil Rudolf Dr. Ing. 

Pospíšilová Jarmila Ing. 

Požgayová Jarmila rNDr. 

Preininger Vladimír Ing. Dr. 

Prelovská Anna 

Príborská Eva 

Pribyl Štefan Ing. 

Prikrylová Andrea Ing. 

Pristašová Magdaléna Ing. 1988 1992

Privitzerová Katarína 

Privitzerová Ľudmila 1981 2020

Procházka Dušan Ing. 

Prochádzková Anna

Propperová Antónia Ing. 

Prugarová (rod. Thalmeinerová) Anna 
Ing. CSc. 1974 1991

Pšenáková Ivana Ing. 

Pullová Alena 

radičová Silvia 

Radošovská Renáta Ing. 1993 1994
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Zamestnanec
V súpisoch
od do

Rakús Stanislav Ing. 1987 1993

Randová Daniela 

Rapcová Zuzana 

Raško Anton doc. Ing. 1966 1968

rauová Drahomíra Ing. 2004 2010

regina ml. Viliam 

regina Viliam 

Reguliová Mitica Ing. 

Repková Veronika Ing. 1963 1990

rešetková oľga Ing. 

rešková (rod. odnogová) Zuzana Mgr. PhD. 2011 2020

rezníčková Eliška 

roessel oddo Ing. 

roglova Alžbeta 

Rosina Marcel Ing. 

Rovná Marta Ing. 

Rozkošná Mária 

Rozsypal Antonín Ing. 

ruček Miloslav 

Ruppeldt Igor 

Rusnák Jozef Dr. 

Rusnák Ladislav 

rutová Božena Ing. 

ruttkay-Nedecký Branislav Ing. 1987 1990

ružičková Anna Ing. 1988 2004

ružovič Ján 

Rybárová Jolana 

Řehánková Paulína 

Sabo Bohumír Ing. CSc. 1987 1991

Sabó Ivan 

Sabová Mária 

Sádecká Jana Ing. PhD. 1993 2020

Salková Zuzana Ing. CSc. 1966 2007

Salnerová Eva 

Samek Zdeno rNDr. 1988 1997

Sandtnerová Eva 

Sasko Milan 

Sasková Z. 2003 2004

Satko Juraj Ing. 1996 1999

Satková Ľubica

Saxa Vojtech RNDr. 1987 1989

Sčerbíková Emília 

Seďová Viera Ing. 1992 1998

Seďová Dáša 

Seidler Ľudovít 

Semanová Jana Ing. 2012 2016

Schmidtová Eva 

Schultzová Katarína RNDr. 1987 1996

Schunová Vlasta Ing. 

Schusterová Mária 

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Schvarczová (rod. Máleková) Eva 2016 2017

Siekel Peter doc. RNDr. CSc. 1996 2020

Sikoray Teodor 

Simonová Eva prom. chem. 1985 2004

Sirota J. 2002 2003

Sirotová Ľudmila Ing. 2006 2008

Skácel Jaromír 

Skácelová Anna 1992 1992

Skalníková Elena 

Skláršová Božena Ing. PhD. 2004 2020

Skoumalová oľga 1989 1995

Sládková Nadežda Ing. 1989 1989

Slaný Milan 

Slavíčková Věra 

Slivová Maja 

Slížová Jana 

Slobodová Jozefína 

Smiščíková Mária 

Sninčáková Katarína 

Sodomová Etela 1988 1998

Soldanová Irena Ing. 1991 1992

Solovjev Miroslav 

Somošová Katarína 

Spudilová Mária 

Stanková Michael 

Stankovská Monika Ing. PhD. 2007 2010

Stanovský Ján JUDr. 

Starostová Ida MVDr. 1994 1995

Stein Imrich Ing. rNDr. 1962 1968

Steininger Antonín 

Steinová (rod. Šumínová) Jolana Ing. 1991 1997

Stenchláková Jaroslava 

Stešková Andrea Mgr. 2006 2007

Stojkovič roman 

Stolařová Katarína 2002 2020

Strážnická Helena Ing. CSc. 1996 2002

Strečanská Erika Ing. 

Strelcová Jana 

Stribrnský Milan 

Strížová Katarína 

Strmiska František prof. rNDr. CSc. 1974 2001

Stručková Iveta 

Struhárová Gizela 

Suhaj Milan Ing. CSc. 1982 2015

Suchá Silvia Ing. 

Suchovský Ľubomír 

Supeková Soňa Ing. PhD. 2007 2010

Svetlíková Darina Ing. 1998 2006

Světlíková Angela Ing. 1998 2020

Svobodová Mária 
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Zamestnanec
V súpisoch
od do

Sýkorová Helena 
Sýkorová Mária JUDr. 2000 2001

Szabová Gabriela 

Szabová Beata Ing. 

Szokolay Alexander Ing. DrSc. 1981 2009

Šalgovičová Danka Ing. 1992 2020

Ščepková Mária

Ščerbíková 

Šeboková Jana Ing. 

Šepitka Andrej Ing. CSc. 1965 1989

Šepitková Judita RNDr. CSc. 1972 1991

Šétaffy Jozef 

Šidlík Jozef 

Šidlíková Helena 

Šícho Vladislav prof.MUDr. Ing. CSc.

Šilhár Stanislav doc. Ing. CSc. 1991 2020

Šimek Dušan 

Šimko Peter prof. Ing. DrSc. 1986 2016

Šimko Viliam 

Šimková Mária rNDr. 1987 1999

Šimkovič Július 

Šimočko Jaroslav 

Šimon Peter prof. Ing. DrSc. 2002 2008

Šimúth Tomáš Ing. 1996 1998

Šimúth Martin Ing. 

Šinková (Vacová) Terézia Ing. CSc. 1977 2008

Šipšiová Viera 

Šiška Štefan Ing. 

Šišková Eva 

Škarčáková Marta 

Škotnár Vladimír Ing. 1993 2000

Šmalová Iveta Ing. 1997 2010

Šnajnárová Martina 

Špaňár Miroslav rNDr. 1981 1987

Špičan Peter Ing. 

Špitálniková Lenka Ing. 1987 1990

Šplháček roman Ing. 1985 1989

Štangová Alena 1984 1984

Štefániková (rod. Lakatošová) Jana 2016 2019

Štefániková Alena Ing. 

Štefanovičová Alena Ing. 1994 2002

Štefek Slavomír Ing. 1991 1992

Štendová Kvetoslava 

Štepnička Marián Ing. 

Štetničková Jarmila 

Štohlová Marta

Štolcová Emília 

Šubík Július prof. RNDr. DrSc. 1973 1993

Šulc Štefan doc. Ing. CSc. 1958 1974

Šuleková Mária Ing. 

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Šulovský Ľudovít Mr.Ph. 

Tahotná Soňa rNDr. 1996 1997

Tarábková Mária 

Tarnoczy Mária 

Taubinger Karol Ing. 

Ťažký Anton Ing. 1996 1996
Tekeľ Jozef doc. Ing. DrSc. 1983 2004

Teperová Danka Ing. 1993 1996

Tibenská Marta Ing. 

Tibenská ružena 

Tibenský rudolf Ing. 

Tima Alexander 

Tirscherová Judita 

Tobolková Blanka Ing. PhD. 2009 2020

Tomanovičová Jana Ing. 

Tomash Pavol Ing. 

Tomášek Ivan Ing. 1991 1994

Tomášek Karol Ing. CSc. 1978 2004

Tomášek Pavol Ing. 

Tomčík P. Ing. 1977 1984

Tomčíková Irena 

Tomesová Stanislava Mgr. 

Tomišová Judita prom. biol. 

Tomovová Amália 

Tóth Imrich 

Tóthová Elena 

Toufar Jiří 

Trajda Karol 

Trnáková Miriam Ing. 

Trnavská Jana Ing. 

Trnovcová Milada 

Trstenská Katarína Ing. 

Turcovská (rod. Chebeňová) Viera Ing. 2008 2014

Turcovský Imrich Ing. 2009 2011

Turčan Juraj 

Turčan Milan 

Turčányová Eliška 

Tureková Irena 

Turinič Štefan 

Tvarožek Vlastimil Ing. CSc. 1966 1988

Uhliarik Marián 

Uhrínová Bibiana 

Ulický Ivan 

Ulreichová Zuzana 

Urbanovič Miroslav 

Urdová Katarína Ing. 2008 2011

Uváčková Helena 

Vadovič Ján 

Valachová Martina RNDr. 2006 2008

Valášková Tatiana 
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Zamestnanec
V súpisoch
od do

Valentová Eva 

Vandák Dušan Ing. 

Vaněčková Soňa 

Váry Vojtech Ing. 

Váryová Mária Ing. 

Vašicová (Vašicová-Kostolanská) Jaroslava 
Ing. 

1964 1980

Vašková Eva 

Vavrík Alojz Ing. 1976 1987

Vavrinčík Milan 

Vavrová Katarína Ing. CSc. 

Véghová Adriana Mgr. PhD. 2012 2020

Věntusová Kateřina Mgr. 

Vibochová Eva 

Vilínová Libuša 

Vinter Vladimír 

Virág František 

Višacká Elena Ing. CSc. 1993 1994

Vitkovičová Zorka PhDr. 1984 1997

Vláčil Milan Ing. 

Vladová Vlasta 

Vlček Ladislav 

Vlčko Igor Ing. 

Vlniešková Eva Ing. 1986 1990

Vlnková Viera Ing. 

Vodanská Karolína 

Vojtaššáková Alexandra Ing. 1986 2003

Vojteková Helena rNDr. 

Vorosová Adriana PhMr. 

Vrablicová Dagmar 

Vranko Eliáš 

Zamestnanec
V súpisoch
od do

Vyčíslik Juraj 

Vystavělová Irena 

Warenich Ján 1976 1977

Weingart Jaroslav prof. 

Weisová Hedviga Ing. 

Wertheimerová Anna 

Zabadal Juraj

Záborská Eliška 

Zákucká Tatiana Ing. 

Zápražná Mária 

Zápražný Stanislav 

Zaťko Stanislav 

Zaušková Patrícia Ing. 1993 1999

Závodský Ladislav Dr. Ing. 1977 1984

Zeiselová Mária Ing. 

Zelinková Magda 

Zemanová Mária 

Zemanovič Jaroslav Ing. 

Zigo Pavol Ing. 

Zigová Mária RNDr. 1987 1997

Zlatná Eleonóra Dr. 

Zmetáková Zuzana Ing. PhD. 2005 2008

Zubajová Albína 

Zváčová Anna 

Zvachová Klára Ing. 

Zvalo Miloslav 

Žáková Mária 1994 1994

Žarnovická Eva 

Ženišová Katarína Ing. PhD. 2009 2020

Žiaranová Lenka 

Žittňanová Viera 

Literatúra:
35 rokov Výskumného ústavu potravinárskeho – Výber bibliografických prác. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 1985.
Bibliografické práce Výskumného ústavu potravinárskeho 1985 – 1987. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 1988.
Červeňová, E.: Prehľad vyriešených výskumných úloh za 25 rokov vo Výskumnom ústave potravinárskom. Bratislava: Výskumný 
ústav potravinársky, 1975.
Červeňová, E.: Vedeckovýskumná činnosť Slovenskej poľnohospodárskej akadémie – Výskumného ústavu potravinárskeho 
za 20 rokov. Bratislava: SPA VÚP, 1969.
Lichnerová, Z.: Journal of Food and Nutrition research – História a súčasnosť. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2007.
Výskumný ústav potravinársky – 50 rokov. [CD-roM]. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2000.

Zdroje:
Bulletin Výskumného ústavu mraziarenského, 1962 – 1964.
Bulletin Výskumného ústavu pre konzerváciu potravín, 1964.
Bulletin Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho, 1965 – 1968.
Bulletin Slovenskej poľnohospodárskej akadémie – Výskumného ústavu potravinárskeho, 1969 – 1970.
Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, 1971 – 1974.
Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho, 1974 – 1981.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 1982 – 2005.
Journal of Food and Nutrition research 2006 – 2020.
Kroniky brigád socialistickej práce pracovníkov Výskumneho ústavu potravinárskeho: „Analytik“ (1984 – 1988), „Pokrok“ 
(1972 – 1988), „SNP“ (1973 – 1986), „SNP“ (1986 – 1990), Úseku biotechnológie v Modre (1988 – 1989).
Súpisy publikačnej činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho 1988 – 2020 (pre roky 1990, 1991 iba neúplné pracovné kópie). 

Spracovala: Ing. Zuzana Lichnerová, jún 2021
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ARPAi, Ján, doc. RNDr. CSc.
nar. 30. 8. 1917 Budapešť, Maďarsko, 
zom. 21. 11. 1976 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: farmácia 
v Prahe a Bratislave (abs. 1941), mikrobiológia 
a jazyky vo Švajčiarsku, biológia na Prírodove-
deckej fakulte UK (abs. 1949), CSc. 1957.
Pred príchodom na VÚP: Výskumný ústav potra-
vinárskeho priemyslu, pobočka v Bratislave.
Na VÚP: od r. 1958, oddelenie mikrobiológie 
a biochémie, vedúci oddelenia, člen rr BPV 
(1962 – 1968).
Zameranie: mykológia a ochrana rastlín, fyzio-
lógia mikroorganizmov, vplyv nízkych teplôt 
na nukleové kyseliny mikroorganizmov, mikro-
biologické normy v potravinárstve.
ref.: BPV 1977/4, výskumné správy 1958 – 1973, publikácie 
v BPV 1962 – 1968.

BehÚň, Miroslav, Ing.
nar. 16. 5. 1932 Žilina

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technológia 
kvasnej výroby na Chemickotechnologickej fa-
kulte SVŠT (Ing. 1957).
Pred príchodom na VÚP: octáreň v Žiline.
Na VÚP: 1958 – 1974, oddelenie mikrobiológie 
a biochémie, vedúci oddelenia (1971 – 1974), 

člen rr BPV (1962 – 1974), člen komisie 
pre vedu a technológiu Medzinárodného chla-
diarenského ústavu v Paríži (IIF), potravinársky 
expert na Kube (1967 – 1970).
Zameranie: mikrobiológia a biochémia mrazené-
ho mäsa, použitie ultrazvuku v potravinárskom 
priemysle, sublimačné sušenie (lyofilizácia) po-
travín rastlinného pôvodu, spôsob lisovania sub-
limačne sušených a iných sypkých a drobivých 
materiálov, inhibícia rastu plesní na surovinách 
rastlinného pôvodu, spôsob prípravy dezinfekč-
ných prostriedkov s výrazným fungicídnym, aka-
rinocídnym a insekticídnym účinkom. 
Po odchode z VÚP: podnikový riaditeľ Mraziar-
ní, n. p.
ref.: BPV 1982/3, výskumné správy 1959 – 1975, súpisy 
publikácií VÚP 1975 – 1976, publikácie v BPV 1962 – 1975.

Bielik, Jozef
nar. 5. 4. 1914 ostrihom, Maďarsko

Štúdium: polygrafia na Škole umeleckých reme-
siel v Bratislave.
Na VÚP: 27 rokov ako externista (typograf), vý-
konný a technický redaktor BPV (1962 – 1989).
Bol vedúcim výrobného oddelenia Vydavateľ-
stva Slovenskej akadémie vied, VEDA. 
ref.: BPV 1984/1, BPV 1989/3.

Medailóny  
niektorých bývalých zamestnancov ústavu

V prehľade bývalých zamestnancov VÚP uvádzame tých, ktorých vyzdvihli naši predchodcovia 
uverejnením zdravice k ich jubileu v Bulletine potravinárskeho výskumu a niektorých, ktorí pôsobili 
na VÚP dlhoročne (viac ako 15 rokov) a ktorí zanechali po sebe publikácie.

Informácie sme čerpali najmä zo zoznamov záverečných výskumných správ 1952 – 2000, súpisov 
publikačnej činnosti 1975 – 2020, publikácií v Bulletine potravinárskeho výskumu 1962 – 2005  a publi-
kácií v časopise Journal of Food and Nutrition research 2006 – 2020.

Použité skratky: 
BPV – Bulletin potravinárskeho výskumu (časopis vychádzal pod rôznymi názvami - ich presný prehľad je uvedený v predoš-
lej časti tejto publikácie, pre zjednodušenie používame iba jednu skratku), JFNr – Journal of Food and Nutrition research, 
rr – redakčná rada
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kých a ekonomických informácií, zodpovedná 
redaktorka BPV (1962 – 1976), vedúca oddele-
nia.
Zameranie: literárne štúdie na tému nových 
spôsobov zmrazovania pri extrémne nízkych 
teplotách, zmrazovania hotových jedál, nových 
konzervačných metód, dehydratácie potravín, 
vplyvu enzýmov na zrenie a krehnutie mäsa.
ref.: BPV 1971/3, výskumné správy 1962 – 1977, 
súpisy publikácií VÚP 1977, publikácie v BPV  
1962 – 1977.

ČeRVeňOVá, eleonóra 
Na VÚP: tajomníčka rr BPV (1969 – 1980), zod-
povedná redaktorka BPV (1977 – 1980).
Zameranie: štúdie na tému konzervovania obi-
lia, výroby ovocných štiav, náhradných sladidiel, 
znižovania spotreby cukru v potravinárskej výro-
be, využitia kukurice na humánne účely. 
Spracovala prehľady záverečných správ a pre-
hľady výskumných výsledkov.
ref.: JFNr História a súčasnosť (VÚP, 2007), výskumné 
správy 1971 – 1978, súpisy publikácií VÚP 1978, publikácie 
v BPV 1965 – 1978.

DuDíKOVá, edita, Ing.
nar. 1939

Na VÚP: oddelenie mikrobiológie a biochémie.
Zameranie: spôsob výroby krmiva z melasy, 
aflatoxíny, mykotoxíny, použitie antifungálnych 
látok v potravinárstve, pekárske kvasinky, enzý-
my – stanovenie aktivity alfa-amylázy, glukoamy-
lázy, beta-glukanázy, špecifikácia aditív mikro-
biálneho pôvodu pre potraviny.
V kolektíve pod vedením rNDr. Júliusa Šubí-
ka, CSc. získala Cenu Československej poľ-
nohospodárskej akadémie za potravinárstvo 
(1986) za “Výskum regulácie rastu a metaboliz-
mu priemyselných produkčných mikroorganiz-
mov”. V tomto kolektíve získala v r. 1990 autor-
ské osvedčenie k vynálezu „Spôsob prí pravy 
hybridných kmeňov pekárskych kvasiniek“.
ref.: BPV 1986/4, výskumné správy 1970 – 1993, súpisy publi-
kácií VÚP 1973 – 1993, publikácie v BPV 1969 – 1993.

BuRáK, Štefan, Ing.
nar. 12. 5. 1928 Stropkov, zom. 25. 12. 2014

Štúdium: Vysoká škola ekonomická v Bratislave.
Pred príchodom na VÚP: ekonóm na podniko-
vom riaditeľstve Mraziarní, n. p.
Na VÚP: 1961 – 1994, oddelenie ekonomiky vý-
živy a koordinácie plánu, námestník riaditeľa 
(1961 – 1981), riaditeľ (1975), vedecký tajomník 
(od r. 1981), vedúci oddelenia, člen rr BPV 
(1962 – 1987, 1992 – 1995), tajomník rr BPV 
(1988 – 1991), tajomník odboru potravinárstva 
bývalej Slovenskej poľnohospodárskej akadé-
mie (1972 – 1974).
Zameranie: hodnotenie výrobných procesov 
potravinárskych podnikov, hodnotenie ekono-
mických výsledkov riešených úloh, technicko-
ekonomické štúdie, zabezpečenie výstavby 
experimentálnej ožarovne radiačného ošetrenia 
zemiakov, cibule a iných surovín.
Dve desaťročia bol súčasne vedúcim technicko−
ekonomického oddelenia, oddelenia vedecko−
technických informácií a námestníkom riaditeľa 
ústavu. 
ref.: BPV 1978/2, BPV 1988/1-2, BPV 1993/2, BPV 1998/2, 
BPV 2003/1-2, výskumné správy 1977 – 1984, súpisy publi-
kácií VÚP 1976 – 1988, publikácie v BPV 1964 – 1990.

BySTRICKá, eva, Ing.
nar. 27. 5. 1921, zom. 3. 6. 2002

Štúdium: odbor chemickotechnologického inži-
nierstva SVŠT, Potravinárska expertíza na SVŠT.
Pred príchodom na VÚP: Štátny zdravotný ústav 
(do r. 1953), Povereníctvo potravinárskeho prie-
myslu – odbor technickej inšpekcie, riaditeľka 
Skúšobného a kontrolného ústavu potravinár-
skeho priemyslu (od r. 1955).
Na VÚP: od r. 1958, oddelenie vedecko-technic-
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s príchuťou bylín, príprava sirupov dochutených 
fermentovanými macerátmi z bylín, príprava ná-
pojov na báze hydrolyzátu špaldy.
ref.: výskumné správy 1993 – 1998, súpisy publikácií VÚP 
1993 – 2015, publikácie v BPV 1994 – 2005.

GRODOVSKý, Michal, Ing.
nar. 1920

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Chemická fa-
kulta SVŠT (Ing. 1952).
Na VÚP: člen rr BPV (1966 – 1980). 
Zameranie: kinetika biochemických pochodov 
niektorých nutrične významných látok rastlin-
ného pôvodu, mikrovlnný ohrev ovocných štiav 
a mlieka, mikrovlnná pasterizácia piva, rýchle 
metódy stanovenia vitamínov.
ref.: JFNr História a súčasnosť (VÚP, 2007), výskumné 
správy 1967 – 1980, súpisy publikácií VÚP 1978 – 1981, pub-
likácie v BPV 1966-1981.

hODÚR, Štefan, Ing.
nar. 18. 2. 1934

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Strojár-
ska technológia na Strojníckej fakulte SVŠT 
(Ing. 1966). 
Na VÚP: oddelenie mechanizácie a automatizá-
cie potravinárskej výroby. 
Zameranie: zavádzanie priemyselných robotov 
a manipulátorov v potravinárskom priemysle, 
mechanizácia v pekárenskej expedícii, aplikácia 
mikrovlnnej energie v potravinárstve, zneškod-
ňovanie odpadových lúhových vôd.
Držiteľ autorských osvedčení k viacerým vynále-
zom.
ref.: výskumné správy 1977 – 1994, súpisy publikácií VÚP 
1977 – 1994, publikácie v BPV 1977.

FaRKaŠ, Pavel, RNDr. CSc.
nar. 10. 7. 1955 Trnava

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Chémia 
a analytická chémia na Prírodovedeckej fakulte 
UK (abs. 1979), rNDr. 1981, CSc. 1985.
Na VÚP: 1983 – 2003, oddelenie chémie a ana-
lýzy potravín, člen rr JFNr (od r. 2006), pod-
predseda výkonného výboru AoAC Interna-
tional – sekcia pre Strednú Európu (1994 – 1998).
Zameranie: analýza rezíduí pesticídov v potravi-
nách plynovou chromatografiou, príprava vyso-
koúčinných sklených kapilárnych kolón s imo-
bilizovanými stacionárnymi fázami pre plynovú 
chromatografiu, databáza plynovochromato-
grafických elučných indexov a hmotnostných 
spektier prchavých aromatických látok pre ich 
identifikáciu v potravinách, vývoj koncentrátov 
ochucujúcich aditívnych látok pre prípravu po-
travín.
Po odchode z VÚP: výkonný riaditeľ firmy Mono-
prix, s. r. o.
ref.: BPV 2005/3-4, výskumné správy 1989 – 1994, súpisy 
publikácií VÚP 1984 – 2006, publikácie v BPV 1990 – 2002.

GlONČáKOVá, Brigita, Ing.
nar. 2. 1. 1951

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Kvasná ché-
mia a technológia na Chemickotechnologickej 
fakulte SVŠT (Ing. 1974).
Na VÚP: Biocentrum Modra. 
Zameranie: probiotiká a štartovacie kultúry 
pre kyslomliečne výrobky, príprava kvasených 
zeleninových šalátov pomocou baktérií mliečne-
ho kvasenia, výrobky špeciálnej výživy, zvýšenie 
biologickej hodnoty potravín rastlinného pôvodu 
využitím baktérií, vláknina a špeciálne polysa-
charidy, spôsob výroby glukánového piva a piva 
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hOlČíKOVá (rod. Kováčová), Kristína, 
Ing. CSc.
nar. 12. 4. 1942 Zvolenská Slatina 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Konzer-
vácia potravín a technológia mäsa na Che-
mickej fakulte SVŠT (Ing. 1964), Chémia 
a technológia požívatín na Chemickotechnolo-
gickej fakulte SVŠT (CSc. 1967, doktorandka  
prof. rNDr. Františka Strmisku, CSc.).
Na VÚP: od r. 1974, Úsek ekonomiky výživy 
a VTEI, vedúca oddelenia (1990 – 2004), sa-
mostatná vedecká pracovníčka, členka rr BPV 
(1992), tajomníčka rr BPV (1993 – 2005), zod-
povedná redaktorka BPV (1992 – 1995), konzul-
tantka FAo pre oblasť zloženia potravín a bu-
dovania a využívania potravinových bánk dát, 
účasť v medzinárodných projektoch CoST99, 
EUroFooDS.
Zameranie: koncepcia Potravinovej banky dát, 
zber podkladov a budovanie databázy o požíva-
tinách ako jediného celoštátneho centra, tabuľ-
ky chemického zloženia požívatín, potravinár-
ske informačné stredisko, koordinačné centrum 
pre budovanie siete východoeurópskych a stre-
doeurópskych požívatinových bánk dát, modifi-
kácia zloženia nových potravinárskych výrobkov 
podľa zásad správnej výživy.
ref.: BPV 1992/1, BPV 1997/2, BPV 2002/1, výskumné sprá-
vy 1988 – 2001, súpisy publikácií VÚP 1976 – 2008, publiká-
cie v BPV 1977 – 1999.

JuRíKOVá, Katarína, RNDr.

Na VÚP: oddelenie mikrobiológie, genetiky 
a biochémie.
Zameranie: regulácia rastu nežiadúcej mikrofló-
ry na povrchu surových trvanlivých mäsových 

výrobkov, fermentačná aktivita pekárskych kva-
siniek a jej regulácia, využitie polymerázovej 
reťazovej reakcie na detekciu mikroorganiz-
mov, špecifikácia aditív mikrobiálneho pôvodu 
pre potraviny.
V kolektíve pod vedením rNDr. Júliusa Šubí-
ka, CSc. získala Cenu Československej poľ-
nohospodárskej akadémie za potravinárstvo 
(1986) za “Výskum regulácie rastu a metaboliz-
mu priemyselných produkčných mikroorganiz-
mov”. V tomto kolektíve získala v r. 1990 autor-
ské osvedčenie k vynálezu „Spôsob prí pravy 
hybridných kmeňov pekárskych kvasiniek“.
Po odchode z VÚP: Milex Progres, a. s., Brati-
slava.
ref.: BPV 1986/4, výskumné správy 1988 – 1993, súpisy 
publikácií VÚP 1979 – 1994, publikácie v BPV 1979 – 1994.

KaČeňáK, Igor, doc. Ing. CSc. 
nar. 28. 7. 1949 Tajov

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technoló-
gia mlieka a tukov na Chemickej fakulte SVŠT 
(Ing. 1963), CSc. 1976.
Pred príchodom na VÚP: Mliekareň Čalovo.
Na VÚP: 1965 – 1981, oddelenie mechanizo-
vanej manipulácie s materiálom, člen rr BPV 
(1969 – 1975). 
Zameranie: balenie potravín, výskum koróznych 
procesov z potravinárskeho hľadiska, obalová 
technika, ochrana kovových obalov proti korózii, 
protikorózne opatrenia.
Držiteľ autorského osvedčenia k vynálezu – pod-
ložky na balenie vlhkých potravín počas sklado-
vania, zvlášť mäsa“ (1982).
Po odchode z VÚP: vedúci pracovník Útvaru 
výskumu a vývoja Mlynsko-pekárskeho kombi-
nátu, š. p., Katedra tovaroznalectva a kvality to-
varu, obchodná fakulta Ekonomickej univerzity 
v Bratislave.
ref.: BPV 1990/3-4, JFNr História a súčasnosť (VÚP, 2007), 
výskumné správy 1967 – 1980, súpisy publikácií VÚP 
1976 – 1981, publikácie v BPV 1966 – 1990.
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KaROVIČ, Vincent, Ing. CSc.
nar. 17. 7. 1920 Devínska Nová Ves,  
zom. 5. 10. 1992 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: odbor che-
mickotechnologického inžinierstva SVŚT 
(Ing. 1949), Konzervácia potravín a technológia 
mäsa na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT 
(CSc. 1974).
Pred príchodom na VÚP: Ústav mesta Bratisla-
vy pre skúmanie potravín, Výskumný ústav slov. 
priemyslu výživy (od r. 1949), riaditeľ Inštitútu 
výchovy a vzdelávania Ministerstva poľnohos-
podárstva a výživy SSr, prednášal technológiu 
konzervovania potravín na SVŠT (od r. 1955).
Na VÚP: od r. 1982, oddelenie potravinárskej 
technológie a bioinžinierstva, vedúci úseku 
(od r. 1982), tajomník rr BPV (1982 – 1987). 
Zameranie: progresívna technológia komplex-
ného spracovania kvasničných vínnych kalov, 
príprava podmienok pre vybudovanie Biocentra 
v Modre.
ref.: BPV 1985/4, súpisy publikácií VÚP 1984, publikácie 
v BPV 1983 – 1987.

KINTleROVá, anna, Ing.
nar. 29. 6. 1942 Jalubí, Čr

Pred príchodom na VÚP: Výskumné pracovisko 
Vinárskych závodov v Modre (1965 – 1990), pra-
covala na vývoji nových metód v oblasti techno-
lógie a stabilizácie vína a na vývoji nealkoholic-
kých nápojov (Vinea). 
Na VÚP: Biocentrum Modra.
Zameranie: získavanie prírodných farbív zo štiav 
a extraktov šupiek červeného hrozna, bazy čier-
nej, arónie čiernoplodej, čiernych ríbezlí, zemo-
lezu jedlého alebo drieňa obyčajného v labora-

tórnom aj poloprevádzkovom meradle, náhrada 
syntetických farbív prírodnými v cukrovinkár-
skych výrobkoch.
ref.: BPV 2002/2, výskumné správy 1991 – 2001, súpisy 
publikácií VÚP 1988 – 2002, publikácie v BPV 1994 – 1996.

KleMPOVá (rod. Mihoková), Františka, 
Ing.
nar. 17.8.1929 Stará Halič

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technológia 
konzervárenstva na Chemickej fakulte SVŠT 
(Ing. 1957).
Pred príchodom na VÚP: Vývojové pracovisko 
Východoslovenských konzervární, Vedúca tech-
nickej kontroly v Považských konzervárňach 
Nové Mesto nad Váhom.
Na VÚP: 1961 – 1988, oddelenie biochémie, ve-
dúca výskumnej skupiny.
Zameranie: enzymatické systémy významné 
z hľadiska úchovy potravín, enzymatické systé-
my zúčastňujúce sa pri zrení a krehnutí mäsa, 
aditívne látky v technológii mäsových výrobkov, 
zrenie mäsa v rôznych podmienkach, spracova-
nie a využitie odpadov kvasného priemyslu.
ref.: BPV 1979/3, výskumné správy 1968 – 1985, súpisy 
publikácií VÚP 1975 – 1982, publikácie v BPV 1962 – 1981.

KOleČáNIOVá, Viera 
Na VÚP: členka rr BPV (1966 – 1973).
Zameranie: lisovanie sublimačne sušených 
a iných sypkých a drobivých materiálov, spô-
sob ochrany sublimačne sušeného mäsa, spô-
sob spracovania rekonštituovaného mäsa, vplyv 
technológie na nutričné hodnoty pri výrobe mra-
zených hotových jedál, technológia mrazených 
polotovarov, zmrazovanie krémov, detskej výži-
vy, hotových jedál a nápojov. 
ref.: JFNr História a súčasnosť (VÚP, 2007), výskumné sprá-
vy 1958 – 1971, publikácie v BPV 1962 – 1981.
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KOReňOVSKá, Mária, RNDr.
nar. 16. 10. 1954

Štúdium: Jadrová chémia na Prírodovedeckej 
fakulte UK (1978).
Na VÚP: 1992 – 2013, oddelenie chémie a ana-
lýzy potravín. 
Zameranie: stopová analýza s využitím atómo-
vej absorpčnej spektrometrie, charakterizácia 
variability a selekcia niektorých prvkov ako mar-
kerov pre účely potravinárskej vysledovateľnosti 
a na geografickú autentifikáciu potravín, validá-
cia analytických metód, akreditované analýzy 
vybraných kontaminantov, metódy znižovania 
anorganických kontaminantov v potravinách.
ref.: BPV 2004/3-4, výskumné správy 1993 – 2012, 
súpisy publikácií VÚP 1993 – 2014, publikácie v BPV  
1995 – 2004.

KOVáČ, Milan, Ing. CSc.
nar. 22. 9. 1951 Bratislava

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: organic-
ká chémia na Chemickotechnologickej fakulte 
SVŚT (Ing. 1975), Vysoká škola chemickotech-
nologická v Prahe (CSc. 1980).
Pred príchodom na VÚP: Katedra technickej 
mikrobiológie a biochémie na Chemickotechno-
logickej fakulte SVŠT (1979 – 1982).
Na VÚP: 1982 – 2005, vedúci Centrálneho ana-
lytického laboratória (1982), námestník riadi-
teľa pre vedeckú činnosť (1982 – 1988), riaditeľ 
(1988 – 2005), člen rr BPV (1983 – 1991), šéf-
redaktor BPV (1992 – 2005). zodpovedný rie-
šiteľ aj koordinátor výskumných úloh (projekty 
PHArE, FAo, FLAIr FLoW EUroPE), zástup-
ca Sr v medzinárodných organizáciách (FAo, 
EFSA, IUNS, IUPAC, FECS, EUFIC, ILSI EUro-
PE a za Európu zástupca v ILSI GLoBAL).

Počas jeho pôsobenia, a aj jeho pričinením, 
FAo zriadila vo VÚP centrum siete potravino-
vých databáz krajín strednej a východnej Euró-
py CEECFooDS.
Po odchode z VÚP: poradca ministra pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Sr (2005), stály 
predstaviteľ Sr pri FAo (2005 – 2008), medziná-
rodný expert pre výživu a ochranu spotrebiteľa 
pri rEU FAo v Budapešti (2008 – 2009), štátny 
radca MPrV Sr (2009 – 2014), člen správnej 
rady EFSA (2010 – 2014).
ref.: BPV 2001/3, osobnosti pôdohospodárskych vied 
(Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, 
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, 2015), výskumné 
správy 1992 – 2004, súpisy publikácií VÚP 1983 – 2005, pub-
likácie v BPV 1983 – 2005.

KOVaČIČOVá, Jana, Ing. CSc.
nar. 1. 4. 1942 Bratislava

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Chemicko-
technologická fakulta SVŠT (Ing. 1964), Prírodo-
vedecká fakulta UK (CSc.).
Pred príchodom na VÚP: Výskumný ústav 
agrochemickej technológie v Bratislave 
(1964 – 1983).
Na VÚP: od r. 1983, oddelenie analýzy cudzo-
rodých látok, vedúca oddelenia, tajomníčka 
rr BPV (1992), členka komisie IUPAC pre agro-
chemikálie, zástupkyňa Sr vo výbore Codex Ali-
mentarius pre rezíduá pesticídov v potravinách. 
Zameranie: analýza rezíduí pesticídov, organic-
kých kontaminantov a kovov v potravinárskych 
technologických procesoch, princíp odberu 
a primárneho spracovania vzoriek pri analýze 
rezíduí, mikroanalýza cudzorodých látok v po-
travinách, stanovenie herbicídov v potravinár-
skych výrobkoch.
Po odchode z VÚP: rezort zdravotníctva – akredi-
tácia laboratórií (1992 – 2001), Centrum pre che-
mické látky a prípravky Ministerstva hospodár-
stva Sr (od r. 2001).
ref.: BPV 1992/2, BPV 2002/2, výskumné správy 1987 – 1989, 
súpisy publikácií VÚP 1983 – 1993, publikácie v BPV 
1984 – 1990.
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KOVáČIKOVá, eva, Ing.

Na VÚP: oddelenie hodnotenia rizika a potravi-
nových databáz, Potravinová banka dát
Zameranie: systém automatizovaného spraco-
vania výsledkov monitoringu cudzorodých látok 
v požívatinách, modelovanie stravy a vyhodno-
covanie energetickej bilancie, pyramída zdravej 
výživy, nutričný softvér ALIMENTA, odporúčané 
dávky potravín, modelovanie výživy.
ref.: výskumné správy 1989 – 2001, súpisy publikácií VÚP 
1984 – 2014, publikácie v Bulletine PV 1996 – 2005.

KRéBeS, Teodor, Ing.
nar. 31. 5. 1931 Žarnovica, zom. 16. 8. 2009

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Potravinárska 
chémia na Chemickej fakulte SVŠT (Ing. 1954), 
postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekono-
mickej v Bratislave (1969).
Pred príchodom na VÚP: Bratislavské mraziarne.
Na VÚP: približne v rokoch 1957 – 1962 
a 1978 – 1990, oddelenie nových technológií, 
Úsek vedeckého riadenia a organizácie práce, 
vedúci oddelenia.
Zameranie: pôsobenie nízkych teplôt na che-
micko-biochemické pochody v mäse, úprava 
surovín pred zmrazením, sublimačné suše-
nie (lyofilizácia) v potravinárstve; po návrate 
na VÚP (1978): diagnostika a optimalizácia čis-
tenia v potravinárskej sanitácii, chemické čistia-
ce a dezinfekčné prostriedky pre potravinársky 
priemysel, modelovanie zdrojov kontaminácie, 
databáza detergentov.
Spoluautor knihy “Sanitácia v potravinárstve 
A–Z” (Alfa, 1978).

ref.: BPV 1981/2, BPV 1991/1-2, výskumné správy 
1958 – 1990, súpisy publikácií VÚP 1975 – 1989, publikácie 
v BPV 1962 – 1977.

KRKOŠKOVá, Bernadetta, Ing. CSc.
nar. 7. 9. 1940 Bratislava

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technoló-
gia kvasnej výroby na Chemickej fakulte SVŠT  
(Ing. 1962), CSc. 1975.
Na VÚP: 1963 – 2007, Úsek potravinárskej tech-
nológie a bioinžinierstva, námestníčka riaditeľa, 
vedúca technologického oddelenia, členka rr 
BPV (1975 – 1981).
Zameranie: nové metódy zmrazovania potravín 
so zameraním na enzymatické systémy a oxi-
dáciu látok, vlastnosti emulzií, štúdium textúry 
nízkoenergetických tukových výrobkov, modi-
fikácia technologických vlastností rastlinných 
surovín, penotvorné vlastnosti bielkovinových 
prípravkov zo strukovín, optimalizácia zloženia 
nízkoenergetických výrobkov, náhrada tukov 
v potravinách.
Autorka knižných publikácií Textúra potravín 
(Alfa, 1986), Potraviny súčasnosti (Alfa, 1989), 
Sója nad zlato (Alfa, 1990), spoluautorka publi-
kácií Progresívne technológie v mliekárstve (Alfa, 
1982) a Emulzie v potravinárstve (Alfa, 1984).
ref.: BPV 1990/3-4, BPV 1995/3-4, BPV 2000/3, výskumné 
správy 1971 – 2004, súpisy publikácií VÚP 1976 – 2006, pub-
likácie v BPV 1965 – 2005.

leŠKOVá, Zuzana, prom. chem.

Na VÚP: oddelenie mikrobiológie, genetiky 
a biochémie.
Zameranie: vplyv teplotných režimov na života-
schopnosť Bacillus cereus, vplyv teploty a ira-
diácie na klíčenie bakteriálnych spór, nové biolo-
gické látky použiteľné v sanitačných procesoch 
potravinárskeho priemyslu, dynamika inaktivá-
cie mikroorganizmov, fermentačná aktivita pe-
kárskych kvasiniek.
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V kolektíve pod vedením rNDr. Júliusa Šubí-
ka, CSc. získala Cenu Československej poľ-
nohospodárskej akadémie za potravinárstvo 
(1986) za “Výskum regulácie rastu a metaboliz-
mu priemyselných produkčných mikroorganiz-
mov”. V tomto kolektíve získala v r. 1990 autor-
ské osvedčenie k vynálezu „Spôsob prí pravy 
hybridných kmeňov pekárskych kvasiniek“.
ref.: BPV 1986/4, výskumné správy 1972 – 1988, súpisy 
publikácií VÚP 1973 – 1988, publikácie v BPV 1964 – 1988.

liFkA, eduard, Ing. CSc.
nar. 1929, zom. 26. 1. 1987 

Na VÚP: 1960 – 1970, člen Medzinárodnej orga-
nizácie chladu (IIF) v Paríži.
Zameranie: mechanizácia a automatizácia skla-
dovania v mraziarenských a chladiarenských zá-
vodoch, optimalizácia podmienok manipulácie 
s materiálom, podmienky prepravy v chladia-
renských kontejneroch, zmrazovanie pomocou 
kontejnerov, výskum možnosti skrátenia zmra-
zovacieho času, spôsob a zariadenie na zmra-
zovanie potravín v obaloch z plastických látok, 
návrh manipulačných zariadení pre mraziaren-
ské závody, spôsob balenia tekutého a polote-
kutého tuhnúceho tuku.
ref.: BPV 1987/2, výskumné správy 1960 – 1969, publikácie 
v BPV 1962 – 1966.

MalOVCOVá, Mária
nar. 29. 1. 1919 Čachtice 

Štúdium: odborné kurzy firmy Baťa, Zlín (kvali-
fikácia kontrolórka), Dvojročná obchodná škola.
Na VÚP: 1957 – 1975, Kádrovo-personálne od-
delenie, vedúca oddelenia
Po odchode z VÚP: čiastočný úväzok na Perso-
nálnom oddelení VÚP (ako dôchodkyňa).
ref.: BPV 1979/1, publikácia v BPV 1970.

MáRIáSSyOVá, Magda, Ing. CSc.
nar. 4. 1. 1956 Bratislava

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Konzervácia 
potravín a technológia mäsa na Chemickotech-
nologickej fakulte SVŚT (Ing. 1980), CSc. 1987.

Pred príchodom na VÚP: Chemickotechnologic-
ká fakulta SVŠT (1980 – 1982).
Na VÚP: 1987 – 2009, Biocentrum Modra. 
Zameranie: biologicky aktívne zložky potra-
vín; možnosti náhrady syntetických farbív prí-
rodnými; izolácia, stabilizácia a využitie prí-
rodných farbív; využitie rôznych rastlinných 
zdrojov na výrobu prírodných farbív; spôsob 
výroby chlorofylového koncentrátu; spôsob vý-
roby koncentrátu karotenoidných farbív; efek-
tívne využitie odpadov pri spracovaní surovín 
rastlinného pôvodu; nové zdroje, získavanie 
a charakteristika potravinovej vlákniny z dru-
hotných surovín; izolácia a stabilizácia antioxi-
dantov s nutra ceutickým účinkom z rastlinných 
zdrojov; stanovenie antioxidačnej aktivity rastlin-
ných extraktov; aplikácia antioxidantov v potravi-
nárskych výrobkoch.
Po odchode z VÚP: Allvit, s. r. o., Bratislava 
(2010), GetWell, a. s., Kolíňany (2010 – 2012)
ref.: výskumné správy 2001, súpisy publikácií VÚP 
1987 – 2008, publikácie v BPV a JFNr 1988 – 2006.

MOlČaN, Ľudovít, Ing.
nar. 6. 12. 1931, zom. 29. 6. 2018 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technológia 
vysokomolekulárnych zlúčenín – umelé hmoty 
na Chemickej fakulte SVŠT (Ing. 1956).
Pred príchodom na VÚP: Výskumný ústav agro-
chemickej technológie, Skúšobný a kontrolný 
ústav potravinárskeho priemyslu, Výskumný 
ústav LIKo (1964 – 1984).
Na VÚP: od r. 1985, oddelenie bezodpadových 
potravinárskych technológii.
Zameranie: spracovanie odpadových vôd z po-
travinárskych výrob, neutralizácia alkalických 
odpadových vôd z nápojového priemyslu dymo-
vými plynmi, potravinárska kontrola, plán výsku-
mu a koordinácia výskumných úloh.
ref.: BPV 1996/3, BPV 2001/4, výskumné správy 1994, súpi-
sy publikácií VÚP 1994 – 1998.
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PaulOVIČOVá, Zlatica, Ing.
nar. 22. 8. 1931

Štúdium: Vysoká škola ekonomická.
Na VÚP: 1975 – 1980, riaditeľka (1975 – 1980), 
šéfredaktorka BPV (1975 –1980).
Pred príchodom na VÚP: riaditeľka odboru po-
travinárskeho priemyslu na Ministerstve poľno-
hospodárstva a výživy (od r. 1968).
Zameranie: hodnotenie výrobných procesov po-
travinárskych podnikov.
Mala mimoriadnu zásluhu na založení široko 
koncipovanej výskumnej úlohy „Výskum kvality 
potravinárskych surovín v závislosti od požado-
vaných technologických parametrov a hospo-
dárnosti výroby“, na riešení ktorej sa pod ko-
ordináciou VÚP podieľalo 20 výskumných 
pracovísk.
Po odchode z VÚP: Generálna riaditeľka odbo-
rového podniku Kozmetika.
ref.: BPV 1981/4, BPV 2001/2, výskumné správy 1977 – 1980, 
súpisy publikácií VÚP 1976 – 1980, publikácie v BPV 
1976 – 1980.

POlíVkA, Ľudovít, doc. Ing. CSc.
nar. 22. 6. 1934 Stará Boleslav, Čr

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Chémia 
a technológia sacharidov na Chemickotechno-
logickej fakulte SVŠT (Ing. 1957), CSc. 1969, 
doc. 1987.
Pred príchodom na VÚP: technológ v Sloven-
ských cukrovaroch, Ústav molekulárnej biológie 
SAV (1962 – 1983), podnikový riaditeľ Sloven-
ských škrobární (1983 – 1989), vedúci Katedry 
biotechnológie na Chemickotechnologickej fa-
kulte SVŠT (1987 – 1990).
Na VÚP: od r. 1993, Biocentrum Modra, vedúci 
oddelenia. 

Zameranie: restrikčno-modifikačné systémy 
a mutagenéza streptomycét, metódy génové-
ho inžinierstva, amylolytické systémy mikroor-
ganizmov, biosyntéza cyklodextrínov, produk-
cia mikrobiálnych proteínov, biotechnológie 
so zameraním na baktérie mliečneho kvasenia, 
technologické aspekty zabezpečenia kvality po-
travinárskej výroby, minimalizácia mikrobiálnej 
kontaminácie potravín. Podieľal sa na vypraco-
vaní koncepcie Biocentra.
Po odchode z VÚP: Fakulta prírodných vied Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
ref.: BPV 1994/1-2, BPV 2004/1-2, výskumné správy 
1993 – 1998, súpisy publikácií VÚP 1992 – 1998, publikácie 
v BPV 1993 – 2001.

PRIVITZeROVá, Ľudmila
nar. 21. 2. 1958 Bratislava

Na VÚP: 1981 – 2020, sekretariát riaditeľa.
Na ústave pôsobila 39 rokov a 10 mesiacov 
od 1. februára 1981 do 31. decembra 2020 
na sekretariáte riaditeľa ústavu. Viedla agendu 
riaditeľa ústavu, vybrané časti ekonomickej, per-
sonálnej a mzdovej agendy a registratúru ústavu.
ref.: výročné správy ústavu.

PRuGaROVá (rod. Thalmeinerová), 
anna, Ing. CSc. 
nar. 1946 Trnava, zom. október 2004 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Kvasná ché-
mia a technológia na Chemickotechnologickej 
fakulte SVŠT (Ing. 1970), CSc. 1982.
Na VÚP: od r. 1970 – 1990, oddelenie fyzikálnej 
a analytickej chémie, metrologička, tajomníčka 
Potravinárskej sekcie Slovenskej spoločnosti 
pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, potravi-
nárske a veterinárne pri SAV. 
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Zameranie: analýza kontaminujúcich zložiek 
v potravinách a životnom prostredí, stanovenie 
toxických prvkov v rastlinných olejoch a vo vy-
braných mliečnych výrobkoch, stanovenie du-
sičnanov a toxických prvkov v zelenine, konta-
minácia cereálií a cereálnych výrobkov.
Spoluautorky knihy “Dusičnany v zelenine” (Prí-
roda, 1985).
Po odchode z VÚP: Federálne ministerstvo ži-
votného prostredia ČSFr (od r. 1991), Magistrát 
hlavného mesta Sr.
ref.: BPV 1996/3, BPV 2001/4, BPV 2005/1-2, výskumné 
správy 1974 – 1989, súpisy publikácií VÚP 1976 – 1989, pub-
likácie v BPV 1974 – 1991.

RePKOVá, Veronika, Ing.
Na VÚP: oddelenie vedecko-technických a eko-
nomických informácií, vedúca oddelenia, členka 
rr BPV (1980 – 1990), zodpovedná redaktorka 
BPV (1984 – 1990). 
Zameranie: ekonomické hľadisko výroby hoto-
vých jedál a konzervácie potravín, výber sorti-
mentu pre lyofilizáciu z technicko-ekonomické-
ho hľadiska, porovnanie sublimačne sušených 
potravín s potravinami konzervovanými zmrazo-
vaním, hodnotenie nákladov novej technológie 
tepelného spracovania potravín vysokofrekvenč-
nou energiou, optimalizácia sanitačných postu-
pov, automatizovaný systém údajov o aditívnych 
látkach.
ref.: JFNr História a súčasnosť (VÚP, 2007), výskumné 
správy 1963 – 1989, súpisy publikácií VÚP 1988 – 1989, pub-
likácie v BPV 1964 – 1972.

RužIČKOVá, anna, Ing. 

Na VÚP: Biocentrum Modra. 
Zameranie: hygiena a sanitácia v potravinár-
skom priemysle, hodnotenie dezinfekčnej účin-
nosti sanitačných prostriedkov, minimalizácia 
mikrobiálnej kontaminácie, sekundárna rezisten-
cia mikroorganizmov na dekontaminačné pros-
triedky, mikrobiologická kontrola výroby, rýchle 
metódy hodnotenia čistoty prostredia, optima-
lizácia aplikácie dezinfekčných a sanitačných 
prostriedkov.
ref.: výskumné správy 1993 – 2001, súpisy publikácií VÚP 
1988 – 2004, publikácie v BPV 1995 – 2001.

SaBO, Bohumír, Ing. CSc.
nar. 4. 2. 1944, zom. 28. 7. 2020 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technológia 
sacharidov na Chemickotechnologickej fakulte 
SVŠT (Ing. 1966).
Na VÚP: Úsek potravinárskej technológie a bio-
inžinierstva, námestník riaditeľa, vedúci oddele-
nia, člen rr BPV (1982 – 1994). 
Zameranie: biochemické technológie v potravi-
nárskom priemysle, technológia fermentačnej 
výroby kyseliny glutámovej, riadená kultivácia 
šľachtených kmeňov Saccharomyces cerevi-
siae, purifikácia enzýmov, využitie dietylesteru 
kyseliny vínnej v potravinárstve ako aromatickej 
látky, vplyv technologického procesu na tvorbu 
akrylamidu v pekárskych výrobkoch.
Po odchode z VÚP: výkonný riaditeľ Slovenské-
ho zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
ref.: JFNr História a súčasnosť (VÚP, 2007), výskumné 
správy 1987, súpisy publikácií VÚP 1987 – 1991, publikácie 
v BPV 1989 – 1991.

SalKOVá, Zuzana, Ing. CSc.
nar. 11. 5. 1937

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technológia 
mlieka a tukov na Chemickotechnologickej fa-
kulte SVŠT (CSc. 1973). 
Na VÚP: od r. 1963 viac ako 40 rokov, oddelenie 
chémie a mikrobiológie potravín, samostatná 
vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia, člen-
ka rr BPV (1981 – 2005), členka medzinárodnej 
VTr pre radiačnú technológiu.
Zameranie: výskum a využitie ionizujúceho 
žiarenia v kombinácii s tepelným ohrevom 
pri úchove potravín, chemické zmeny v jedlých 
tukoch počas pôsobenia tepla a ionizujúceho 
žiarenia, chemické zmeny v koreninách induko-
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vané ionizujúcim žiarením, hodnotenie a analý-
za prírodných toxických a antinutričných látok 
v surovinách a potravinách, zhodnotenie lipido-
vého podielu kukuričných klíčkov ako jedlého 
oleja, šetrný spôsob rafinácie kukuričného klíč-
kového oleja.
ref.: BPV 2002/3, výskumné správy 1967 – 1994, súpisy 
publikácií VÚP 1975 – 2007, publikácie v BPV 1966 – 2005.

SIeKel, Peter, doc. RNDr. CSc.
nar. 16. 9. 1951

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Biológia, 
molekulárna biológia a genetika na Prírodo-
vedeckej fakulte UK (abs. 1975), rNDr. 1981, 
CSc. 1987.
Pred príchodom na VÚP: Ústav biochémie 
a biotechnológie UK, Výskumný ústav pre ropu 
a uhľovodíkové palivá v Slovnafte.
Na VÚP: 1996 – 2020, oddelenie mikrobiológie, 
genetiky a biochémie, vedecký tajomník, vedúci 
oddelenia, riaditeľ (2012 – 2016), generálny riadi-
teľ NPPC (2016), zástupca generálneho riaditeľa 
NPPC (2017 – 2020), člen rr BPV (1996 – 2005), 
člen rr JFNr (od r. 2006), zástupca Sr v Ko-
misii pre biotechnológie pri oECD, člen Sloven-
ského kódexového výboru, školiteľ FAo pre za-
vádzanie systémov správnej výrobnej praxe 
a HACCP v potravinárskej praxi.
Zameranie: moderné biotechnológie v potravi-
nárstve, problematika geneticky modifikovaných 
organizmov v potravinách, ich molekulárno-bio-
logická identifikácia, možnosti detekcie, zdravot-
ná neškodnosť a súvisiace legislatívne otázky, 
kvalita a bezpečnosť potravín, zavádzanie správ-
nej výrobnej praxe a HACCP v potravinárskom 
priemysle.
Po odchode z VÚP: Fakulta prírodných vied Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
ref.: BPV 2001/3, súpisy publikácií VÚP 1996 – 2019, publi-
kácie v BPV a JFNr 1999 – 2018.

SIMONOVá, eva, prom. chem.

Na VÚP: oddelenie vedecko-technických infor-
mácií, Potravinová banka dát.
Zameranie: využitie potravinovej banky dát 
na modelovanie diét, odporúčané dávky po-
travín, terminológia v oblasti potravín a výživy, 
nutričný softvér ALIMENTA, využitie dát na mo-
delovanie skladby potravín pre správnu výživu, 
využitie pri kontrole akosti potravín.
ref.: výskumné správy 1988 – 2001, súpisy publikácií VÚP 
1985 – 2004, publikácie v Bulletine PV 1985 – 2002.

STRMISKa, František, prof. RNDr. CSc.
nar. 5. 3. 1925 Užhorod, zom. 25. 4. 2008 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Prírodove-
decká fakulta UK (rNDr. 1951), CSc. 1957, 
doc. 1964, prof. 1991.
Pred príchodom na VÚP: Skúšobný a kontrolný 
ústav potravinárskeho priemyslu (1950), Che-
mickotechnologická fakulta SVŠT (od r. 1951), 
Ústav pre vzdelávanie pracovníkov v poľnohos-
podárstve a výžive (1973 – 1974).
Na VÚP: od r. 1974, oddelenie racionalizácie 
a ekonomiky výživy, vedúci oddelenia, člen 
rr BPV (1982 – 2005), člen rady pre vedeckú 
spoluprácu BPV (1992 – 2005).
Zameranie: algoritmy parametrov požívatín, kon-
cepcia vedeckých tabuliek a výživových hodnôt 
požívatín, zber podkladov a budovanie databázy 
o požívatinách, koncepcia Potravinovej banky 
dát, nutričné hodnotenie potravín, návrhy noriem 
kvality, monitoring cudzorodých látok v pôde, su-
rovinách a požívatinách, Potravinový kódex Sr.
Zakladajúci a čestný člen Slovenskej spoloč-
nosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravi-
nárske a veterinárske vedy pri SAV.
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Na VÚP: 1981 – 1987, riaditeľ (1981 – 1987), šéf-
redaktor BPV (1981 – 1991), člen rady pre ve-
deckú spoluprácu BPV (1992 – 2005), stály 
zástupca za Československo vo vybraných vý-
boroch programu FAo/WHo Codex Alimenta-
rius (od r. 1972).
Zameranie: potravinárske aditívne látky, cudzo-
rodé látky v požívatinách, hygiena a chemizácia 
v potravinárstve, minimalizácia kontaminácie 
potravín cudzorodými látkami.
Zakladateľ celoslovenského vedeckého časopi-
su Bulletin potravinárskeho výskumu. Spoluau-
tor knižných publikácií „Hygienická problemati-
ka farbív používaných v potravinárstve“ (PSZdN, 
1966), “Cudzorodé látky v požívatinách” (2. do-
pln. vydanie, osveta, 1983), ktorá sa stala štan-
dardnou príručkou vo všetkých potravinárskych 
laboratóriách.
ref.: BPV 1985/2-3, BPV 1990/2, BPV 1995/3-4, BPV 2000/3, 
BPV 2005/3-4, Trendy v potravinárstve 2019/1, osobnosti 
pôdohospodárskych vied (Slovenská spoločnosť pre poľ-
nohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy 
pri SAV, 2015), Encyklopédia Slovenska (Veda, 1981), 
výskumné správy 1985 – 1989, súpisy publikácií VÚP 
1981 – 2009, publikácie v BPV 1982 – 2001.

ŠePITKa, andrej, Ing. CSc.
nar. 10. 2. 1930 Cigla, zom. 9.1.1994 Bratislava

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Chemické in-
žinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte 
SVŠT (Ing. 1954), CSc. 1960.
Pred príchodom na VÚP: Chemický ústav SAV, 
Ústredný Výskumný ústav potravinársky.
Na VÚP: od r. 1964, člen rr BPV (1966 – 1975). 
Zameranie: optimalizácia prestupu tepla a vlh-
kosti pri potravinárskych procesoch a výrobách; 
vplyv vonkajších a vnútorných termodynamic-
kých podmienok na kinetiku sušenia a kvalitu 
vysušeného produktu, progresívne spôsoby de-
hydratácie potravín a poľnohospodárskych vý-
robkov, racionalizácia spotreby palív a energie 
pri výrobe potravín.
Spolu s manželkou rNDr. Juditou Šepitkovou 
spoluautori knihy „Energetika v technológiách 
potravinárskeho priemyslu“ (Príroda, 1988).
ref.: BPV 1990/1, výskumné správy 1967 – 1985, súpisy 
publikácií VÚP 1976 – 1989, publikácie v BPV 1965 – 1984.

ref.: BPV 1985/1, BPV 1990/1, BPV 1995/1-2, BPV 2000/1, 
BPV 2005/1-2, Spektrum (periodikum STU) 2007 – 2008/10, 
osobnosti pôdohospodárskych vied (Slovenská spoločnosť 
pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinár-
ske vedy pri SAV, 2015), výskumné správy 1975 – 1989, súpi-
sy publikácií VÚP 1976 – 1992, publikácie v BPV 1965 – 2001.

SuhaJ, Milan, Ing. CSc.
nar. 11. 4. 1951 Tekovské Lužany

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technológia 
mlieka a tukov na Chemicko-technologickej fa-
kulte SVŠT (Ing. 1974), Chémia a technológia 
požívatín (CSc. 1991).
Na VÚP: od r. 1977, oddelenie chémie a analý-
zy potravín, vedúci oddelenia (1995 – 2003), zá-
stupca vedúceho Skúšobného laboratória.
Zameranie: analytické a chemometrické metódy 
hodnotenia kvality potravín, výskum vplyvu tech-
nologických operácií na kvalitu potravín, auten-
tifikácia potravín, stanovenie obsahu cudzoro-
dých a aditívnych látok, čistenie potravinárskych 
odpadových vôd a ich analýza. 
Viedol riešiteľský kolektív mnohých výskumno-
vývojových úloh a projektov VÚP. Významnou 
mierou sa podieľal aj na odborných a vedec-
kých výstupoch ústavu.
ref.: BPV 2001/2, výskumné správy 1993, súpisy publikácií 
VÚP 1982 – 2015, publikácie v BPV a JFNr 1982 – 2013.

SZOKOlay, alexander, Ing. DrSc.
nar. 15. 7. 1925 Tótkomlóš, Maďarsko,  
zom. 13. 4. 2019 Bratislava

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Fakulta 
chemickotechnologického inžinierstva SVŚT 
(Ing. 1952), CSc. 1962, DrSc. 1980.
Pred príchodom na VÚP: Výskumný ústav po-
travinárskeho priemyslu (od r. 1951), Výskumný 
ústav hygieny v Bratislave (od r. 1953).
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akrylamidu v zemiakových potravinárskych vý-
robkoch pripravovaných tepelnou úpravou, eli-
minácia polychlórovaných bifenylov z vody. 
Po odchode z VÚP: Chemická fakulta Vysokého 
učení technického v Brne a Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
ref.: JFNr História a súčasnosť (VÚP, 2007), súpisy publiká-
cií VÚP 1994 – 2016, publikácie v BPV a JFNr 1986 – 2013.

ŠINKOVá (Vacová), Terézia, Ing. CSc.
nar. 1. 9. 1943

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Chemic-
kotechnologická fakulta SVŠT (Ing. 1965), 
CSc. 1974.
Na VÚP: oddelenie analýzy cudzorodých látok, 
vedúca oddelenia, členka rr BPV (1992 – 2005), 
sekretariát Slovenského kódexového výboru 
pre potraviny, expertka FAo/WHo v oblasti le-
gislatívy Codex Alimentarius a delegovaná zá-
stupkyňa Sr vo Výbore pre aditívne látky.
Zameranie: potravinárske aditívne látky, moni-
toring cudzorodých látok, systém hodnotenia 
aditívnych látok, princípy hygieny potravín, po-
travinárska legislatíva, kvalita analytických me-
tód v potravinárskych laboratóriách, spoľahlivosť 
pri kontrole potravín, hodnotenie rizík, bezpeč-
nosť potravín.
Autorka viacerých vedeckých, ale aj populár-
no-vedeckých knižných publikácií, napr. Mlie-
ko a mliečne prípravky vo výžive (Alfa, 1986), 
Zelenina vo výžive (Alfa, 1988). Spoluautorka 
publikácií Progresívne technológie v mliekár-
stve (Alfa, 1982), Emulzie v potravinárstve (Alfa, 
1984), Po travinárske aditívne látky (VÚP, 1995) 
a Vyznáme sa v E-čkach (Promp, 2004).
ref.: (1977 – 1988 publikácie pod menom Vacová), 
BPV 1993/2, BPV 2003/3-4, výskumné správy 1978 – 2001, 
súpisy publikácií VÚP 1977 – 2008, publikácie v BPV 
1977 – 2005.

ŠePITKOVá, Judita, RNDr. CSc.
nar. 21. 7. 1937 Prešov,  
zom. 18. 5. 2018 Bratislava

Na VÚP: oddelenie mikrobiológie, genetiky 
a biochémie. 
Zameranie: mykotoxíny, mikrobiologické pro-
blémy zmrazených hotových jedál, volatilné 
fungicídne látky, štúdium výskytu penicílií v ce-
reáliách, mikroflóry sladovníckeho jačmeňa, 
akosť potravinárskych surovín z mykologického 
hľadiska.
ref.: výskumné správy 1985 – 1989, súpisy publikácií VÚP 
1975 – 1989, publikácie v BPV 1972 – 1990.

ŠIMKO, Peter, prof. Ing. DrSc.
nar. 16. 5. 1957 Handlová

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Konzervá-
cia potravín a technológia mäsa na Chemicko-
technologickej fakulte SVŠT (Ing. 1982), Chémia 
a technológia požívatín (CSc. 1990), doc. 1995, 
DrSc. 2002, prof. 2007.
Pred príchodom na VÚP: Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie STU (1982 – 1996).
Na VÚP: 1996 – 2013, námestník riaditeľa 
pre vedu a výskum (1996 – 2013), riaditeľ (opa-
kovane poverený vedením 2006, 2008, 2010, 
2011 a 2012), člen rr BPV (1996 – 2005), šéf-
redaktor JFNr (2006 – 2013), koordinátor dvoch 
projektov centier excelentnosti pre výskum vzni-
ku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti konta-
minantov v potravinách. 
Zameranie: aplikácia aditívnych látok, konzer-
vačné postupy úchovy potravín, balenie po-
travín, vybudovanie modernej infraštruktúry 
pre výskum karcinogénnych látok v potravinách, 
eliminácia polycyklických aromatických uhľo-
vodíkov z rastlinných olejov, znižovanie obsahu 
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ŠulC, Štefan, doc. Ing. CSc.
nar. 12. 12. 1919 Štefultov, zom. 11. 8. 2008

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: odbor che-
mickotechnologického inžinierstva SVŠT 
(Ing. 1948), CSc. 1965.
Pred príchodom na VÚP: Štátny zdravotný ústav 
v Bratislave a v Košiciach, Skúšobný a kontrolný 
ústav potravinárskeho priemyslu.
Na VÚP: 1958 – 1974, riaditeľ (1958 – 1974), šéf-
redaktor BPV (1962–1974).
Zameranie: nové metódy zmrazovania potravín, 
lyofilizácia potravín, nové spôsoby konzervova-
nia potravín, koordinácia štátnych komplexných 
úloh.
Pod jeho vedením sa ústav preorientoval z pô-
vodného mraziarenského zamerania na rieše-
nie problematiky aj ďalších potravinárskych od-
borov, ako aj na základný výskum. Zakladateľ 
ústavného časopisu.
ref.: BPV 1969/3, BPV 1984/4, BPV 1989/4, BPV 1994/3-4, 
BPV 2000/1, BPV 2004/3-4, výskumné správy 1961 – 1974, 
publikácie v BPV 1962 – 1975.

TeKeĽ, Jozef, doc. Ing. DrSc.
nar. 18. 5. 1954 Bratislava, zom. 20. 8. 2005 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Analytic-
ká chémia na Chemickotechnologickej fakul-
te SVŠT (Ing. 1978), CSc. 1986, doc. 1996, 
DrSc. 2004.
Na VÚP: oddelenie analýzy cudzorodých látok.
Zameranie: stanovenie rezíduí herbicídov v rast-
linnom materiáli metódami vysokoúčinnej kva-
palinovej a plynovej chromatografie.
Po odchode z VÚP: Farmaceutická fakulta UK.
ref.: výskumné správy 1989, súpisy publikácií VÚP 
1983 – 2004, publikácie v BPV 1983 – 1990.

ŠuBíK, Július, prof. RNDr. DrSc.
nar. 8. 11. 1944, Sládkovičovo

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Chémia 
a biochémia na Prírodovedeckej fakulte UK 
(abs. 1966, rNDr. 1968), CSc. 1979 (Mikro-
biologický ústav ČSAV v Prahe), DrSc. 1989, 
doc. 1990, prof. 1991.
Pred príchodom na VÚP: Katedra bio-
chémie na Prírodovedeckej fakulte UK  
(do r. 1973).
Na VÚP: 1973 – 1991, oddelenie mikrobio-
lógie, genetiky a biochémie, vedúci oddele-
nia, člen rady pre vedeckú spoluprácu BPV 
(1992 – 2005).
Zameranie: biologická aktivita nových antimikro-
biálnych látok, genetická manipulácia s kvasin-
kami, šľachtenie pekárskych kvasiniek.
Zakladateľ mitochondriálnej genetiky a fyzioló-
gie, objavil spôsob účinku antifungálneho antibi-
otika mucidínu a amínoxidov využiteľných v de-
zinfekčných procesoch, priekopník zavedenia 
metód molekulárnej biológie do potravinárskej 
mikrobiológie, rozvinul oblasť využitia genetic-
kých metód na identifikáciu patogénnych mikro-
organizmov. 
Kolektív pod jeho vedením získal Cenu Česko-
slovenskej poľnohospodárskej akadémie za po-
travinárstvo (1986) za “Výskum regulácie rastu 
a metabolizmu priemyselných produkčných 
mikroorganizmov” (optimalizácia biochemic-
kých vlastností pekárskych kvasiniek metóda-
mi mutačného a rekombinačného šľachtenia). 
Výsledky tejto práce využili v droždiarni Slo-
vlik, n. p., Trenčín, kde vyšľachtili produkčné 
kmene pekárskych kvasiniek, ktoré technologic-
kými vlastnosťami prekonali dovtedy používané 
produkčné kmene zo zahraničia.
Po odchode z VÚP: vedúci Katedry mikrobio-
lógie a virológie na Prírodovedeckej fakulte UK  
(1990 – 1996), emeritný profesor (2014).
ref.: BPV 1986/4, BPV 1994/3-4, BPV 1999/4, BPV 2004/3-4, 
Šubík, J.: Ako som sa stal biológom (2016), výskumné sprá-
vy 1973 – 1989, súpisy publikácií VÚP 1975 – 1993, publiká-
cie v BPV 1974 – 1990.
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analytických metód (terénna penetrometria, lu-
miniscenčná analýza, elektrobiotest), stabilizá-
cia akosti surovín.
ref.: BPV 1983/1, výskumné správy 1966 – 1980, súpisy 
publikácií VÚP 1975 – 1988, publikácie v BPV 1968 – 1984.

VaŠICOVá (Vašicová-Kostolanská), 
Jaroslava, Ing.

Na VÚP: do r. 1980
Zameranie: mrazené hotové jedlá, nové techno-
lógie pri výrobe hotových jedál, spôsob plynu-
lého rozmrazovania potravinárskych materiálov 
za zníženého tlaku a zariadenie na jeho vyko-
návanie, zmeny pri tepelnom opracovaní ovocia 
vysokofrekvenčnou energiou, urýchlenie kysnu-
tia využitím mikrovlnnej energie.
ref.: výskumné správy 1964 – 1980, súpisy publikácií VÚP 
1976 – 1979, publikácie v BPV 1965 – 1979.

VAVRík, alojz, Ing.
nar. 11. 12. 1928 Beluša

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Výroba, roz-
vod a využitie elektrickej energie na Elektrotech-
nickej fakulte SVŠT (Ing. 1957).
Pred nástupom na VÚP: Závody ťažkého strojár-
stva v Dubnici nad Váhom (do r. 1971), Bratislav-
ské automobilové závody (1971 – 1975).
Na VÚP: od r. 1975, oddelenie potravinárskeho 
inžinierstva, riaditeľ (1980 –1981), člen rr BPV 
(1975 – 1988), vedúci oddelenia. 
Zameranie: využitie mikrovlnnej energie 
pri rozmrazovaní homogénnych výrobkov, uplat-
nenie riadiaceho počítača v pekárenskej tech-
nológii.
ref.: BPV 1978/3, výskumné správy 1977 – 1985, súpisy 
publikácií VÚP 1976 – 1987, publikácie v BPV 1976 – 1982.

TOMáŠeK, Karol, Ing. CSc.
nar. 29. 7. 1933 Brno, zom. 8. 7. 2020 

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Technoló-
gia kvasnej výroby na Chemickej fakulte SVŠT 
(Ing. 1956), CSc. 1968.
Pred nástupom na VÚP: vedúci Výskumného 
pracoviska pre pivo a nealkoholické nápoje 
v Bratislave (od r. 1973), vedúci útvaru riadenia 
kvality pri GRT Pivovary a sladovne.
Na VÚP: Úsek potravinárskej technológie a bio-
inžinierstva, vedúci oddelenia, námestník ria-
diteľa pre technologický úsek, vedúci akredito-
vaného skúšobného laboratória, člen rr BPV 
(1987 – 2005).
Zameranie: technológia, analýza a mikrobioló-
gia piva a nealkoholických nápojov, pivovarníc-
tvo, sladovníctvo, filtrácia a stabilizácia piva, jed-
nofázové kvasenie piva, výroba nealkoholických 
nápojov. 
Spoluautor knihy “Biotechnologická kontrola 
kvality piva a nealkoholických nápojov” (Alfa, 
1980).
ref.: BPV 1993/2, BPV 2003/3-4, súpisy publikácií VÚP 
1991 – 2004, publikácie v BPV 1978 – 1982.

TVaROžeK, Vlastimil, Ing. CSc.
nar. 11. 2. 1923

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Strojár-
ska technológia na Strojníckej fakulte SVŠT 
(Ing. 1957).
Na VÚP: od r. 1965, oddelenie mechanizácie 
a automatizácie potravinárskej výroby, vedúci 
vedecký pracovník, člen rr BPV (1976 – 1981). 
Zameranie: skladovanie potravinárskych su-
rovín, výskum kinetiky zrenia plodín, expert 
pre technológiu klimatizovaných veľkokapacit-
ných skladov ovocia a zeleniny, vývoj rýchlych 
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ZáVODSKý, ladislav, Dr. Ing.
nar. 8. 7. 1921 Hlohovec, zom. 5. 4. 1985

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: odbor che-
mickotechnologického inžinierstva SVŠT 
(Ing. 1946).
Pred nástupom na VÚP: Výskumná stanica cuk-
rovarnícka, Výskumný ústav potravinárskeho 
priemyslu (1953 – 1954), vedúci Výskumné-
ho cukrovarníckeho pracoviska pri GRT Cu-
kor – cukrovinky (1955 – 1974).
Na VÚP: od r. 1974, vedúci riešiteľskej skupiny.
Zameranie: operácie s cukrovarníckymi šťavami, 
optimalizácia štruktúry kalu (jeho sedimentácia 
a filtrovateľnosť), odfarbovanie štiav, zjednodu-
šenie technológie čistenia štiav, netradičné spô-
soby výroby cukru, technológia extrakcie cukru 
menej polárnymi rozpúšťadlami. 
Pôsobil ako expert na epuračné metódy v Indii 
a v Pakistane.
ref.: BPV 1981/2, BPV 1985/4, výskumné správy 1979 – 1984, 
súpisy publikácií VÚP 1977 – 1980, publikácie v BPV 
1977 – 1980.

VITKOVIČOVá, Zorka, PhDr.

Štúdium a dosiahnutá kvalifikácia: Vedecké infor-
mácie a knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK 
(absolvovala 1981, PhDr. 1982).
Na VÚP: od r. 1981, oddelenie vedecko-technic-
kých a ekonomických informácií, vedúca Potra-
vinárskeho informačného strediska.
Zameranie: koncepcia a budovanie potravinár-
skeho informačného strediska; odborné štúdie.
ref.: výskumné správy 1989 – 1997, súpisy publikácií VÚP 
1984 – 1997.

VOJTaŠŠáKOVá, alexandra, Ing.
Na VÚP: oddelenie vedecko-technických infor-
mácií, Potravinová banka dát.
Zameranie: potravinové tabuľky, potraviny a po-
krmy pre správnu výživu, vegetariánske stravo-
vanie, nutričný softvér ALIMENTA, odporúčané 
dávky potravín, modelovanie optimálnej výživy.
ref.: výskumné správy 1989 – 2003, súpisy publikácií VÚP 
1986 – 2003, publikácie v Bulletine PV 1996.

Literatúra:
35 rokov Výskumného ústavu potravinárskeho – Výber bibliografických prác. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 1985.
Bibliografické práce Výskumného ústavu potravinárskeho 1985 – 1987. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 1988.
Červeňová, E.: Prehľad vyriešených výskumných úloh za 25 rokov vo Výskumnom ústave potravinárskom. Bratislava: Výskumný 
ústav potravinársky, 1975.
Červeňová, E.: Vedeckovýskumná činnosť Slovenskej poľnohospodárskej akadémie – Výskumného ústavu potravinárskeho 
za 20 rokov. Bratislava: SPA VÚP, 1969.
Lichnerová, Z.: Journal of Food and Nutrition research – História a súčasnosť. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2007.
osobnosti pôdohospodárskych vied. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a vete-
rinárske vedy pri SAV, 2015.

Zdroje:
Bulletin Výskumného ústavu mraziarenského, 1962 – 1964.
Bulletin Výskumného ústavu pre konzerváciu potravín, 1964.
Bulletin Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho, 1965 – 1968.
Bulletin Slovenskej poľnohospodárskej akadémie – Výskumného ústavu potravinárskeho, 1969 – 1970.
Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, 1971 – 1974.
Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho, 1974 – 1981.
Bulletin potravinárskeho výskumu, 1982 – 2005.
Journal of Food and Nutrition research 2006 – 2020
Kroniky brigád socialistickej práce pracovníkov Výskumneho ústavu potravinárskeho: „Analytik“ (1984 – 1988), „Pokrok“ 
(1972 – 1988), „SNP“ (1973 – 1986), „SNP“ (1986 – 1990), Úseku biotechnológie v Modre (1988 – 1989).
oficiálny portál virtuálnych cintorínov [online]. Stupava : ToPSET Solutions [cit. jún 2021]. <cintoriny.sk>
osoby, ktoré získali titul na UK. In: Univerzita Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 
[cit. jún 2021]. <absolventi.uniba.sk>
STU portál absolventov [online]. Bratislava: Slovenská technická univerzita [cit. jún 2021]. <absolventi.stuba.sk>
Súpisy publikačnej činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho 1988 – 2020 (pre roky 1990, 1991 iba neúplné pracovné kópie). 

Spracovala: Ing. Zuzana Lichnerová, jún 2021
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rozhodnutie ministra pôdohospodárstva Petra Baca z 15. júna 1993, ktorým sa zmenila právna forma VÚP 
z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu v pôsobnosti rezortu Ministerstva pôdohospodárstva Sr.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, archívny fond Výskumný ústav potravinársky 
Bratislava (1969 – 2000), archívna škatuľa č. 1, číslo 9.

Významné listiny a dokumenty ústavu
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Titulný list – rozhodnutie ministra pôdohospodárstva Sr Petra Baca z 12. júna 1996 o vydaní Zriaďovacej listiny 
Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave.
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Zriaďovacia listina Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave z r. 1996 (strana 1).
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Zriaďovacia listina Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave z r. 1996 (strana 2).
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Zriaďovacia listina Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave z r. 1996 (strana 3).
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Zriaďovacia listina Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave z r. 1996 (strana 4).
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Zriaďovacia listina Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave z r. 1996 (strana 5).
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Poverenie ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, ktorým sa ústav stal rezortným pracoviskom pre hodnotenie 
rizika z GMo plodín, potravín a krmív.
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V r. 2007 – 2012 Výskumný ústav potravinársky s prestávkami vykonával činnosti spojené s organizáciou systému 
hodnotenia, propagácie a marketingu Značky Kvality. V r. 2007 bolo tiež zriadené celorezortné Centrum excelen-
tnosti potravinárskeho výskumu, v ktorom ústav vystupoval ako sekretariát a koordinačné pracovisko.
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Poverenie ministra školstva Sr László Szigetiho, ktorým Výskumný ústav potravinársky získal štatút akredito-
vaného školiaceho pracoviska pre trojročný doktorandský študijný program Chémia a technológia požívatín, 
v kooperácii s FCHPT STU.
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Poverenie ministra školstva Sr László Szigetiho, ktorým Výskumný ústav potravinársky získal štatút akreditované-
ho školiaceho pracoviska pre externý päťročný doktorandský študijný program Chémia a technológia požívatín, 
v kooperácii s FCHPT STU.
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Titulná strana Zriaďovacej listiny Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, ktorého súčasťou sa 
stal Výskumný ústav potravinársky od 1. 1. 2014.
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Štatút časopisu a redakčnej rady Journal of Food and Nutrition research (strana 1).
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Štatút časopisu a redakčnej rady Journal of Food and Nutrition research (strana 2).
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Štatút časopisu a redakčnej rady Journal of Food and Nutrition research (strana 3).
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Zmluva o združení Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku (strana 1).
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Zmluva o združení Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku (strana 2).
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Zmluva o združení Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku (strana 3).
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Zmluva o združení Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku (strana 4).
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Zmluva o združení Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku (strana 5).
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Zmluva o združení Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku (strana 6).
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osvedčenie o akreditácii pre novozriadené Skúšobné laboratórium ústavu z r. 1997.

Dokumenty preukazujúce odbornú úroveň  
a kvalitu poskytovaných služieb
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osvedčenie o akreditácii pre Skúšobné laboratórium ústavu z r. 2013. V r. 2015 bola činnosť akreditovaného labo-
ratória z ekonomických dôvodov zastavená.
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V r. 2009 ústav v zmysle požiadaviek zákona získal osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. obdobné 
osvedčenie získal ústav aj v r. 2015 a 2019.
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V r. 2019 prešlo NPPC ISo certifikáciou a získalo Certifikát na riadenie vedeckovýskumnej činnosti a inovácií 
v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa štandardov ISo 9001:2015.
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V rokoch 2004 – 2009 sa pracovníci ústavu podieľali na zriadení ekosadu, chladiacich zariadení a prevádzky 
na spracovanie ovocia a zeleniny v Srbsku – v Selenči, z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí Sr v rámci 
programu Slovak Aid.

Ocenenia a uznania ústavu  
za výsledky práce a spoluprácu
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Dekrét, preukazujúci oprávnenie pre NPPC pôsobiť v pozícii odborného garanta tréningových aktivít zameraných 
na udržateľnú produkciu potravín pre krajiny V4, Chorvátsko, Srbsko a Ukrajinu.
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Prvé z dvoch ocenení Zlatý kosák získaných na 43. ročníku výstavy Agrokomplex 2016.
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Druhé z dvoch ocenení Zlatý kosák získaných na 43. ročníku výstavy Agrokomplex 2016.
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Zlatý kosák získaný na 44. ročníku výstavy Agrokomplex v r. 2017.
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Zlatý kosák získaný na 45. ročníku výstavy Agrokomplex v r. 2018.
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ocenenie spolupráce medzi VÚP a Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU.
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ocenenie spolupráce medzi VÚP a Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU.
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Zo starých kroník

Pri zostavovaní tejto publikácie sme natrafili aj na zdroje, ktorých využitie sme pôvodne nepredpo-
kladali. Podľa zachovaných prameňov, na ústave pôsobilo minimálne 6 tzv. brigád socialistickej práce. 
Do dnešného dňa sa zachovali celkovo 4 kroniky týchto brigád – BSP „Pokrok“, BSP „Analytik“, 
BSP „SNP“ (2 zväzky) a BSP Biocentra v Modre.

Kroniky sú síce poplatné dobe svojho vzniku, ale našli sme v nich niekoľko zaujímavých fotografií 
a poznámok, ktoré tiež dokresľujú príspevok pracovníkov ústavu k rozvoju poznania a technického 
pokroku. Zachovali sa tiež faksimile ocenení pracovníkov a výstrižky novinových článkov o ústave.

Prototyp terénneho penetrometra.
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Programátor na miešanie liehovín v Stredoslovenských konzervárňach a liehovaroch v Liptovskom Mikuláši.

Automatický dávkovač oleja do konzerv a majonéz – ryba Košice.
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Prototyp komory pre úschovu ovocia v regulovanej atmosfére.

regulátor tlaku pri kvasení ovocných štiav, konzerváreň Krupina.
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Tovaroznalecký luminoskop skonštruovaný pri príležitosti výstavy Agrokomplex '79.

Meracie a počítacie zariadenie chleba a celkový pohľad na linku.
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Priemyselný robot a manipulátor pre využitie v potravinárskom priemysle.

Etiketovací stroj na spojovacom dopravníku v pekárni Bratislava – juh.
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Inštalácia sterilnej fermentačnej miestnosti v bývalých priestoroch VÚP v Modre na Fučíkovej – Štefánikovej ulici. 
Hore – skonštruovaný dopravník pre fermentory. Dole – mechanizácia pri sterilizácii fermentora.
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V r. 1969 prezident ČSSr udelil vyznamenanie Ing. Vlastimilovi Tvarožkovi za vynikajúcu prácu.

V r. 1975 Ing. Jaroslava Vašicová získala čestné uznanie za úspešnú vynálezcovskú činnosť.
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ocenenia za prácu rNDr. Júliusa Šubíka, CSc. a kolektívu pracovníkov, ktorí sa pod jeho vedením venovali výsku-
mu regulácie rastu a metabolizmu priemyselných produkčných mikroorganizmov.
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ocenenia kolektívu pracovníkov a jednotlivcom sa častokrát udeľovali pri príležitosti celoštátnych výročí. 
Hore ocenenie udelené v r. 1975, dole ocenenenie z r. 1978.
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Článok v bratislavskom Večerníku z 25. marca 1980.
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Článok v bratislavskom Večerníku z 25. marca 1980 (pokračovanie).



70 roKoV VÚP

278

Úspechy rNDr. Júliusa Šubíka, CSc. v oblasti ovplyvňovania delenia buniek si všimol aj časopis Život (roč. 32, 
z 5. augusta 1982).
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Úspechy pracovníkov VÚP si všimli aj magazín Co vás zajímá (č. 10, r. 1983) a denník Práca (vydanie 4. 7. 1983).
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Článok o Výskumnom ústave potravinárskom bol uverejnený aj v časopise Slovenka (č. 9 z 5. marca 1976).
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Ing. Milan Kováč, CSc. – riaditeľ VÚP 1988 – 2005.

Ing. Alexander Szokolay, CSc. – riaditeľ VÚP 1981 – 1987.
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Spoločenské stretnutie pracovníkov v knižnici ústavu v r. 1978.
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Exkurzia v pekárni na Harmincovej ulici v bratislavskej Dúbravke v r. 1984.
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Pracovníci dvoch oddelení (pravdepodobne z oddelenia chémie a technológie potravín  
a oddelenia mechanizácie a automatizácie potravinárskej výroby) v r. 1972.

Exkurzia v Mäsokombináte rača v r. 1985.
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Pracovníci oddelenia mikrobiológie, genetiky a biochémie v r. 1986.

Pracovníci oddelenia mikrobiológie a biochémie v r. 1973.

Pracovníci úseku centrálneho analytického laboratória s Ing. Alexandrom Szokolayom v r. 1988.
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V polovici 80-tych rokov 20. storočia prebiehali v priestoroch ústavu rôzne konferencie a semináre,  
okrem iného zamerané aj na medzinárodnú propagáciu Požívatinovej banky dát.

Ing. Kristína Holčíková, CSc., prom. chem. Eva Simonová a Ing. Magdaléna Pristašová na konferencii.

Prof. rNDr. František Strmiska, CSc. počas prednášky.
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27. novembra 1989 sa pracovníci VÚP zapojili do celoštátneho generálneho štrajku.

Pracovníci oddelenia biotechnológie pred Biocentrom v Modre okolo r. 1988.

Pracovníci oddelenia biotechnológie v r. 1988.
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Fotografie z brigády pracovníkov ústavu počas výstavby budovy VÚP na Priemyselnej ulici vo februári 1990.



Vybrané  
propagačné materiály  

ústavu
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Jedným z významných výstupov projektov riešených pracovníkmi VÚP je experimentálna overovacia jednotka pre 
vyšší stupeň spracovania poľnohospodárskych produktov inštalovaná na detašovanom pracovisku v Lehniciach.
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Ing. Martin Polovka, PhD. (*1977, Poprad)

Vysokoškolské štúdium v odbore fyzikálna chémia a chemická 
fyzika (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave) ukončil v r. 2001, v r. 2005 
získal hodnosť PhD. v odbore chémia, špecializácia fyzikálna 
chémia a v r. 2008 mu bola priznaná vedecká kvalifikácia VKS IIA. 
Zamestnancom Výskumného ústavu potravinárskeho je od r. 2006, 
zriadil laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie 
a laboratórium spektroskopických metód v potravinách.

Od novembra 2013 pôsobil ako vedúci Oddelenia (Odboru) chémie a analýzy potravín. V máji 2018 
sa stal riaditeľom Výskumného ústavu potravinárskeho. Od júla 2020 pôsobil zároveň ako zástupca 
generálnej riaditeľky NPPC pre výskum. Koncom júna 2021 bol ministrom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Samuelom VIčanom vymenovaný za generálneho riaditeľa Národného 
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
Podieľa sa na riešení viacerých zahraničných a domácich vedeckovýskumných projektoch. Je 
autorom a spoluautorom viac než 50 vedeckých publikácií a viac než 80 príspevkov na domácich 
a zahraničných konferenciách. Ním publikované práce zaznamenali viac než 750 citačných 
ohlasov vo vedeckých databázach (h-index = 15).
Aktívne podporuje a rozvíja spoluprácu s univerzitami – pôsobí ako školiteľ v III. stupni 
vysokoškolského štúdia FCHPT STU Bratislava a Fakulty chemické VUT Brno (3 úspešne skončení 
doktorandi). Pôsobí ako člen odborových rád a komisií pre obhajoby záverečných prác študentov 
viacerých domácich a zahraničných univerzít.
Je podpredsedom redakčnej rady časopisu Journal of Food and Nutrition research (od r. 2013) 
a od r. 2018 je členom Rady pre technické vedy Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Za výsledky
svojej vedecko-výskumnej práce získal viaceré ocenenia.
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