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Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom
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Anotáciu projektu môže VEGA použiť na publikovanie

Prevencia sa v súčasnej dobe stáva jedným z dôležitých nástrojov regulácie zdravotného stavu obyvateľstva,
preto sa zvyšuje záujem o výskum funkčných atribútov tradičných potravín. Do popredia záujmu vstupuje
zvýšená pozornosť o menej využívané záhradnícke produkty, ktoré sú bohatým zdrojom rôznych bioaktívnych
látok s priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Batáty, tekvica mošusová a bazalka sa vyznačujú vysokým
obsahom karotenoidov, vitamínu C, polyfenolov, chlorofylu a silíc, ktoré patria medzi látky s výraznými
antioxidačnými vlastnosťami. Tieto sú priamo ovplyvnené o. i. technológiami pestovania a rajonizáciou
vybraných druhov.
Výskyt celiakie, rôznych intolerancií a alergií na lepok, v posledných rokoch celosvetovo stúpa. Je preto potrebné
hľadať alternatívne možnosti prípravy pekárenských výrobkov (chlieb, sušienky) obohatených o prídavok
rôznych bezlepkových náhrad múky (tekvica mošusová, batáty) a semien (bazalka), ktoré zlepšia chuťové a
antioxidačné vlastnosti bezlepkových pekárenských produktov.
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VEDECKÉ CIELE PROJEKTU

časť VEGA/A1

Popis vedeckých cieľov na celú dobu riešenia:

1. Sledovanie vplyvu mulčovania ako významného intenzifikačného faktora pestovania na kvantitu a kvalitu úrody
batátov, tekvice mošusovej, menej známych druhov bazalky v podmienkach južného Slovenska.
2. Identifikácia morfologických ukazovateľov v rámci širšieho odrodového sortimentu experimentálnych plodín.
3. Identifikácia významných kvantitatívnych parametrov batátov (úroda predajných hľúz z rastliny a jednotky
plochy; priemerná hmotnosť hľúz; podiel predajných hľúz), tekvice mošusovej (úroda plodov z rastliny a jednotky
plochy; priemerná hmotnosť plodov), b. americkej a posvätnej (úroda čerstvej a suchej hmoty z rastliny a jednotky
plochy; pomer zosušenia) v závislosti od širšieho odrodového sortimentu a mulčovania experimentálnych plodín.
4. Identifikácia významných kvalitatívnych parametrov batátov, tekvice mošusovej, b. americkej a posvätnej
(antioxidačná kapacita; polyfenoly; karotenoidy; vitamín C; chlorofyl; silice; minerálne látky; cukry; dusičnany a i.)
s antioxidačnými a chemoprotektívnymi účinkami v závislosti od širšieho odrodového sortimentu a mulčovania
experimentálnych plodín.
5. v rámci technologického využitia plodín - skúmanie rôznych pomerov zloženia kombinovaných múk
(kukuričná/pšeničná múka:múka z tekvice mošusovej a batátov) spolu s prídavkom semien bazalky americkej a
posvätnej pri spracovaní pekárenských produktov (chlieb, sušienky) určených pre ľudí trpiacich vážnymi
tráviacimi ťažkosťami vyvolanými rôznymi alergénnymi látkami v potravinách. Obohatenie pekárenských
produktov predpokladá zlepšenie ich senzorických a kvalitatívnych vlastností (antioxidačná kapacita a i.).
6. Na základe výberu najvhodnejšej technológie pestovania a odrôd s významnými kvalitatívnymi parametrami
budú spracované odporúčania pre modifikáciu technologických postupov pestovania sledovaných plodín a
spracovania pekárenských výrobkov.
7. Získané výsledky budú prezentované vo forme publikácií vo vedeckých a odborných časopisoch s IF,
prednášok a posterov na vedeckých konferenciách a sympóziách.

Realizačné výstupy a odberateľ výstupu:

Tento typ projektu nevyžaduje okamžitý realizačný výstup v praxi.
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ SPOLUPRÁCA

časť VEGA/A2

V rámci riešenia projektu plánujeme spolupracovať s Ústavom zelinářství a květinářství, Zahradnickej fakulty
Mendelovej univerzity v Brne so sídlom v Lednici (ČR). Okrem toho plánujeme nadviazať spoluprácu s
Univerzitou v Pécsi v Maďarsku pri realizácii stanovenia vybraných obsahových látok v sledovaných druhoch.
Univerzita v Pécsi disponuje dobrým prístrojovým vybavením na separačné analýzy sledovaných látok.
Partnerskou inštitúciou riešiteľského kolektívu sú aj odborníci na menej známe druhy z Poľnohospodárskej
Univerzity v Krakowe, ktorí participujú na medzinárodnom projekte Katedry zeleninárstva FZKI SPU v Nitre s
danou tematikou (Medzinárodný V4 fond: Lesser–known species of vegetables, medicinal plants and edible
mushrooms: New growing trends in context of V4 countries cooperation).
V rámci riešenia navrhovaného projektu budú využité možnosti podpory medzinárodnej vedeckej spolupráce v
rámci mobilitných programov Erasmus a CEEPUS.

časť VEGA/A3
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU (s odkazmi na literatúru; rozsah maximálne 5 strán)
a)
b)
c)
d)
e)

súčasný stav problematiky
predpokladaný vlastný prínos
konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu, vrátane časového harmonogramu na jednotlivé roky riešenia
zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu
popis použitých metodických postupov a ich zdôvodnenie

časti textu a) - e) oddeľte príslušnými medzititulkami

X X X X

a) Súčasný stav problematiky:
V súčasnosti, keď sa prevencia stáva jedným z dôležitých nástrojov regulácie zdravotného stavu obyvateľstva pri
neustálom náraste životného tempa, sa paralelne zvyšuje záujem o výskum funkčných atribútov tradičných
potravín. Okrem toho vstupuje do popredia aj zvýšená pozornosť o potraviny, ktoré doteraz neboli bežne
využívané, najmä, ak sa naplnil predpoklad vysokej koncentrácie sledovaných prvkov, ako napríklad polyfenolov
(Andrejiová, 2011; Hegedüsová, 2015), antioxidačnej aktivity (Šlosár, 2014), karotenoidov (Mendelová, 2012) a
chlorofylu (Andrejiová, 2012). Uvedené látky priaznivo pôsobia na zdravie, imunitu, optimálne fungovanie
orgánov, alebo ako stále populárnejšia prevencia starnutia. Batáty (Ipomoea batatas L.), tekvica mošusová
(Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) a bazalka (rod Ocimum), ktoré sú predmetom nášho výskumu, patria medzi
vysoko nutrične hodnotné potraviny, často označované ako potraviny s pridanou hodnotou. Batáty, na rozdiel od
našej produkcie, sú vo svete plodinou pestovanou na veľkých plochách, pričom výhodou ich pestovania je ich
nenáročnosť, odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam, suchu, chorobám a škodcom (Marczak,
2014). Hlavným nutričným materiálom hľúz batátov sú sacharidy (škroby a jednoduché cukry), bielkoviny, tuky a
vitamíny rozpustné v tukoch. Okrem toho, odrody so žltou dužinou obsahujú vysoké množstvo karotenoidov
(Allen, 2012). ß-karotén, ako prekurzor vitamínu A, bol detekovaný v žltých a oranžových odrodách, biele odrody
obsahovali veľmi málo ß-karoténu (Ingabire, 2011). Batáty sú veľmi bohatým zdrojom minerálnych živín (Fe, Cu,
K) a vitamínu C, vďaka ktorým vykazujú antihyperglykemické, antioxidačné a antiproliferatívne vlastnosti
(Abubakar, 2010; Aywa, 2012). Okrem toho sa hľuzy batátov javia ako veľmi prínosné v strave diabetikov a
konzumentov s inzulínovou rezistenciou, pretože majú nízky glykemický index (Allen, 2012). Viacero ďalších
autorov (Noorakmar, 2012, Adeleke, 2010) opisuje ich zdraviu prospešné účinky a spája ich s inovatívnymi
postupmi spracovania tak, aby boli tieto antioxidanty a iné nutrične prospešné látky zachované a využité do
najvyššej možnej miery. Tekvica mošusová, podobne ako batáty, je v celosvetovom meradle významnou
poľnohospodárskou plodinou. V našich podmienkach je však pestovaná len v južnej časti Slovenska, a to na
veľmi malých plochách (Meravá, 2015). Tekvica mošusová je bohatá na nutričné a bioaktívne látky, ako sú
napríklad fenoly, flavonoidy, vitamíny (vrátane ß-karoténu, vitamín A, vitamín B2, tokoferol, vitamín C a vitamín
E), aminokyseliny, sacharidy a minerály (najmä draslík), pričom má nízku energetickú hodnotu (približne 17 kcal
/100 g čerstvej tekvice). Okrem toho je taktiež veľmi dobrým zdrojom vlákniny (Tamer, 2010). Vzhľadom k tomu,
že tekvica mošusová sa tepelne spracováva rôznymi spôsobmi, môže spotrebiteľ ovplyvniť obsah týchto látok
kuchynskou úpravou. Pečenie je považované za najvhodnejšie tepelné spracovanie (Andrejiová, 2014).
ß-karotén prítomný v tekvici mošusovej je počas tepelného spracovania premenený na vitamín A, ktorý zohráva v
ľudskom organizme kľúčovú úlohu v prevencii chronických ochorení počas dospelosti vďaka jeho antioxidačným
schopnostiam (Šlosár, 2013). Výskyt celiakie v posledných rokoch celosvetovo stúpa a údaje uvádzajúce
prevalenciu celiakie v USA, Európe a Severnej Afrike sa pohybujú v rozpätí od 1 : 70 až do 1 : 550 obyvateľov. U
nás je možné predpokladať prevalenciu 1 : 250 (Pekárková et al. 2009; Bunganič et al. 2012). Odpoveďou na
zvýšený výskyt celiakie ako autoimunitného ochorenia, ako aj rôznych intolerancií či alergií na lepok, je najmä
zmena skladby jedálneho lístka alebo až úplné vyradenie lepku zo stravy. Z tohto dôvodu sú vyrábané a
skúmané pekárenské výrobky z kombinovaných múk, kde sú v rôznych pomeroch zmiešané pšeničná múka a
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batáty (Adeleke, 2010), či ryžová, ciroková múka a náhrada múky z tekvice mošusovej (Usha, 2010) za účelom
zvýšiť funkčné vlastnosti zmesných vzoriek. Vysoký podiel karbohydrátov v batátoch - až 80 % (Okorie, 2012),
ako aj tekvici mošusovej, ich predurčuje na výrobu sušienok, avšak v centre záujmu sú taktiež chlieb či koláče.
Bazalka, ako jeden z významných zástupcov liečivých a koreninových rastlín (LAKR), je bohatá na silice, ktoré sú
významnými antioxidantmi (Kóňa, 2013). Bazalka sa využíva ako rastlinná droga (vňať a silica) vo
farmaceutickom priemysle (Barátová, 2014). V projekte sa zameriame na menej známe druhy bazalky. Bazalka
posvätná (Ocimum sanctum L.) je pre výnimočnú chuť a arómu vďaka zloženiu silice považovaná v Ayurvede za
elixír života. Hlavnou zložkou silice je eugenol, ktorý pôsobí ako účinné spazmolytikum, antidepresívum,
antivirotikum, laktagogum, sekretolytikum a antipyretikum a má taktiež výrazné antioxidačné, antiastmatické,
antidiabetické, protizápalové a nematocídne účinky. Silica bazalky americkej (Ocimum americanum L.) má silný
antibakteriálny účinok na Staphylococus, E.coli a Salmonellu, antifungicídne a repelentné účinky (Barátová,
2007).
Prehľad použitej literatúry v rámci žiadosti o grant sa nachádza v časti Prílohy.
b) Predpokladaný vlastný prínos:
Potraviny s vyšším obsahom biologicky aktívnych a chemoprotektívnych látok sú stále populárnejšie a
predpokladá sa, že ich podiel na trhu s potravinami bude naďalej rásť.
Tekvica mošusová je pestovaná v SR na veľmi malých plochách. Batáty, bazalka americká a bazalka posvätná
doteraz neboli na území SR pestované v intenzívnej výrobe. Avšak veľké množstvo biologicky cenných látok
zvyšuje predpoklad záujmu o tieto druhy, pričom však zároveň musia byť dosiahnuté ich optimálne úrody.
Predpokladaným prínosom projektu bude preto sledovanie obsahu biologicky aktívnych látok v hľuzách
vybraných odrôd batátov, tiež v listoch a osive menej známych druhov bazalky v závislosti od využitia
mulčovacích materiálov ako významného intenzifikačného faktoru pri ich pestovaní.
Pri výrobe pekárenských výrobkov určených pre ľudí trpiacich celiakiou predstavuje relatívne veľký problém
zvolenie vhodného pomeru surovín tak, aby finálny produkt určený pre spotrebiteľa mal vhodnú poróznosť,
konzistenciu a chuťové vlastnosti. Z hľadiska spracovania batátov a tekvice mošusovej budeme preto sledovať
rôzne pomery zloženia kombinovaných múk (pšeničná múka : múka z batátov a tekvice mošusovej, resp.
kukuričná múka : múka z batátov a tekvice mošusovej). Predpokladaným prínosom v tomto prípade bude
optimalizácia zloženia kombinovaných múk obohatených o antioxidanty (karotenoidy) a iné nutrične zaujímavé
látky, pričom výsledné dietetické pekárenské produkty by mohli zároveň získať lepšie vlastnosti zo senzorického
hľadiska a boli by tak zaujímavejšie a príťažlivejšie z hľadiska spotrebiteľa. Využitie bazalky ako rastlinnej drogy
pre farmaceutický priemysel (vňať a silica) je možné rozšíriť o úlohu aditíva (v podobe semien) do chlebových
zmesí.
V súčasnosti je detekované stále vyššie percento obyvateľstva intolerantného alebo až alergického na lepok,
respektíve trpiaceho autoimunitným ochorením - celiakiou, inak povedané neznášanlivosťou lepku. Z tohto
hľadiska sa využitie múky z batátov či tekvice mošusovej, ako čiastočnej alebo úplnej náhrady za múku
vyrobenú z obilnín, javí ako jeden zo spôsobov obohatenia a rozšírenia potravinových možností ľudí trpiacich
vážnymi ochoreniami súvisiacimi s výskytom rôznych alergénnych zložiek.
c) Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu, vrátane časového harmonogramu na jednotlivé roky
riešenia:
1. rok - 2017
- zabezpečenie osiva tekvice mošusovej, bazalky americkej a bazalky posvätnej od renomovaných osivárskych
firiem,
- zabezpečenie sadby batátov priamo od špecializovaného výrobcu sadeníc (Ing. Darko Ďurica, PhD.),
- realizácia poľných pokusov s batátmi, tekvicou mošusovou, bazalkou americkou a bazalkou posvätnou,
- vyhodnotenie morfologických a kvantitatívnych parametrov sledovaných plodín,
- analýzy a vyhodnotenie obsahu kvalitatívnych látok v batátoch, tekvici mošusovej a bazalke v závislosti od ich
širšieho odrodového spektra a mulčovania,
- senzorické hodnotenie dopestovaných produktov,
- príprava náhrady múky z dužiny batátov a tekvice mošusovej,
- príprava pekárenských produktov (chlieb, sušienky) s rôznym pomerom kukuričná / pšeničná múka : múka z
tekvice mošusovej / batátov a s prídavkom semien bazalky,
- senzorické hodnotenie a stanovenie antioxidačnej aktivity pekárenských produktov,
- priebežné hodnotenie ročných výsledkov.
2. rok - 2018
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- zabezpečenie osiva a sadby sledovaných plodín,
- realizácia poľných pokusov s batátmi, tekvicou mošusovou, bazalkou americkou a bazalkou posvätnou,
- vyhodnotenie morfologických a kvantitatívnych parametrov sledovaných plodín,
- analýzy a vyhodnotenie obsahu kvalitatívnych látok v batátoch, tekvici mošusovej a bazalke v závislosti od ich
širšieho odrodového spektra a mulčovania,
- senzorické hodnotenie dopestovaných produktov,
- príprava náhrady múky z dužiny batátov a tekvice mošusovej,
- príprava pekárenských produktov (chlieb, sušienky) s rôznym pomerom kukuričná / pšeničná múka : múka z
tekvice mošusovej / batátov a s prídavkom semien bazalky,
- senzorické hodnotenie a stanovenie antioxidačnej aktivity pekárenských produktov,
- priebežné hodnotenie dvojročných výsledkov.
3. rok - 2019
- zabezpečenie osiva a sadby sledovaných plodín,
- realizácia poľných pokusov s batátmi, tekvicou mošusovou, bazalkou americkou a bazalkou posvätnou,
- vyhodnotenie morfologických a kvantitatívnych parametrov sledovaných plodín,
- analýzy a vyhodnotenie obsahu kvalitatívnych látok v batátoch, tekvici mošusovej a bazalke v závislosti od ich
širšieho odrodového spektra a mulčovania,
- senzorické hodnotenie dopestovaných produktov,
- príprava náhrady múky z dužiny batátov a tekvice mošusovej,
- príprava pekárenských produktov (chlieb, sušienky) s rôznym pomerom kukuričná / pšeničná múka : múka z
tekvice mošusovej / batátov a s prídavkom semien bazalky,
- senzorické hodnotenie a stanovenie antioxidačnej aktivity pekárenských produktov,
- spracovanie výsledkov vegetačných poľných pokusov za celú dobu riešenia projektu,
- štatistické vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov,
- vypracovanie záverečnej správy a konkrétnych návrhov na využitie výsledkov v praxi (poľnohospodárstvo,
potravinárstvo, výživa ľudí).
V jednotlivých rokoch riešenia projektu budeme sledovať vplyv mulčovania ako významného intenzifikačného
faktora pestovania na vybrané morfologické, kvantitatívne (úroda, priemerná hmotnosť plodov a i.) a kvalitatívne
parametre batátov, tekvice mošusovej a menej známych druhov bazalky v podmienkach južného Slovenska. Z
hľadiska kvality plodín budeme sledovať nasledovné parametre:
- antioxidačná aktivita (tekvica mošusová, batáty, bazalky)
- obsah karotenoidov (tekvica mošusová, batáty),
- obsah vitamínu C (tekvica mošusová, batáty, bazalky),
- celkový obsah polyfenolov (tekvica mošusová, batáty, bazalky),
- obsah refraktometrickej sušiny (tekvica mošusová, batáty, bazalky),
- obsah silíc (bazalka),
- obsah chlorofylu (bazalka),
- obsah cukrov - polysacharidy a monosacharidy (tekvica mošusová, batáty),
- obsah minerálnych látok, napr. P, K, Mg a rôzne stopové prvky (tekvica mošusová, batáty, bazalky),
- obsah dusičnanov (batáty).
Po zbere bude dužina tekvice mošusovej a batátov spracovaná na múku, ktorá bude použitá ako náhrada
kukuričnej múky alebo pšeničnej múky pri výrobe pekárenských produktov (chlieb, sušienky). V rámci ich prípravy
budeme sledovať rôzne pomery náhrady múk z tekvice mošusovej a batátov v porovnaní s kukuričnou/pšeničnou
múkou. Na obohatenie výrobkov budú taktiež použité semená bazalky americkej a posvätnej. Vo finálnej fáze
budú pripravené pekárenské produkty následne senzoricky hodnotené školenými hodnotiteľmi, ako aj
inštrumentálnou analýzou pomocou elektronického oka (Alpha M.O.S.). Okrem toho budeme taktiež sledovať
úroveň antioxidačnej aktivity pekárenských produktov obohatených o náhradu múky (batáty, tekvica mošusová) a
semená (bazalka posvätná a americká) v porovnaní s produktom bez ich prídavku.
V priebehu riešenia projektu (2017-2018) budú dosiahnuté výsledky priebežne spracovávané, hodnotené a
prezentované vo vedeckých časopisoch s IF faktorom, na konferenciách alebo sympóziách.
d) Zdôvodnenie zloženia riešiteľského projektu:
Pracovníci riešiteľského kolektívu už boli zodpovednými riešiteľmi, resp. spoluriešiteľmi grantových projektov
VEGA, KEGA, VaV štátnych a medzinárodných projektov. Uvedené skutočnosti je preto možné považovať za
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garanciu vedeckého prístupu a splnenia vytýčených cieľov predloženého grantového projektu.
Vedúci riešiteľského kolektívu a jeho spoluriešitelia ako vedeckí a výskumní pracovníci disponujú skúsenosťami s
realizáciou pokusov v poľných podmienkach s rôznym biologickým rastlinným materiálom. Okrem toho majú
taktiež bohaté skúsenosti v oblasti chemických analýz, spracovania produktov a štatistického vyhodnocovania
výsledkov.
Riešiteľský kolektív je tvorený skúsenými vedeckými a výskumnými pracovníkmi z viacerých inštitúcií (viaceré
fakulty v rámci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; Univerzita Janosa Selyeho v Komárne;
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) za účelom lepšieho prepojenia čiastkových cieľov navrhovaného projektu.
V rámci plnenia jednotlivých cieľov projektu budú využívané priestory v už existujúcich moderných a plne
vybavených laboratóriách uvedených inštitúcií, pričom pri kvalitatívnom hodnotení experimentálnych plodín a
produktov budú využívané overené metodiky stanovenia obsahu kvalitatívnych látok, spracovania a senzorického
hodnotenia sledovaných plodín a spracovaných produktov.
Riešiteľský kolektív predstavujú 2 profesori, 2 docenti, 7 pracovníci s vedeckou hodnosťou PhD., 1 pracovník s
vysoškolským vzdelaním 2 stupňa a 1 interný študent doktorandského štúdia. Do projektu sa počíta taktiež s
novým doktorandom, ktorý by mal byť prijatý na štúdium v akademickom roku 2016/2017.
Riešitelia sa budú podieľať na realizácii poľných pokusov, laboratórnych analýz, spracovaní produktov a
vyhodnotení získaných údajov. Riešitelia projektu sa budú zameriavať na čiastkové ciele projektu nasledovne:
Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre:
Ing. Miroslav Šlosár, PhD. - vedenie projektu; plánovanie, realizácia a vyhodnotenie výsledkov poľných pokusov s
batátmi; stanovenie celkových karotenoidov a refraktometrickej sušiny v batátoch; príprava podkladov a
spracovanie finálnej správy projektu.
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - plánovanie, realizácia a vyhodnotenie výsledkov poľných pokusov so
sledovanými plodinami; stanovenie obsahu chlorofylu a refraktometrickej sušiny v bazalke.
prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. - plánovanie, realizácia a vyhodnotenie výsledkov poľných pokusov s
bazalkou.
Ing. Alena Andrejiová, PhD. - plánovanie, realizácia a vyhodnotenie výsledkov poľných pokusov s tekvicou
mošusovou; stanovenie obsahu karotenoidov a refraktometrickej sušiny v tekvici mošusovej.
Ing. Ivana Mezeyová, PhD. - plánovanie, realizácia a vyhodnotenie výsledkov poľných pokusov; stanovenie
obsahu silíc v bazalke.
Ing. Marcel Golian (interný doktorand) - realizácia poľných pokusov; odber a predúprava vzoriek pre analýzy;
stanovenie vybraných antioxidačných látok (karotenoidy, chlorofyl, silice, refraktometrická sušina) v
dopestovaných produktoch.
Plánovaný interný doktorand - realizácia poľných pokusov; odber a predúprava vzoriek pre analýzy; stanovenie
vybraných antioxidačných látok (karotenoidy, chlorofyl, silice, refraktometrická sušina) v dopestovaných
produktoch.
Univerzita Janosa Selyeho v Komárne:
doc. Ondrej Hegedűs, PhD.; Mgr. Katarína Szarka, PhD.; Ing. Magdaléna Hugyivárová; Ing. Andrea Vargová,
PhD. - stanovenie vitamínu C a dusičnanov vo všetkých sledovaných plodinách; stanovenie antioxidačnej aktivity
a celkových polyfenolov v batátoch a tekvici mošusovej; stanovenie antioxidačnej aktivity pekárenských
produktov.
Katedra chémie FBP SPU v Nitre:
Ing. Mária Timoracká, PhD. - stanovenie antioxidačnej aktivity a celkových polyfenolov v bazalke; stanovenie
minerálnych látok v sledovaných plodinách
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre:
Ing. Andrea Mendelová, PhD. - senzorická analýza dopestovaných produktov; príprava náhrady múky z tekvice
mošusovej a batátov; príprava a senzorická analýza pekárenských produktov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre:
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doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. - spracovanie a štatistická analýza dosiahnutých výsledkov; príprava
podkladov pre publikovanie vo vedeckých časopisoch s IF.
Navrhovaný riešiteľský kolektív má všetky predpoklady k tomu, aby úspešne splnil stanovené ciele projektu.
e) Popis použitých metodických postupov a ich zdôvodnenie:
V laboratóriu Katedry zeleninárstva FZKI SPU v Nitre bude spektrofotometricky stanovený obsah karotenoidov
(tekvica mošusová, batáty) a chlorofylu (bazalka). Pomocou destilačnej aparatúry bude stanovený obsah silíc v
sledovaných druhoch bazalky. Okrem uvedených látok bude taktiež stanovený obsah refraktometrickej sušiny v
batátoch a tekvici mošusovej.
V rámci novovybudovaného špičkového výskumného centra AgroBioTech (Laboratórium nápojov, Oddelenie
technológie potravín a biotechnológie) pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre bude stanovený obsah
celkových cukrov, polysacharidov a monosacharidov (glukóza, fruktóza, sacharóza) v batátoch a tekvici
mošusovej.
V novom modernou laboratóriu na Univerzite Janosa Selyeho v Komárne bude stanovený chromatograficky
obsah vitamínu C a dusičnanov vo všetkých sledovaných plodinách. Stanovenie obsahu celkových polyfenolov,
ako aj antioxidačnej aktivity tekvice mošusovej, batátov a pekárenských produktov, bude realizované
spektrofotometricky.
V laboratóriu Katedry chémie FBP SPU v Nitre bude realizované stanovenie minerálnych látok v sledovaných
plodinách využitím rôznych metód podľa konkrétnych prvkov. Okrem toho bude v laboratóriu realizované
spektrofotometrické stanovenia antioxidačnej aktivity a obsahu celkových polyfenolov v bazalke.
Senzorická analýza dopestovaných plodín, príprava a senzorická analýza pekárenských produktov bude
realizované na Katedrou skladovania a spracovania FBP SPU v Nitre.
Obsah karotenoidov, chlorofylu, vitamínu C, refraktometrickej sušiny, cukrov, a dusičnanov v dopestovaných
produktoch bude stanovený v čerstvom stave okamžite po zbere. Obsah celkových polyfenolov, silíc a
antioxidačnej aktivity bude stanovený v liofilizovanej vzorke (sušenie mrazom). Liofilizácia vzoriek bude
realizovaná v spolupráci s Katedrou výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre. Stanoveniu minerálnych látok bude
prechádzať mineralizácia vzoriek. Po spracovaní tekvice mošusovej a batátov na náhradu múky a výrobe
pekárenských produktov s pridaním semien bazalky bude stanovená antioxidačná aktivita pripravených
produktov, pričom bude sledovaná zmena tohto parametra v dôsledku spracovateľských postupov.
Stanovenie celkových karotenoidov spektrofotometricky sa vykoná v petroléterovom extrakte pripravenom podľa
STN 560053 zmeraním absorbancie extraktov pri vlnovej dĺžke 450 nm (Hegedűsová a i., 2015).
Obsah chlorofylov a a b bude stanovený spektrofotometricky pri vlnových dĺžkach 449 nm (chlorofyl a) a 665 nm
(chlorofyl b) podľa metodiky Hegedűsová a i. (2015).
Stanovenie vitamínu C (Stan et al., 2014) a dusičnanov (Hegedűs a i., 2010) bude realizované chromatograficky
pomocou vysokoúčinného kvapalinového chromatografu (HPLC) s UV detektorom (HPLC fy. Varian).
Na meranie refraktometrickej sušiny (hmotnostné percento rozpustného cukru a iných látok) v sledovaných
plodinách bude použitý ručný refraktometer, pričom jej hodnota sa vyjadruje v °B - Brixove stupne (Hegedűsová a
i., 2015).
Obsah celkových cukrov, redukujúcich cukrov a monosacharidov (glukóza, fruktóza, sacharóza) bude meraný
pomocou vínneho analyzéra Alpha s kalibračnou vložkou pre zeleninové šťavy. Menované parametre získava
prístroj na základe analýz pomocou ATR (Attenuated Total Reflection) FT-IR techník.
Obsah celkových polyfenolov bude stanovený metódou podľa Lachmana a i. (2003) a vyjadrený v mg ako
ekvivalent kyseliny gallovej na kg čerstvej hmoty.
Stanovenie Ca, Mg, K a ťažkých kovov (9 prvkov) bude realizované metódou AAS (atómová absorpčná
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spektrofotmetria). Obsah fosforu bude stanovený spektrofotometricky a obsah dusíka destilačnou metódou.
Stanovenie silíc v bazalke sa bude realizovať pomocou metódy uvedenej v SFK 1, 1997 (Slovenský
farmaceutický kódex) kde je obsah silíc vyjadrený v % (V / m, napr. objem oleja v ml / 100 g drogy).
Spektrofotometrické stanovenie antioxidačnej aktivity bude stanovené metódou podľa autorov Brand a Williams
(1995) za použitia zlúčeniny DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl). Výsledky AOA (antioxidačnej aktivity) budú
hodnotené aj druhou metódou - ABTS – test aktivity akceptorov radikálov podľa Smuczynski et al. (2015), kde
Trolox bude použitý ako referenčný štandard, a výsledky antioxidačnej aktivity budú vyjadrené v mmol Troloxu
ako ekvivalentu antioxidačnej kapacity (TEAC) na kilogram vzorky (mmol TEAC / kg vzorky).
Senzorická analýza pekárenských výrobkov bude realizovaná pomocou panelu hodnotiteľov. Následne bude
podložená aj inštrumentálnou analýzou pomocou elektronického oka (Alpha M.O.S.), kde budú výrobky
dekomprezované. Po rozklade prchavých látok budú zistené píky (chromatografické), ktoré budú určené na
základe relevancie identickej pre všetky potraviny. Údaje budú vizualizované v podobe LDA (lineárna
diskriminačná analýza) mapy.
Na štatistické hodnotenie sa využijú štandardné metódy za použitia štatistického softvéru Statgraphics Centurion
XVII.
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časť VEGA/B1

Priezvisko, meno, tituly:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

.........................................................................
IČO:

35

Vek

Šlosár Miroslav, Ing. PhD.

- vedeckej hodnosti

Typ organizácie

VVŠ

MŠVVaŠ SR

1. rok

- vedeckopedagogického titulu

00397482
Rezort:

2011

Adresa E-mail:

600

2. rok

3. rok

600

600

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

60,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tulipánova 7
949 76 Nitra

miroslav.slosar@uniag.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 37 641 4261
Bol vedúcemu projektu v minulosti udelený grant:
domáci

zahraničný

NIE

NIE

Názov organizácie, ktorá grant udelila:

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho projektu:

1. Publikácie v zahraničných vedeckých karentovaných a nekarentovaných časopisoch
2. SCI citácie publikovaných prác
3. Zástupca vedúceho projektu VEGA 1/0105/14 „Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom
diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín“
4. Spoluriešiteľ vedeckých a edukačných projektov (VEGA; KEGA; Operačný program vzdelávanie; V4 fond)
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Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu

doteraz publikovaných s celkovým počtom citácií na prácu / počet citácií za posledných 5 rokov

AAA ŠLOSÁR, M. - UHER, A. 2013. Fertilization and phytochemicals in broccoli and cauliflower : impact of
nitrogen and sulphur fertilization to the content of phytochemicals in broccoli and cauliflower. 1.ed. Saarbrücken:
LAP Lambert Academic Publishing. 121 p. ISBN 978-3-659-43591-1.
(počet citácií: 2/2)
AAB ŠLOSÁR, M. - UHER, A. 2011. Vplyv výživy a hnojenia na vybrané obsahové látky v brokolici. 1. vyd. Nitra:
Slovenská poľnohospodárska univerzita. 121 s. ISBN 978-80-552-0691-2.
(počet citácií: 5/5)
ADE ČEKEY, N. - ŠLOSÁR, M. - UHER, A. - BALOGH, Z. - VALŠÍKOVÁ, M. - LOŠÁK, T. 2011. The effect of
nitrogen and sulphur fertilization on the yield and content of sulforaphane and nitrates in cauliflower. In Acta
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 59, no. 5, pp. 17-22. ISSN 1211-8516.
Indexované v: SCOPUS. DOI: 10.11118/actaun201159050017
(počet citácií: 6/6)
ADF ŠLOSÁR, Miroslav - ČEKEY, Nina - UHER, Anton - BALOGH, Zoltán. Vplyv dusíkatého hnojenia na úrodu a
kumuláciu dusičnanov v brokolici. In Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 12, č. 1, s. 14-17. ISSN 1335-2563.
(počet citácií: 4/4)
ADC ŠLOSÁR, M. - UHER, A. - ANDREJIOVÁ, A. - JURÍKOVÁ, T. 2016. Selected yield and qualitative
parameters of broccoli in dependence on nitrogen, sulphur and zinc fertilization (In press). In Turkish Journal of
Agriculture and Forestry, vol. 40. ISSN 1303-6173. DOI:10.3906/tar-1501-99. Available at:
http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/inpress.htm
(do dátumu podania projektu nemám žiadne citácie)

Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu za posledných 5 rokov s celkovým počtom citácií na každú uvedenú prácu
Prehľad citácií na najcitovanejšiu prácu z tohto výberu je v prílohe 1

ADC ŠLOSÁR, M. - UHER, A. - ANDREJIOVÁ, A. - JURÍKOVÁ, T. 2016. Selected yield and qualitative
parameters of broccoli in dependence on nitrogen, sulphur and zinc fertilization (In press). In Turkish Journal of
Agriculture and Forestry, vol. 40. ISSN 1303-6173. DOI:10.3906/tar-1501-99. Available at:
http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/inpress.htm (do dátumu podania projektu nemám žiadne citácie)
ADE ČEKEY, N. - ŠLOSÁR, M. - UHER, A. - BALOGH, Z. - VALŠÍKOVÁ, M. - LOŠÁK, T. 2011. The effect of
nitrogen and sulphur fertilization on the yield and content of sulforaphane and nitrates in cauliflower. In Acta
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 59, no. 5, pp. 17-22. ISSN 1211-8516.
Indexované v: SCOPUS. DOI: 10.11118/actaun201159050017 (počet citácií: 6)
ADM ANDREJIOVÁ, A. - HEGEDŰSOVÁ, A. -ŠLOSÁR, M. - BARÁTOVÁ, S. 2016. Dynamics of Selected
Bioactive Substances Changes in Cucurbita Moschata Duch. Ex Poir. after Storage and Different Methods of
Technological Processing. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64 (2): in
press. (do dátumu podania projektu nemám žiadne citácie)
ADN HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - TIMORACKÁ, M. - ŠLOSÁR, M. - MUSILOVÁ, J. - JURÍKOVÁ, T.
2015. Total polyphenol content and antioxidant capacity changes in dependence on chosen garden pea varieties.
In Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, pp. 1-8. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/412 (počet citácií: 5)
ADN ANDREJIOVÁ, A. - HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - ŠLOSÁR, M. - MARTÁK, M. 2015. Qualitative
and quantitative characteristics of Serbian tomato varieties grown in conditions of Slovak republic. In
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, pp. 119-123. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/449 (do dátumu podania projektu
nemám žiadne citácie)
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Citácie sú v priloženom súbore.
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Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr.
PhD.

- vedeckej hodnosti

1999

- vedeckopedagogického titulu

2011

Typ organizácie

00397482
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

1. rok

300

2. rok

3. rok

300

300

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

30,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tulipánova 7
949 76 Nitra

alzbeta.hegedusova@uniag.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 37 641 4712
Bol zástupcovi vedúceho projektu v minulosti udelený
grant:
domáci

zahraničný

ÁNO

ÁNO

Názov organizácie, ktorá grant udelila:

Štátne programy a úlohy riešené podľa HZ, zmluvy o dielo,
projekty, štúdie, medzinárodné výskumné a edukačné
projekty: VEGA, KEGA, APVV, CEEPUS, ŠPVV, VTP, ESF,
RP MŠ SR, ŠPZV

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov zástupcu vedúceho projektu:

1. Publikácie vo vedeckých karentovaných časopisoch
2. Zodpovedný riešiteľ rezortných aj medzinárodných výskumných projektov (VEGA, KEGA,ŠPVV, APVV)
3. Spoluriešiteľ rezortných výskumných úloh a projektov (VEGA, KEGA, ŠPVV, CEEPUS - Version)
4. SCI citácie publikovaných prác
5. Člen Slovenskej chemickej spoločnosti
6. Člen Maďarskej spoločnosti pre separačnú chémiu (METT)
7. Člen Maďarskej akadémii vied (MTA)
8. Ďakovné listy FBP SPU v Nitre, FPV UKF v Nitre, ďakovný list Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV,
čestné uznanie Slovenskej chemickej spoločnosti a Slovenskej komisii chemickej olympiády
9. Udelené certifikáty na odporúčanie rady MVTS za vynikajúcu úroveň ukončenia riešeného
medzinárodného bilaterálneho APVV projektu SK-HU 0018-08, za úspešné ukončenie riešeného projektu VEGA
1/4370/07 a VEGA 1/3540/06, za excelentné ukončenie riešeného projektu KEGA 3/7428/09

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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Výber 5 najvýznamnejších prác zástupcu vedúceho projektu

doteraz publikovaných s celkovým počtom citácií na prácu / počet citácií za posl. 5 rokov

AAB HEGEDŰSOVÁ, A. - HEGEDÜS, O. - MUSILOVÁ, J. 2006. Riziká kontaminácie pôd kadmiom : vedecká
monografia. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. 89 s. ISBN 80-8094-047-9.
(počet citácií: 19/9)
AAB HEGEDÜS, O. - HEGEDÜSOVÁ, A. - ŠIMKOVÁ, S. 2008. Selén ako biogénny prvok : vedecká monografia.
Nitra : UKF. 76 s. ISBN 978-80-8094-168-0.
(počet citácií: 5/3)
ADC HEGEDÜS, O. - HEGEDŰSOVÁ, A. - GAŠPARÍK, J. - IVIČIČOVÁ, A. 2005. Hodnotenie metódy stanovenia
selénu v zelenine atómovou absorpčnou spektometriou s elektrotermickou atomizáciou a s generovaním
hybridov. In Chemické listy, vol. 99, no. 7, pp. 518-524. ISSN 0009-2770.
(počet citácií: 5/0)
ADC FARKAS, V. - FELINGER, A. - HEGEDŰSOVÁ, A. - DÉKÁNY, I. - PERNYESZI, T. 2013. Comparative study
of the kinetics and equilibrium of phenol biosorption on immobilized white-rot fungus Phanerochaete
chrysosporium from aqueous solution. In Colloids and Surfaces online, vol. 103, no. March 2013, pp. 381-390.
ISSN 0927-7765. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2012.09.029
(počet citácií: 19/10)
ADC HEGEDÜS, O. - HEGEDŰSOVÁ, A. - ŠIMKOVÁ, S. - PAVLÍK, V. - JOMOVÁ, K. 2008. Evaluation of the
ETA - AAS and HG - AAS methods of selenium determination in vegetables. In Journal of Biochemical and
Biophysical Methods, vol. 70, no. 1, pp. 1287-1291. ISSN 0165-022X. DOI: 10.1016/j.jprot.2008.01.002
(počet citácií: 8/5)

Výber 5 najvýznamnejších prác zástupcu vedúceho projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu
Prehľad citácií na najcitovanejšiu prácu z tohto výberu je uvedený v prílohe

ADC JURÍKOVÁ, T. - ROP, O. - MLČEK, J. - SOCHOR, J. - BALLA, Š. - SZEKERES, L. - HEGEDŰSOVÁ, A. HUBÁLEK, J. - ADAM, V. - KIZEK, R. 2012. Phenolic profile of edible honeysuckle berries (Genus Lonicera) and
their biological effects. In Molecules, vol. 17, no. 1, pp. 61-79. ISSN 1420-3049. DOI:
10.3390/molecules17010061
(počet citácií: 38)
ADC HEGEDŰS, O. – ČEPELOVÁ, D. - HEGEDŰSOVÁ, A. 2015. Hodnotenie titračnej metódy stanovenia tukov
v potravinách. In Chemické listy, vol. 109, no. 9, pp. 710-713. ISSN 1213-7103.
(do dátumu podania projektu nemám žiadne citácie)
ADM TÁLOS, K. - PERNYESZI, T. - MAJDIK, C. - HEGEDŰSOVÁ, A. - PÁGER, C. 2012. Cadmium biosorption
by baker´s yeast in aqueous suspensions. In Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 77, no. 4, pp. 549-561.
ISSN 0352-5139. DOI: 10.2298/JSC110520181T
(počet citácií: 5)
ADN HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - TIMORACKÁ, M. - ŠLOSÁR, M. - MUSILOVÁ, J. - JURÍKOVÁ, T.
2015. Total polyphenol content and antioxidant capacity changes in dependence on chosen garden pea varieties.
In Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, pp. 1-8. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/412
(počet citácií: 5)
ADN HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - HEGEDŰS, O. - MUSILOVÁ, J. - PAULEN, O. 2015. Selenium
content increasing in the seeds of garden pea after foliar biofortification. In Potravinárstvo, 2015, vol. 9, no. 1, pp.
434-441. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/559
(do dátumu podania projektu nemám žiadne citácie)

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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PRÍLOHA 2 - k časti VEGA/B2
PREHĽAD CITAČNÉHO OHLASU (na najcitovanejšiu prácu publikovanú za posledných 5 rokov) ZÁSTUPCU VEDÚCEHO PROJEKTU
(vyplní sa iba v prípade, ak je najcitovanejšia práca iná ako najcitovanejšia práca vedúceho projektu)

Citácie sú v priloženom súbore.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17

VEGA/Ž- 2017 /10

- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE

časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek

69

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Valšíková Magdaléna, prof. Ing.
PhD.

- vedeckej hodnosti

1980

- vedeckopedagogického titulu

2009

Typ organizácie

00397482
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

1. rok

500

2. rok

3. rok

500

500

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

50,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tulipánova 7
949 76 Nitra

magdalena.valsikova@uniag.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 37 641 4226
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

AAA VALŠÍKOVÁ, M. - PAULEN, O. 2013. Study of capsicum diversity and quality. 1. ed. Praha: Profi Press,
2013. 169 p. ISBN 978-80-86726-56-4.
ADC SHEHATA S. M. - SCHMIDTHALTER, U. - VALŠÍKOVÁ, M. - JUNGE, H. 2016. Effect of Bio-stimulants on
Yield and Quality of Head Lettuce Grown Under Two Sources of Nitrogen. In Gesunde Pflanzen, Pflanzenschutz
- Verbraucherschutz – Umweltschutz, vol. 14, no. 66, pp. 59-65. ISSN 0367-4223. DOI:
10.1007/s10343-016-0357-5
ADC MLČEK J. - VALŠÍKOVÁ M. - DRUŽBÍKOVÁ H. - RYANT P. - JURÍKOVÁ T. - SOCHOR J. BORKOVCOVÁ M. 2015. The antioxidant capacity and macroelement content of several onion cultivars. In
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 39, no. 6, pp. 999-1004. ISSN 1300-011X. DOI:
10.3906/tar-1501-71
ADC ROP, O. - MLČEK, J. - JURÍKOVÁ, T. - VALŠÍKOVÁ, M. 2012. Bioactive content and antioxidant capacity of
Cape gooseberry fruit. In Central European Journal of Biology, vol. 7, no. 4, pp. 672-679. ISSN 1895-104X. DOI:
10.2478/s11535-012-0063-y
ADE HEGEDŰSOVÁ, A. - JAKABOVÁ, S. - HEGEDÜS, O. - VALŠÍKOVÁ, M. - UHER, A. 2012. Testing of
selenium inhibition effect on selected characteristics of garden pea. In European Chemical Bulletin, vol. 12, no.
12, pp. 520-523. ISSN 2063-5346, 2012.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE

časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek

63

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Hegedűs Ondrej, doc. Ing. PhD.

- vedeckej hodnosti

1988

- vedeckopedagogického titulu

2010

Typ organizácie

37961632
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

1. rok

300

2. rok

3. rok

300

300

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

30,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno 1

hegeduso@selyeuni.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 905 044 285
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

ADC HEGEDŰS, O. - ČEPELOVÁ, D. - HEGEDŰSOVÁ, A. 2015. The Evaluation of Titrimetric Method for
Determination of Fats in Foodstuffs. In Chemické Listy, vol. 109, no. 9, pp. 710-713. ISSN 1213-7103.
ADC IVANOVA-PETROPULOS, V. -, JAKABOVÁ, S. - NEDELKOVSKI, D. - PAVLÍK, V. - BALÁŽOVÁ, Ž. HEGEDŰS, O. 2015. Determination of Pb and Cd in Macedonian Wines by Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometry (ETAAS). In Food Analytical Methods, vol. 8, no. 8, 1-6. ISSN 1936-976X. DOI:
10.1007/s12161-014-0062-x
ADM HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - HEGEDŰS, O. - MUSILOVÁ, J. - PAULEN, O. 2015. Selenium
Content Increasing in the Seeds of Garden Pea after Foliar Biofortification. Potravinarstvo,vol. 9, no. 1, pp.
435-441. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/559
ADE HEGEDŰSOVÁ, A. - JAKABOVÁ, S. - HEGEDŰS, O. - VALŠÍKOVÁ, M. - UHER, A. 2012. Testing of
Selenium Inhibition Effect on Selected Characteristics of Garden Pea. European Chemical Bulletin, vol. 1, no. 12,
pp. 520-523. ISSN 2063-5346.
ABD HEGEDŰSOVÁ, A. - HEGEDŰS, O. 2014. Cesty zvyšovania obsahu selénu v potravinárskych surovinách.
In: Juríková, T., Viczianová, I. a kol. Nové smery vo výžive a životnom štýle ľudí. Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií. 422 s. ISBN 978-80-558-0629-7.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE

časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek
IČO:

41

.........................................................................

- vedeckej hodnosti

2006

- vedeckopedagogického titulu

2013

Typ organizácie

00157716
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Juríková Tünde, doc. RNDr. PhD.

1. rok

100

2. rok

3. rok

100

100

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

10,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Dražovská 4
949 74 Nitra

tjurikova@ukf.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 37 6408 855
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

ADC JURÍKOVÁ, T. - BALLA, S. - SOCHOR, J. - POHANKA, M: - MLČEK, J. - BARON, M. 2013. Flavonoid
Profile of Saskatoon Berries (Amelanchier alnifolia Nutt.) and Their Health Promoting Effects. In Molecules, vol.
18, no. 10, pp. 12571-12586. ISSN 1420-3049. DOI: 10.3390/molecules181012571
ADC ROP, O. - MLČEK, J. - JURÍKOVÁ, T. - VALŠÍKOVÁ, M. 2012. Bioactive content and antioxidant capacity of
Cape gooseberry fruit. In Central European Journal of Biology, vol. 7, no. 4, pp. 672-679. ISSN 1895-104X. DOI:
10.2478/s11535-012-0063-y
ADC ROP, O. - BALÍK, J. - ŘEZNÍČEK, V. - JURÍKOVÁ, T. - ŠKARDOVÁ, P. - SALAŠ, P. - SOCHOR J. MLČEK, J. - KRAMÁŘOVÁ, D. Chemical Characteristics of Fruits of Some Selected Quince
(Cydonia oblonga Mill.) Cultivars. In: Czech Journal of Food Sciences, vol. 7, no. 4, pp. 672-679. ISSN
1212-1800.
ADC JURÍKOVÁ, T. - SOCHOR, J. - ROP, O. - MLČEK, J. - BALLA, Š. - SZEKERES, L. - ŽITNÝ, R. - ZITKA, O. ADAM, V. - KIZEK, R. 2012. Evaluation of Polyphenolic Profile and Nutritional Value of Non-Traditional Fruit
Species in the Czech Republic - A Comparative Study. In Molecules, vol. 17, no. 8, pp. 8968-8981. ISSN
1420-3049. DOI: 10.3390/molecules17088968
ADC ROP, O. - ERCIŞLI, S. - MLČEK, J. - JURÍKOVÁ, T. - HOZA, I. 2014. Antioxidant and radical scavenging
activities in fruits of 6 sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) cultivars. In Turkish Journal of Agriculture and
Forestry, vol. 38, no. 2, pp. 224-232. ISSN 1303-6173. DOI: 10.3906/tar-1304-86.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE

časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek

42

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Timoracká Mária, Ing. PhD.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

00397482
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

2007
1. rok

500

2. rok

3. rok

500

4. rok

500

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

50,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra

maria.timoracka@uniag.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 37 641 4862
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

ADC BYSTRICKÁ, J. - MUSILOVÁ, J. - VOLLMANNOVÁ, A. - TIMORACKÁ, M. - KAVALCOVÁ, P. 2013.
Bioactive components of onion (Allium cepa L.) - a review. In Acta alimentaria, 2013, vol. 42, no. 1, pp. 11-22.
ISSN 0139-3006. DOI: DOI: 10.1556/AAlim.42.2013.1.2
ADC LUKŠIČ, L. - BONAFACCIA, G. - TIMORACKÁ, M. - VOLLMANNOVÁ, A. - TRČEK, J. - NYAMBE, T. K. MELINI, V. - ACQUISTUCCI, R. - GERM, M. - KREFT, I. 2016. Rutin and quercetin transformation during
preparation of buckwheat sourdough bread. In Journal of cereal science, vol. 69, no. May 2016, pp. 71-76. ISSN
0733-5210. DOI: 10.1016/j.jcs.2016.02.011
ADE TIMORACKÁ, M. - BYSTRICKÁ, J. - VOLLMANNOVÁ, A. - POLÁKOVÁ, Z. 2014. Dynamics of rutin
formation in amaranth (Amaranthus hypochondriacus L.) during vegetation. In Global advanced research journal
of agricultural science online, vol. 3, no. 12, pp. 453-459. ISSN 2315-5094.
ADF TIMORACKÁ, M. - VOLLMANNOVÁ, A. - VOLNOVÁ, B. - DALARAM SULAIMAN, I. 2012. A input of
cadmium from soil into lentil and fababean seeds in in relation to the content of polyphenolic compounds. In
Potravinárstvo, vol. 6, no. 1, pp. 36-40. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/208
Indexované v SCOPUS
BDF TIMORACKÁ, M. - ŠIPOŠ, A. 2012. Nutričný a chemoprotektívny profil cícera baranieho (Cicer arietinum L.).
In Biológia, ekológia, chémia, vol. 16, no. 1, pp. 18-24. ISSN 1335-8960.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE

časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek

42

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Andrejiová Alena, Ing. PhD.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

00397482
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

2003
1. rok

300

2. rok

3. rok

300

300

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

30,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tulipánova 7
949 76 Nitra

alena.andrejiova@uniag.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+37 641 4247
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

ADC ŠLOSÁR, M. - UHER, A. - ANDREJIOVÁ, A. - JURÍKOVÁ, T. 2016. Selected yield and qualitative
parameters of broccoli in dependence on nitrogen, sulphur and zinc fertilization (In press). In Turkish Journal of
Agriculture and Forestry, vol. 40. ISSN 1303-6173. DOI:10.3906/tar-1501-99. Available at:
http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/inpress.htm
ADM ANDREJIOVÁ, A. - HEGEDŰSOVÁ, A. -ŠLOSÁR, M. - BARÁTOVÁ, S. 2016. Dynamics of Selected
Bioactive Substances Changes in Cucurbita Moschata Duch. Ex Poir. after Storage and Different Methods of
Technological Processing. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64 (2): in
press.
ADF MENDELOVÁ, A. - ANDREJIOVÁ, A. - SOLGAJOVÁ, M. - KOZELOVÁ, D. - MAREČEK, J. 2012. Analysis
of carotenoids and lycopene in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and their retention in tomato juice. In
Potravinárstvo, vol. 6, no. 2, pp. 36-38. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/195
Indexované v: Scopus
AEG MAREČEK, J. - MENDELOVÁ, A. - ANDREJIOVÁ, A. 2011. Dynamics of the content of carotenoids and
lycopene in tomato fruit (Lycopersicon esculentum Mill. L.) during storage and after processing. In Chemické listy,
vol. 105, special no., p. 1045. ISSN 0009-2770.
AFD ANDREJIOVÁ, A. - MENDELOVÁ, A. 2012. Effect of variety on the chlorophyll content in fresh leaves of
spinach (Spinacia oleracea L.) and spinach purée. In Horticulture Nitra 2012. Nitra : SPU, pp. 23-27. ISBN
978-80-552-0868-8.
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časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek

40

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Mezeyová Ivana, Ing. PhD.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

00397482
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

2008
1. rok

500

2. rok

3. rok

500

500

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

50,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tulipánova 7
949 76 Nitra

ivana.mezeyova@uniag.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+37 641 4243
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

ADN HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - TIMORACKÁ, M. - ŠLOSÁR, M. - MUSILOVÁ, J. - JURÍKOVÁ, T.
2015. Total polyphenol content and antioxidant capacity changes in dependence on chosen garden pea varieties.
In Potravinárstvo, vol. 9, no. 1, pp. 1-8. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/412
ADN ANDREJIOVÁ, A. - HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - ŠLOSÁR, M. - MARTÁK, M. 2015. Qualitative
and quantitative characteristics of Serbian tomato varieties grown in conditions of Slovak republic. In
Potravinárstvo, vol. 9, no. 1, pp. 119-123, online. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/449
ADN HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - HEGEDŰS, O. - MUSILOVÁ, J. - PAULEN, O. 2015. Selenium
content increasing in the seeds of garden pea after foliar biofortification. In Potravinárstvo, 2015, vol. 9, no. 1, pp.
434-441. ISSN 1337-0960. DOI: 10.5219/559
ADE VALŠÍKOVÁ, M. - PLATHYOVÁ, L. - MEZEYOVÁ, I. 2015. Dependence of pepper and tomato seeds
germination on fruit ripening. In Journal of chemical, biological and physical sciences, vol. 5, no. 3, pp.
2661-2670. ISSN 2249–1929.
AFH BARÁTOVÁ, S. - MEZEYOVÁ, I. - HEGEDŰSOVÁ, A. - ANDREJIOVÁ, A. 2015. Antioxidant activity and
total polyphenols content of two basil (Ocimum basilicum L.) varieties in dependence on selenium biofortification.
In Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, vol. 62, suppl. 10, pp. 14. ISSN 0301-2298.
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časť VEGA/B3

Priezvisko, meno, tituly:
Vek

116

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Szarka Katarína, Mgr. PhD.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

37961632
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

2013
1. rok

100

2. rok

3. rok

100

100

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

10,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno 1

szarkak@ujs.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 902 496 132
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

AAB KALAŠ, I. - KABÁTOVÁ, M. - BRESTENSKÁ, B. - GUĽAŠA, R. - CHALACHÁNOVÁ, M. - PALÚCHOVÁ, K. PEKÁROVÁ, J. - SZARKA, K. - VANÍČEK, J. - WINCZER, M. - LAPITKOVÁ, V. - KRÍŽ, M. 2013. Premeny školy v
digitálnom veku. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MladéLetá. 252 s. ISBN
978-80-10-02409-4.
ABD SZARKA, K. - BRESTENSKÁ, B., ČÍŽKOVÁ, V., MATULČÍKOVÁ, M. 2014. Prostriedky rozvíjajúceho
hodnotenia vo vyučovaní prírodovedných predmetov. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní.
Bratislava: Univerzita Komenského. s. 131-158. ISBN 978-80-223-3718-2.
AFC SZARKA, K. - HUGYIVÁR, M. - HEGEDŰSOVÁ, A. - BALÁŽOVÁ, Ž. 2014. Manažovanie školského
chemického laboratória v príprave budúcich učiteľov chémie. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: Sborník z
mezinárodní konference. Olomouc: AgentúraGevak. s. 83-88. ISBN 978-80-86768-88-5.
AFC SZARKA, K. - BRESTENSKÁ, B. - JUHÁSZ, G. - BÍLEK, M. - ŠKODA, J. 2015- Analýza aspektov
hodnotenia autentických výstupov a komplexného monitorovania žiackych prác v chémii. In: Didaktikachemie a
jejíkontexty : 24. Mezinárodní konference o výuce chemie. Brno: Masarykova univerzita. s. 200-208. ISBN
978-80-210-7954-0.
AFC SZARKA, K. - BRESTENSKÁ, B. 2015. On-line Wall in Education and It´s Aspects in Learning Management
and Assessment Process. In: 21. Multimédia az oktatásban konferencia : 2. IKT az oktatásban konferencia.
Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na maďarskom nastavnom jeziku. p. 155-159. ISBN
978-86-87095-54-0.
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Reg. číslo: 1/0087/17

VEGA/Ž- 2017 /11

- SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE
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Priezvisko, meno, tituly:
Vek

60

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Hugyivárová Magdaléna, Ing.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

37961632
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

1. rok

500

2. rok

3. rok

500

500

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

50,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno 1

hugyivarovam@ujs.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 35 326 0663
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

AFC HUGYIVÁROVÁ, M. - SZARKA, K. - BARÁTH, O. - CHRÁSKA, M. 2014. Blokkosított és szakaszos kémia
praktikum modell a felsőoktatásban. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Educational technologies in the information
and knowledge based society. Győr - Komárno: University of West Hungary - Janos Selye University. s. 71-75.
ISBN 978-963-334-185-8.
AFC SZARKA, K. - HUGYIVÁROVÁ, M. - HEGEDŰSOVÁ, A. - BALÁŽOVÁ, Ž. 2014. Manažovanie školského
chemického laboratória v príprave budúcich učiteľov chémie. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: Sborník z
mezinárodní konference. Olomouc: AgentúraGevak. s. 83-88. ISBN 978-80-86768-88-5.
AFD HUGYIVÁROVÁ, M. - HEGEDŰS, O. - SZARKA, K. - JUHÁSZ, G. - MAKOVICKÝ, P. 2014. Úlohy učiteľa
chémie v procese manažovania školského chemického laboratória. In: Vzdelávanie a veda na začiatku XXI.
storočia (Sekcie pedagogických vied). Komárno: Univerzita Janosa Selyeho. s. 115-121. ISBN
978-80-8122-103-3.
AFD SZARKA, K. - HUGYIVÁROVÁ, M. - GUBO, Š. - CSIBA, P. 2015.Didaktické aspekty virtuálnej nástenky v
príprave budúcich učiteľov. In: Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede (Sekcie ekonomických vied a IKT).
Komárno: Univerzita Janosa Selyeho. s. 236-241. ISBN 978-80-8122-143-9.
AFD HUGYIVÁROVÁ, M. - SZARKA, K. -NAGY, M. - CSEHIOVÁ, A. 2015. K didaktickej účinnosti manažovania
školského chemického laboratória. In: Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede (Sekcie pedagogických vied).
Komárno: Univerziata Janosa Selyeho. s. 280-285. ISBN 978-80-8122-144-6.
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Priezvisko, meno, tituly:
Vek

36

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Vargová Andrea, Ing. PhD.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

37961632
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

2008
1. rok

500

2. rok

3. rok

500

500

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

50,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno 1

vargovaa@ujs.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 905 316 081
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

Spoluriešiteľka navrhovaného projektu v období posledných piatich rokov (2011-2015) čerpala materskú &
rodičovskú dovolenku. Z tohto dôvodu uvádzame publikačnú činnosť spoluriešiteľky z roku 2010.
ADC HEGEDÜS, O. - HEGEDÜSOVÁ, A. - JAKABOVÁ, S. - VARGOVÁ, A. - PERNYESZI, T. - BOROS, B. 2010.
Evaluation of an HPLC Method for Determination of Nitrates in Vegetables. In Chromatographia, vol. 71, no. 9-10,
pp. 1595-1599. ISSN 0009-5893.
ADN HEGEDÜS, O. - HEGEDÜSOVÁ, A. - JAKABOVÁ, S. - VALŠÍKOVÁ, M. - VARGOVÁ, A. - TÓTH, T. 2010.
Changes in selenium content during canning of vegetables.
In Potravinárstvo, vol. 4, supplement, pp. 281-290. ISSN 1337-0960.
ADE HEGEDÜSOVÁ, A. - JAKABOVÁ, S. - HEGEDÜS, O. - VARGOVÁ, A. 2010. Use of induced phytoextraction
for elimination of cadmium content in soil. In Environmental Biotechnology, vol. 2, no. 5, pp. 51-56. ISSN
1734-4964.
AFC HEGEDÜSOVÁ, A. - JAKABOVÁ, S. - JAKABOVÁ, S. - VARGOVÁ, A. - PERNYESZI, T. - TÁLOS, K. 2010.
Sources of Selenium intake in Nitra Region. In VI. Kárp át-medencei Környezettudományi Konf erencia : 2010.
április 22-24. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola. p. 169-173. ISBN 978-963-9909-57-1.
AFG PÁGER, C. - VARGOVÁ, A. - KILÁR, F. 2010. Effect of pH of the anolyte and catholyte solutions in CIEF
analysis with sandwich injection set-up. In 25th International Symposium on Microscale Bioseparations MSB.
Brno: Institute of Analyticcal Chemistry AS CR. p. 105-106. ISBN 978-80-254-6631-5.
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Priezvisko, meno, tituly:
Vek

43

.........................................................................
IČO:

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

ROK UDELENIA

Mendelová Andrea, Ing. PhD.

- vedeckej hodnosti
- vedeckopedagogického titulu

Typ organizácie

00397482
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR
Adresa E-mail:

2000
1. rok

300

2. rok

3. rok

300

4. rok

300

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

30,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra

andrea.mendelova@uniag.sk
Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

FAX (smerové číslo a číslo):

+421 37 641 4777
Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

ADC MELLEN, M. - FIKSELOVÁ, M. - MENDELOVÁ, A. - HAŠČÍK, P. 2015. Antioxidant effect of natural honeys
affected by their source and origin. In Polish journal of food and nutrition sciences, vol. 65, no. 2, pp. 81-85. ISSN
1230-0322. DOI: 10.1515/pjfns-2015-0020
ADM MENDELOVÁ, A. - FIKSELOVÁ, M. - MENDEL, Ľ. 2013. Carotenoids and lycopene content in fresh and
dried tomato fruits and tomato juice. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol.
61, no. 5, pp. 1329-1337. ISSN 1211-8516. DOI: 10.11118/actaun201361051329
ADN MENDELOVÁ, A. - MENDEL, Ľ. - CZAKO, P. - MAREČEK, J. 2016. Evaluation of carotenoids, polyphenols
content and antioxidant activity in the sea buckthorn fruit. In Potravinárstvo, vol. 10, no. 1, pp. 59-64. ISSN
1337-0960. DOI: 10.5219/551
ADF MENDELOVÁ, A. - MENDEL, Ľ. - CZAKO, P. - MAREČEK, J. 2014. Tracking changes in chlorophyll and
carotenoids in the production process of frozen spinach purée. In Journal of Microbiology, Biotechnology and
Food Sciences, vol. 3, special no. 3, pp. 263-266. ISSN 1338-5178.
AFC MENDELOVÁ, A. - MENDEL, Ľ. - CZAKO, P. 2014. Quality assessment and dynamics of anthocyanin
pigments in sour cherries jam in different storage conditions. In Horticulture in quality and culture of life. Brno :
Mendel University, pp. 629-634. ISBN 978-80-7509-202-1.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12
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Priezvisko, meno, tituly:
Vek

Golian Marcel, Ing.

IČO:

- interná

26

Typ organizácie

00397482
Rezort:

VVŠ

MŠVVaŠ SR

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

FORMA DOKTORANDSKÉHO
ŠTÚDIA

- externá
.........................................................................

časť VEGA/B4

ÁNO
NIE

1. rok

2. rok

3. rok

1000

1000

1000

4. rok

Koľko % predstavuje uvádzaná riešiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definovanej výskum. kapacity v organizácií

50,00%

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tulipánova 7
949 76 Nitra

Zoznam prác spoluriešiteľa projektu - doktoranda (max. 5 prác):

ADF GOLIAN, M. - ANDREJIOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. - HEGEDŰSOVÁ, A. 2015. Design of oyster (Pleurotus
ostreatus) production unit taking into account its agrotechnic of growign and quality and quantity of its production.
In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, vol. 4, special no. 3, pp. 48-51. ISSN 1338-5178.
DOI: 10.15414/jmbfs.2015.4.special3.48-51
ADF GOLIAN, M. - ANDREJIOVÁ, A. - HEGEDŰSOVÁ, A. - SZABOVÁ, E. 2015. Význam jedlých húb z hľadiska
obsahu biologicky účinných látok. In Slovak journal of health sciences, roč. 6, č. 1, s. 2-12. ISSN 1338-161X.
AFC GOLIAN, M. - HEGEDŰSOVÁ, A. - SZABOVÁ, E. 2015. Vplyv teploty na rast a vývoj jedlej huby hlivy
ustricovej (Pleurotus ostreatus) s prihliadnutím na kvantitu a kvalitu produkcie. In Vliv abiotických a biotických
stresorů na vlastnosti rostlin 2015, Praha 16.-17. 9. 2015. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2015, s. 73-77.
ISBN 978-80-89408-23-8.
AFH GOLIAN, M. - HEGEDŰSOVÁ, A. - MEZEYOVÁ, I. 2015. Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) growing
substrates and its using as a functional food with high intensifying potential. In 6th CASEE conference 2015, Nitra
24.-26. 5. 2015. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2015, pp. 24. ISBN 978-80-552-1328-6.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17

VEGA/Ž- 2017 /12

Zoznam ďalších spolupracovníkov na projekte z iných rezortov v SR (okrem SAV a rezortu školstva)

Zoznam technických spolupracovníkov na projekte

Kanianska Anna, MS
Letková Mária, MS
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časť VEGA/C - FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU (príspevok na riešenia zo SAV)
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

22. 4. 2016

1/0087/17

Komisia VEGA
Číslo

Názov

8

Komisia VEGA pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy

Názov projektu

Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom
chemoprotektívnych látok

C-a

PROJEKT MÁ CHARAKTER

C-a/1 TEORETICKÝ

C-b

RIEŠENIE PROJEKTU VYŽADUJE TERÉNNY, RESP. ARCHÍVNY VÝSKUM

NIE

C-a/2 EXPERIMENTÁLNY

NIE
časť VEGA/C1-SAV

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
POŽIADAVKY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-SAV

1. rok
[€]

2. rok
[€]

0

0

3. rok
[€]

4. rok
[€]

0

0

časť VEGA/C2-SAV

BEŽNÉ VÝDAVKY/TRANSFERY
POŽIADAVKY NA BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA /*
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-SAV
(630) TOVARY A SLUŽBY z toho

ÁNO

1. rok
[€]

CESTOVNÉ NÁKLADY, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY 1)- spolu ...............
Z toho koľko % predstavuje cestovné a výdavky na konferencie?
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE 2) - spolu .................................................................
MATERIÁL 3) (požiadavku rozpíšte na podpoložky v časti VEGA/C3-SAV) - spolu .......
4)

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA - spolu ..............................................................
4)

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM - spolu ...............................................................................
SLUŽBY 5)- spolu ..............................................................................................................
PRIAME NÁKLADY NA PROJEKT ..................................................................................
NEPRIAME REŽIJNÉ VÝDAVKY6).....................................................................................
SPOLU (630)
Podiel nepriamych režijných výdavkov

2. rok
[€]

0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
20%

0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
20%

3. rok
[€]

4. rok
[€]

0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
20%

0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

/* Účel bežných výdavkov - grantu je obmedzený položkami v kategórii 630 súvisiacimi s riešením projektu podľa platnej klasifikácie výdavkov, ktorá sa

nachádza na www stránke SAV (http://www.vega.sav.sk - v adresári žiadosť o grant).
-

1) Patria sem výdavky v položke 631, v položke 634 a časť výdavkov v položke 637 zahŕňajúcich výdavky na účasť na konferenciách, pracovných stretnutiach,

školeniach a pod. V prípade, ak ste organizátor konferencie, semináru, pracovného stretnutia uveďte to v zdôvodnení.
-

2) Patria sem výdavky v položke 632 - všetky druhy energií, vodné, stočné, poštovné a komunikácie, nad základné réžijné výdavky organizácie súvisiace s

riešením projektu.
-

3) Patria sem výdavky v položke 633 (Materiál) okrem podpoložiek 633001, -005, -011, -012, -014, -016

-

4) Patria sem výdavky v položke 635 (Rutinná a štandardná údržba) a 636 (Nájomné za prenájom)
5) Patria sem výdavky v podpoložkách 637001, -002, -004, -007, -010, -011, -021, -023, -027
6) Nepriame režijné výdavky sú výdavky, ktorými prispieva vedúci projektu svojej organizácii na zabezpečenie všeobecných služieb pre riešenie projektu

(napr. prevádzka knižnice, upratovanie, administratíva a pod.)
Finančné prostriedky v položkách 1 - 5 je možné presúvať medzi jednotlivými položkami.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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časť VEGA/C3-SAV
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-SAV; VEGA/C2-SAV - podľa jednotlivých položiek a podpoložiek
podľa rokov riešenia

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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časť VEGA/C - FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU (príspevok na riešenia z MŠVVaŠ SR)
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

22. 4. 2016

1/0087/17

Komisia VEGA
Číslo

Názov

8

Komisia VEGA pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy

Názov projektu

Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom
chemoprotektívnych látok

C-a

PROJEKT MÁ CHARAKTER

C-a/1 TEORETICKÝ

C-b

RIEŠENIE PROJEKTU VYŽADUJE TERÉNNY, RESP. ARCHÍVNY VÝSKUM

NIE

C-a/2 EXPERIMENTÁLNY

NIE
časť VEGA/C1-MŠVVaŠ SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
POŽIADAVKY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR

1. rok
[€]

2. rok
[€]

2 000

0

MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA ...............
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ A NÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCU ...............
CESTOVNÉ NÁKLADY, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY 1)- spolu ................
Z toho koľko % predstavuje cestovné a výdavky na konferencie?
2)

ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE - spolu .................................................................
3)

MATERIÁL (požiadavku rozpíšte na podpoložky v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR)- spolu
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA4) - spolu ..............................................................
NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM 4) - spolu ...............................................................................
SLUŽBY 5)- spolu ..............................................................................................................
PRIAME NÁKLADY NA PROJEKT ..................................................................................
NEPRIAME REŽIJNÉ VÝDAVKY6).....................................................................................
SPOLU (600)
Podiel nepriamych režijných výdavkov

3. rok
[€]

4. rok
[€]

0

0

časť VEGA/C2-MŠVVaŠ SR

BEŽNÉ VÝDAVKY/TRANSFERY
POŽIADAVKY NA BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA /*
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
(600) MZDY,PLATY,POISTNÉ, TOVARY A SLUŽBY z toho

ÁNO

1. rok
[€]

2. rok
[€]

3. rok
[€]

4. rok
[€]

0
0
0
0
0
0
3 200
3 800
3 800
80%
80%
80%
1 800
1 800
1 800
11 600
9 050
9 050
0
0
0
0
0
0
3 650
4 190
4 190
20 250
18 840
18 840
3 038
2 826
2 826
23 288
21 666
21 666
15%
15%
15%

0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

/* Účel bežných výdavkov - grantu je obmedzený položkami v kategórii 630 súvisiacimi s riešením projektu podľa platnej klasifikácie výdavkov, ktorá sa

nachádza na www stránke SAV (http://www.vega.sav.sk - v adresári žiadosť o grant).
-

1) Patria sem výdavky v položke 631, v položke 634 a časť výdavkov v položke 637 zahŕňajúcich výdavky na účasť na konferenciách, pracovných stretnutiach,

školeniach a pod. V prípade, ak ste organizátor konferencie, semináru, pracovného stretnutia uveďte to v zdôvodnení.
-

2) Patria sem výdavky v položke 632 - všetky druhy energií, vodné, stočné, poštovné a komunikácie, nad základné réžijné výdavky organizácie súvisiace s

riešením projektu
-

3) Patria sem výdavky v položke 633 (Materiál) okrem podpoložiek 633001, -005, -011, -012, -014, -016
4)

Patria sem výdavky v položke 635 (Rutinná a štandardná údržba) a 636 (Nájomné za prenájom)

5) Patria sem výdavky v podpoložkách 637001, -002, -004, -007, -010, -011, -021, -023, -027

6) Nepriame režijné výdavky sú výdavky, ktorými prispieva vedúci projektu svojej organizácii na zabezpečenie všeobecných služieb pre riešenie projektu

(napr. prevádzka knižnice, upratovanie, administratíva a pod.)
Finančné prostriedky v položkách 1 - 5 je možné presúvať medzi jednotlivými položkami.

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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časť VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-MŠVVaŠ SR; VEGA/C2-MŠVVaŠ SR - podľa jednotlivých položiek
a podpoložiek, podľa rokov riešenia

Stanovenie obsahu chemoprotektívnych látok a dusičnanov v sledovaných experimentálnych plodinách (batáty,
tekvica mošusová, bazalka americká a bazalka posvätná) bude realizované v existujúcich laboratóriách
jednotlivých inštitúcií zapojených do navrhovaného projektu. Z uvedeného dôvodu preto podstatnú celkových
bežných výdavkov v rámci jednotlivých rokov riešenia navrhovaného projektu tvoria výdavky (chemikálie,
laboratórne pomôcky a i.) spojené s extrakciou a stanovením obsahu kvalitatívnych parametrov jednotlivých
plodín, resp. pripravených pekárenských produktov (antioxidačná aktivita, celkové polyfenoly, vitamín C, celkové
karotenoidy, chlorofyl, cukry, silice, minerálne látky, dusičnany).
1. rok riešenia projektu (2016):
Kapitálové výdavky (2 000 €)
633 002 Výpočtová technika
nákup notebooku a licencie štatistického programu = 2 000 €
Bežné výdavky (20 400 €)
Cestovné náklady, dopravné a konferenčné výdavky (spolu = 3 200 €)
631 001 Cestovné náhrady tuzemské: 600 €
631 002 Cestovné náhrady zahraničné: 2 100 €
634 Doprava: 500 €
Energie, voda a komunikácie (spolu = 1 800 €)
632 001 Energie: 1 400 €
632 002 Vodné, stočné: 200 €
632 003 Poštovné a komunikačné služby: 200 €
Materiál (spolu = 11 600 €)
633 006 Všeobecný materiál
Chemikálie potrebné pre extrakciu vzoriek a meranie kvalitatívnych ukazovateľov sledovaných plodín
(antioxidačná aktivita, celkové polyfenoly, vitamín C a i.): 5800 €
HPLC kolóna C-18 na stanovenie obsahu vitamínu C: 1100 €
HPLC kolóna na stanovenie obsahu dusičnanov (NO3-) a dusitanov (NO2-): 1100 €
Laboratórne pomôcky, chemikálie a sklo: 1300 €
Hnojivá, pesticídy, osivá: 900 €
Kancelárske potreby: 550 €
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
Nákup odbornej literatúry: 450 €
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky: 400 €
Služby (spolu = 3 650 €)
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
Účastnícke poplatky na konferenciách: 1500 €
637 004 Všeobecné služby
Lyofilizácia vzoriek (sušenie mrazom) potrebná v rámci prípravy vzoriek pre stanovenia antioxidačnej aktivity a
obsahu celkových polyfenolov v sledovaných plodinách a produktoch: 960 €
Repasácia toneru: 400 €
Vyhotovenie posterov: 150 €
Náklady súvisiace s publikačnou činnosťou (platby za príspevky v karentovaných a nekarentovaných časopisoch
registrovaných v databazach WoS a Scopus): 500 €
Náklady súvisiace s publikačnou činnosťou (recenzie, oponentské posudky): 140 €

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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časť VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-MŠVVaŠ SR; VEGA/C2-MŠVVaŠ SR - podľa jednotlivých položiek
a podpoložiek, podľa rokov riešenia

Nepriame režijné náklady: 3 038 €
2. a 3. rok riešenia projektu (2017 a 2018):
Bežné výdavky (19 040 €)
Cestovné náklady, dopravné a konferenčné výdavky (spolu = 3 800 €)
631 001 Cestovné náhrady tuzemské: 700 €
631 002 Cestovné náhrady zahraničné: 2 500 €
634 Doprava: 600 €
Energie, voda a komunikácie (spolu = 1 800 €)
632 001 Energie: 1 400 €
632 002 Vodné, stočné: 200 €
632 003 Poštovné a komunikačné služby: 200 €
Materiál (spolu = 9 050 €)
633 006 Všeobecný materiál
Chemikálie potrebné pre extrakciu vzoriek a meranie kvalitatívnych ukazovateľov sledovaných plodín
(antioxidačná aktivita, celkové polyfenoly, vitamín C a i.): 5 800 €
Laboratórne pomôcky, chemikálie a sklo: 1300 €
Hnojivá, pesticídy, osivá: 900 €
Kancelárske potreby: 550 €
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
Nákup odbornej literatúry: 250 €
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky: 250 €
Služby (spolu = 4 190 €)
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
Účastnícke poplatky na konferenciách: 1 900 €
637 004 Všeobecné služby
Lyofilizácia vzoriek (sušenie mrazom) potrebná v rámci prípravy vzoriek pre stanovenia antioxidačnej aktivity a
obsahu celkových polyfenolov v sledovaných plodinách: 960 €
Repasácia toneru: 300 €
Vyhotovenie posterov: 150 €
Náklady súvisiace s publikačnou činnosťou (platby za príspevky v karentovaných a nekarentovaných časopisoch
registrovaných v databazach WoS a Scopus): 700 €
Náklady súvisiace s publikačnou činnosťou (recenzie, oponentské posudky): 180 €
Nepriame režijné náklady: 2 826 €

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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časť VEGA/D - REKAPITULÁCIA RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

22. 4. 2016

1/0087/17

Komisia VEGA
Číslo

Názov

Komisia VEGA pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy

8

tvoriví riešitelia z organizácií SAV

Rok
narod.

Priezvisko, meno, tituly

Pohlavie

časť VEGA/D1-SAV
Organizácia
IČO a skratka org.

Riešiteľská kapacita v hodinách
v jednotlivých rokoch
1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

VEDÚCI PROJEKTU:

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:

SPOLURIEŠITELIA:

RIEŠITEĽSKÁ KAPACITA V HODINÁCH SPOLU (kapacita tvorivých riešiteľov projektu):
Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17

0

0

0

0
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časť VEGA/D - REKAPITULÁCIA RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU
DÁTUM REGISTRÁCIE

Registračné číslo projektu:

22. 4. 2016

1/0087/17

Komisia VEGA
Číslo

Názov

Komisia VEGA pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy

8
časť VEGA/D1-MŠVVaŠ SR
Pohlavie

Rok
narod.

Riešiteľská kapacita v hodinách
v jednotlivých rokoch

VEDÚCI PROJEKTU:
1. Šlosár Miroslav, Ing. PhD.

muž

1981

00397482, FZKI SPU

600

600

600

0

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:
2. Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr. PhD.

žena

1953

00397482, FZKI SPU

300

300

300

0

SPOLURIEŠITELIA:
3. Valšíková Magdaléna, prof. Ing. PhD.

žena

1947

00397482, FZKI SPU

500

500

500

0

4. Hegedűs Ondrej, doc. Ing. PhD.

muž

1953

37961632, EkF UJS

300

300

300

0

5. Juríková Tünde, doc. RNDr. PhD.

žena

1975

00157716, FSŠ UKF

100

100

100

0

6. Timoracká Mária, Ing. PhD.

žena

1974

00397482, FBP SPU

500

500

500

0

7. Andrejiová Alena, Ing. PhD.

žena

1974

00397482, FZKI SPU

300

300

300

0

8. Mezeyová Ivana, Ing. PhD.

žena

1976

00397482, FZKI SPU

500

500

500

0

9. Szarka Katarína, Mgr. PhD.

žena

1900

37961632, PF UJS

100

100

100

0

10. Hugyivárová Magdaléna, Ing.

žena

1956

37961632, PF UJS

500

500

500

0

11. Vargová Andrea, Ing. PhD.

žena

1980

37961632, PF UJS

500

500

500

0

12. Mendelová Andrea, Ing. PhD.

žena

1973

00397482, FBP SPU

300

300

300

0

13. D Golian Marcel, Ing.

muž

1990

00397482, FZKI SPU

1 000

1 000

1 000

0

5 500

5 500

5 500

0

Priezvisko, meno, tituly
tvoriví riešitelia z organizácií MŠ

Organizácia
IČO a skratka org.

RIEŠITEĽSKÁ KAPACITA V HODINÁCH SPOLU (kapacita tvorivých riešiteľov projektu):
Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok
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NÁVRH VHODNÝCH POSUDZOVATEĽOV ZO SR

Kačík František, prof. RNDr. PhD., Katedra chémie a chemických technológií, Drevárska fakulta, Technická
univerzita vo Zvolene
Fargašová Agáta, prof. RNDr. DrSc., Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave
Benediková Daniela, doc. Ing. PhD., Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

NÁVRH VHODNÝCH POSUDZOVATEĽOV ZO ZAHRANIČIA

Majdik Cornelia, Assoc. Prof. dr., Department of Chemical Technology, Faculty of Chemistry and Chemical
Engineering, Babeş-Bolyai University, Romania
Koudela Martin, doc. Ing. Ph.D., Katedra zahradnictví, Fakulta agrobiológie, potravinových a přírodních zdrojů,
Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
Lošák Tomáš, prof. Ing. Ph.D., Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů, Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brne, Česká republika

NÁVRH NEVHODNÝCH POSUDZOVATEĽOV

Vytlačené: 22. 4. 2016 9:38:12

Reg. číslo: 1/0087/17
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