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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

 

Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia 

s medzinárodnou účasťou (VKŠ) na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá sa tento rok koná v online forme, patrí medzi 

tradičné a reprezentatívne podujatia fakulty. Organizuje sa každoročne a je pevnou súčasťou       

a pýchou našej fakulty. Rád by som vyzdvihol význam vedeckovýskumnej činnosti 

uskutočňovanú formou vedeckých aktivít našich študentov, ktorí svoje cenné skúsenosti, 

pohľad na problematiku, oblasť vedeckého skúmania, zdokonaľovania analytických 

schopností môžu prezentovať na XIX. ročníku Vedeckej konferencie študentov prvého 

a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. 

Vystúpenie na VKŠ je pre mnohých študentov prvou príležitosťou na získanie 

skúseností s prezentáciou svojich výsledkov pred odborným publikom. Toto podujatie vytvára 

priestor pre odbornú diskusiu v rámci jednotlivých sekcií a nadviazanie nových kontaktov 

s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedeckovýskumnými pracoviskami a praxou.                    

V roku 2021sa VKŠ konala v šiestich sekciách, na základe registrácie účastníkov. Študenti 

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia počas nej ukážu, koľko sa v nich skrýva tvorivosti, 

invencie, pracovitosti a zodpovednosti. Vytvoriť niečo vlastné, vedieť to zasadiť do kontextu 

najnovších svetových poznatkov, vedieť to spracovať do dôstojnej grafickej podoby, 

zaujímavo podať publiku a so znalosťou veci diskutovať s poslucháčmi, to sú neoceniteľné 

skúsenosti, o ktoré sa nespočetne veľakrát budú môcť oprieť vo svojom budúcom profesijnom 

živote. Veľká vďaka patrí aj učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ich pre vedeckú prácu 

zapálili a dokázali ich viesť k tomu, aby tento plameň aj pretavili do konkrétnych vedeckých 

výsledkov. 

Abstrakty príspevkov Vedeckej konferencie študentov presvedčivo dokumentujú, že 

študenti FBP SPU v Nitre študujú svoj odbor nielen teoreticky, ale sa aj aktívne zapájajú do 

riešenia čiastkových vedeckých problémov, ktoré sú súčasťou výskumných zámerov na 

katedrách FBP SPU v Nitre resp. iných pracovísk. Tento zborník predstavuje aj určitý prehľad 

o vedeckej aktivite na fakulte, ktorý môže byť zaujímavý aj pre širšiu verejnosť. Z abstraktov 

príspevkov, ktoré nájdete v tomto zborníku je vidieť, že učitelia a vedeckí pracovníci na 

fakulte majú zdatných nasledovníkov, mnohé ocenené práce majú veľkú šancu uspieť aj na 

obdobných vedeckých podujatiach v zahraničí. Samozrejme, nie všetci účastníci Vedeckej 

konferencie študentov sa mohli dostať medzi ocenených, ale všetci sa môžu považovať 

v istom slova zmysle za víťazov, lebo urobili niečo pre rozvoj svojej osobnosti, investovali do 

svojho vzdelania a prispeli k zveľaďovaniu a rozširovaniu poznania v oblasti biologických, 

biotechnologických a potravinárskych vied. 

 

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

dekan FBP SPU v Nitre 
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ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA A OBSAH FENOLICKÝCH LÁTOK 

V SLOVENSKÝCH ODRODOVÝCH VÍNACH RIZLING RÝNSKY 

 

ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC CONTENT IN SLOVAK RIESLING 

WINES 

 

Viktória CSADIOVÁ 

 

Školiteľ: RNDr. Daniel Bajčan, PhD. 

 

Víno je alkoholický nápoj, ktorý je vyrábaný z viniča hroznorodého Vitis vinifera. Počas 

výroby sa do vína vyextrahujú rôzne látky, ktoré pochádzajú z hroznových bobúľ. Produkt 

takto získava charakteristické organoleptické vlastnosti, následkom čoho je hotové víno 

bohatým zdrojom veľkého počtu bioaktívnych látok, polyfenolických látok – flavonoidov, 

ktoré sa vyznačujú vysokou antioxidačnou aktivitou a sú často predmetom výskumu. 

Flavonoidy sú najpočetnejšou skupinou spomedzi látok zaraďovaných k polyfenolickým 

látkam. Na základe antioxidačnej aktivity, flavonoidy sú považované za látky, ktoré majú 

pozitívny účinok na zdravie ľudí. Vo vínach zodpovedajú za adstringentnosť a farbu a tiež za 

žltý odtieň oxidovaných bielych vín. Našim cieľom bolo stanoviť obsah celkových 

polyfenolov, celkových flavonoidov a antioxidačnú aktivitu v 18 vzorkách slovenských vín. 

Vína boli vyrábané z odrody Rizling rýnsky, ktorá na Slovensku patrí medzi najčastejšie 

pestované odrody. Vzorky, ktoré boli analyzované, pochádzali z Malokarpatskej, 

Južnoslovenskej a Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Sledované parametre boli analyzované 

metódou UV/VIS spektrometrie. Obsah celkových polyfenolov (CP) v odrodových vínach 

Rizling rýnsky sa pohyboval v intervale od 242,5 mg KG.l-1 do 461,2 mg KG.l-1, pričom 

priemerný obsah CP vo všetkých vzorkách bol 325,8 mg KG.l-1. Obsah celkových flavonoidov 

(CF) sa vo vzorkách pohyboval v rozmedzí od 41,8 mg KAT.l-1 do 138,6 mg KAT.l-1, z čoho 

sme získali priemerný obsah CF čo bol 69,2 mg KAT.l-1. Antioxidačná aktivita (AA) 

stanovená metódou inhibície DPPH vo vzorkách sa pohybovala v intervale od 33,2 % (0,377 

mmol Trolox.l-1) do 68,1 % (0,802 mmol Trolox.l-1). Priemerná hodnota AA vo vzorkách bola 

46,5 % (0,531 mmol Trolox.l-1). Najvyšší obsah celkových polyfenolov (461,2 mg KG.l-1) 

a najväčšiu hodnotu antioxidačnej aktivity (68,1 %) vykazovala vzorka od výrobcu 

Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, Pezinok. Najvyšší obsah celkových flavonoidov (138,6 

mg KAT.l-1) vykazovala vzorka od výrobcu VD Peter Podola, Kopčany. Ďalej sme 

preskúmali, či existuje lineárna závislosť medzi sledovanými parametrami. Medzi 

parametrami obsah CP a obsahom CF sme nezistili štatisticky významnú závislosť (r = 

0,4647). Medzi obsahom CF a AA tiež nebola zistená štatisticky významná závislosť (r = 

0,3592). Medzi obsahom CP a AA bola zistená vysoká pozitívna korelácia (r = 0,8548). Čo sa 

týka rozdielov medzi jednotlivými vinohradníckymi oblasťami, ani pri jednom parametri (CP, 

CF, AA) neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi vinohradníckymi oblasťami (α = 

0,05).  

 

Kľúčové slová: Rizling rýnsky, víno, polyfenoly, flavonoidy, antioxidačná aktivita 
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HODNOTENIE KVALITY BEZLEPKOVÝCH SUŠIENOK S PRÍDAVKOM 

LIEČIVÝCH RASTLÍN  

 

THE QUALITY ASSESSMENT OF GLUTEN-FREE BISCUITS WITH ADDITION 

OF MEDICINAL HERBS 

 

Iveta ESSEOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

 

V poslednej dobe rastie počet ľudí, ktorý majú záujem o bezlepkové výrobky – sú to hlavne 

celiatickí pacienti, ale aj jedinci, ktorí sa chcú zdravo stravovať a zaujímajú sa o zdravú 

výživu. Cieľom práce bolo stanoviť nutričné (sušina, popoloviny, tuk, redukujúce sacharidy), 

antioxidačné (celkový obsah polyfenolov, DPPH metóda) a senzorické parametre (farba, 

vôňa, chuť, dochuť, krehkosť, drobivosť, celková prijateľnosť) bezlepkových sušienok 

s prídavkom liečivých rastlín. Sušienky boli vyrobené z amarantovej a gaštanovej múky 

s pridaním 5 % liečivých rastlín: pamajorán obyčajný (Origanum vulgare L.), lipa veľkolistá 

(Tilia platyphyllos Scop.), repík lekársky Agrimonia eupatoria L. a materina dúška (Thymus 

serpyllum L.). Pre porovnanie výsledkov bol tiež pripravený kontrolný variant bez prídavku. 

Obsah sušiny bol v rozmedzí od 95,42 % (variant s pamajoránom) do 96,81 % (variant s 

repíkom). Najvyšší obsah popolovín vykazovala vzorka s prídavkom pamajoránu – 2,01 % 

a najnižší kontrolný variant – 1,53 %. Obsah tuku v sledovaných vzorkách bol v množstve ~ 

28 %; obsah redukujúcich sacharidov v množstve od 18,93 mg GE.g-1 (kontrola; GE – 

ekvivalent glukózy) do 25,96 mg GE.g-1 (variant s pamajoránom). Celkový obsah polyfenolov 

sa pohyboval v rozmedzí od 1,09 mg GAE.100 g-1 (kontrola; GAE – ekvivalent kyseliny 

galovej) do 3,35 mg GAE.100 g-1 (variant s pamajoránom). Antioxidačná aktivita testovaná 

pomocou DPPH metódy bola najvyššia vo variante s materinou dúškou – 1,62 mg TEAC.100 

g-1, naopak najnižšia vo vzorke kontroly – 1,44 mg TEAC.100 g-1 (TEAC – Trolox 

ekvivalentná antioxidačná kapacita). Prostredníctvom senzorického hodnotenia bolo zistené, 

že celkovú najlepšiu prijateľnosť vykazovali bezlepkové sušienky s prídavkom lipy 

veľkolistej a repíka lekárskeho. Respondenti popisovali príjemné chute (korenistá, jemne 

pikantná, citrusová), vôňu, ako aj celkový vzhľad. Bezlepkové sušienky s prídavkom 

liečivých rastlín sú vhodným produktom doplňujúcim nutričné parametre v bezlepkovej diéte, 

no zároveň môžu zvýšiť sortiment obohatených výrokov na trhu s potravinami aj pre bežných 

konzumentov. 

 

Kľúčové slová: celiakia, trvanlivé pečivo, liečivé rastliny, antioxidanty 
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VPLYV TEPELNEJ ÚPRAVY NA ANTIOXIDAČNÚ AKTIVITU A OBSAH 

POLYFENOLOV V POVOJNÍKU BATATOVOM  

 

EFFECT OF HEAT TREATMENT ON ANTIOXIDATION ACTIVITY AND 

POLYPHENOL CONTENT IN SWEET POTATO 

 

Simona GAJDUŠEKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. 

 

Oranžové odrody povojníka batatového sú výborným zdrojom sacharidov, vlákniny, bielkovín 

a bioaktívných zlúčenín ako sú polyfenoly a karotenoidy, ktoré vykazujú vysokú antioxidačnú 

aktivitu. Hľuzy povojníka sú konzumované takmer vždy po tepelných úpravách, ktoré 

spôsobujú zmeny v chemickom zložení. V práci sme sa zamerali na vplyv rôznych tepelných 

úprav (mikrovlnný ohrev, parenie, pečenie a varenie) na celkový obsah polyfenolových 

zlúčenín a antioxidačnú aktivitu. Ďalej sme skúmali vplyv lokality a anatomickej časti na 

celkový obsah polyfenolov a vzťah medzi a antioxidačnou aktivitou a polyfenolovými 

zlúčeninami. V práci sme analyzovali bataty s oranžovou dužinou a hnedou šupou. Dve 

vzorky pochádzali zo Slovenskej republiky (od malopestovateľov z Nitry a Komárna) a ďalšie 

dve vzorky boli zo supermarketu, kde bola uvádzaná krajina pôvodu Španielsko 

a Portugalsko. Obe krajiny patria medzi hlavných európskych producentov tejto plodiny. 

Celkový obsah polyfenolov sme stanovovali spektrofotometricky s použitím Folin-

Ciocalteuovho skúmadla. V surových vzorkách bol nameraný najvyšší obsah polyfenolov 

v šupe batatov zo Španielska 1507,21 mg.kg-1 ČH a najnižší obsah 95,67 mg.kg-1 ČH v dužine 

batatov pochádzajúcich z Portugalska. Po tepelných úpravách sa pohyboval priemerný obsah 

polyfenolov od 99,82 mg.kg-1 ČH vo varených; 158,1 mg.kg-1 ČH v parených; 350,8 mg.kg-1 ČH 

upravených mikrovlnným ohrevom a najvyšší celkový obsah polyfenolov 555,27 mg.kg-1 ČH 

bol nameraný vo vzorkách spracovaných pečením. S pomedzi lokalít mali takmer vo všetkých 

prípadoch najvyšší obsah polyfenolov vzorky pochádzajúce zo Španielska. Antioxidačnú 

aktivitu sme stanovovali metódou s použitím DPPH radikálu a následným meraním pomocou 

spektrofotometra. Antioxidačná aktivita sa pohybovala v surových vzorkách od 9,2 % do 

20,73 % v dužine a podstatne vyššie hodnoty od 76,1 %  do 92,2 % sme stanovili v šupe. Po 

tepelných úpravách sa antioxidačná aktivita zvyšovala v  poradí varené < parené < 

mikrovlnný ohrev < pečené bataty.  Rovnako, ako v prípade celkového obsahu polyfenolov, 

najvyššiu antioxidačnú aktivitu medzi upravenými vzorkami vykazovali pečené bataty a to 

v priemere 74,3 % a najnižšiu varené bataty – 22,1 %. Vo všetkých vzorkách (zo Slovenska, 

Španielska aj Portugalska) bol štatisticky preukazný vplyv analyzovanej časti (šupa, dužina) a 

tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu batatov (P-value <0,05). 

 

Kľúčové slová: povojník batatový, polyfenolové zlúčeniny, antioxidačná aktivita, tepelné 

úpravy 
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FENOLICKÉ LÁTKY A ANTIOXIDAČNÁ AKTIVITA OVOCNÝCH LIKÉROV 

 

PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN FRUIT LIQUEURS  

 

Réka HORVÁTHOVÁ 

 

Školiteľ: RNDr. Daniel Bajčan, PhD. 

 

Pre našu štúdiu sme si vybrali ovocné a orechové likéry. Likér je liehovina, ktorá obsahuje 

najmenej 100 g cukru na jeden l liehoviny vyjadreného ako invertný cukor. Likér sa vyrába 

najmä z liehu, destilátu, jednej liehoviny alebo z viacerých liehovín pridávaním vonných látok 

chuťových látok, sladidiel a/alebo výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu. Ovocné a orechové 

likéry obsahujú fenolické látky a antioxidanty, ktoré majú zdraviu prospešné účinky tým, že 

chránia organizmus pred nežiadúcimi oxidačnými reakciami. Ovocné polyfenoly zahŕňajú 

širokú škálu zlúčenín, ako sú hydroxyškoricové kyseliny, flavan-3-oly, deriváty kyseliny 

gallovej, flavonoly a antokyány. Fenolové zloženie ovocia sa veľmi líši, a preto je dôležité 

presne určiť celkový obsah fenolov. Zloženie, obsah a distribúcia fenolických fytochemikálií 

závisí od zrelosti ovocia, špecifík kultivaru, geografického pôvodu, vegetačného obdobia a 

podmienok skladovania po zbere či počas procesu samotného spracovania. Cieľom našej 

práce bolo stanovenie fenolických látok a antioxidačnej aktivity v rôznych druhoch ovocných 

a orechových likérov podľa rôznych metodík. Metodiky, ktorými sme analyzovali bol test 

DPPH, v ktorom sa merala antiradikálová aktivita použitím voľného radikálu 2,2-difenyl-1-

pikrylhydrazyl. Ďalšou metódou bola metóda FRAP, ktorou sme skúmali antioxidačnú 

aktivitu. Celkový obsah polyfenolov bol stanovený použitím Folin-Ciocalteauho činidla. 

Sledované parametre likérov boli stanovené pomocou UV-VIS spektrometrie. Analyzovali 

sme 22 likérov, z ktorých 18 bolo ovocných a 4 orechových. Celkový obsah fenolických látok 

sa pohyboval v rozmedzí od 15,5 mg KG/l až po 1359,3 mg KG/l. Priemerný celkový obsah 

polyfenolov v likéroch bol 635,9 KG/l, priemerný celkový obsah polyfenolov v orechových 

likéroch a v likéroch z lesného ovocia bol výrazne vyšší s hodnotami 1359,3 KG/l a 1244,6 

KG/l. Antiradikálová aktivita (DPPH) bola v intervale od 0,054 mmol Trolox/l do 1,111 

mmol Trolox/l. Priemerná hodnota antiradikálovej aktivity v likéroch bola 0,544 mmol 

Trolox/l, priemerná hodnota antiradikálovej aktivity v likéroch z lesného ovocia bola 

najvyššia 1,111 mmol Trolox/l. Antioxidačná aktivita (FRAP) sa pohybovala v rozmedzí od 

0,070 mmol Trolox/l do 10,650 mmol Trolox/l. Priemerná hodnota antioxidačnej aktivity bola 

4,410 mmol Trolox/l. Vyššie hodnoty celkového obsahu fenolických látok i antioxidančnej 

aktivity sme zistili v orechových likéroch oproti ovocným likérom, hoci vysoké hodnoty 

dosiahli aj likéry z lesného ovocia. 

 

Kľúčové slová: fenolické látky, antioxidačná aktivita, ovocné likéry, orechové likéry, 

antioxidanty, ovocie 
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VÝROBA FUNKČNÝCH NÁPOJOV NA BÁZE OVOCIA A ZELENINY SO 

ZVÝŠENÝM OBSAHOM KAROTENOIDOV A POLYFENOLOV 

 

PRODUCTION OF FUNCTIONAL BEVERAGES BASED ON FRUIT AND 

VEGETABLE WITH INCREASED CONTENT OF CAROTENOIDS AND 

POLYPHENOLS 

 

Veronika KOLÁRIKOVÁ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD. 

 

Funkčné nápoje na báze ovocia a zeleniny sú vhodným a jednoduchým spôsobom ako doplniť 

potrebné živiny, akými sú vitamíny, minerálne látky, ale aj  biologicky účinné látky medzi 

ktoré patria karotenoidy a polyfenoly. Cieľom práce bolo pripraviť ovocné a zeleninové 

nápoje a  ich kombinácie zo surovín s vysokým obsahom karotenoidov a polyfenolov. 

Pripravili sme si broskyňovú, tekvicovú  a mrkvovú šťavu, ktoré sme skombinovali s 10, 25, 

50 % prídavkom rakytníkovej šťavy. Pripravili sme kontrolné varianty bez ošetrenia 

kyselinou askorbovou a pokusné varianty, ktoré boli ošetrené kyselinou askorbovou 

a sledovali sme účinnosť tohto ošetrenia na stabilitu karotenoidov a polyfenolov. Zároveň sme 

si pripravili  aj rajčiakovú šťavu lisovanú za studena- cold break procesom a lisovanú za 

tepla-hot break procesom a pozorovali vplyv týchto technológií na obsah karotenoidov 

a polyfenolov. Do oboch variantov sme pridali čerstvé byliny - oregano, rozmarín, mätu, 

bazalku, levanduľu a sledovali ich vplyv na stabilitu a zvýšenie obsahu polyfenolov. 

V základných šťavách sme analyzovali  refraktometrickú sušinu, obsah cukrov, organických 

kyselín a v rámci hodnotenia kvality pripravených kombinácii štiav sme sledovali obsah 

celkových karotenoidov, celkový obsah polyfenolov a  ich senzorickú atraktívnosť. Prídavok 

kyseliny askorbovej počas výroby pozitívne vplýval na stabilitu celkového obsahu 

polyfenolov a karotenoidov v šťavách. Prídavok rakytníka mal pozitívny vplyv  na zvýšenie 

obsahu polyfenolov vo všetkých šťavách a  karotenoidov v broskyňovej a tekvicovej šťave. 

Obsah karotenoidov v mrkvovej šťave s rakytníkom sa v závislosti od jeho pridaného 

množstva znižoval. Najvyšší obsah karotenoidov vykazovala ošetrená mrkvová šťava s 10 % 

prídavkom rakytníka (139,00 mg.100 g-1 sušiny), nasledovala ošetrená tekvicová šťava s 50 % 

prídavkom rakytníka (47,95 mg.100 g-1 sušiny) a ošetrená broskyňová šťava s 50 % 

prídavkom rakytníka (42,22 mg.100 g-1 sušiny). Najvyšší obsah polyfenolov sme zaznamenali 

v  mrkvovej šťave s 50 % prídavkom rakytníka (1626,90 mg GAE.100 g-1 sušiny). 

Nasledovala tekvicová  šťava s 50 % prídavkom rakytníka (1389,28 mg GAE.100 g-1 sušiny) 

a broskyňová šťava s 50 % prídavkom rakytníka  (1377,55 mg GAE.100 g-1 sušiny). Pri 

hodnotení kvality rajčiakovej šťavy sme pozorovali po použití teplej technológie jej negatívny 

vplyv na obsah celkových  karotenoidov a polyfenolov. Po prídavku čerstvých bylín sme 

v rajčiakovej šťave pripravenou studenou aj teplou technológiou zaznamenali zvýšenie 

obsahu polyfenolov. Najvyšší obsah polyfenolov sme  zaznamenali  v  rajčiakovej šťave 

obohatenej mätou. Za senzoricky najatraktívnejšie považovali hodnotitelia šťavy s 10 % 

prídavkom rakytníka. V rámci rajčiakovej šťavy bola najlepšie ohodnotená šťava obohatená 

bazalkou a rozmarínom.  
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TECHNOLOGICKÝ A NUTRIČNÝ PROFIL ČOKOLÁDOVÝCH PRALINIEK 

S PRÍDAVKOM RASTLINNÝCH SILÍC 

 

TECHNOLOGICAL AND NUTRITIONAL PROFILE OF CHOCOLATE PRALINES 

WITH ADDITION OF PLANT ETHERIC OILS 

 

Katarína MAJTÁNOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

 

Čokoládové cukrovinky s prídavkom bylín, silíc a iných „netradičných“ surovín sú v súčasnej 

dobe predmetom veľkého záujmu nielen po stránke nutričnej, ale aj senzorickej. Cieľom práce 

bola vlastnoručná výroba plnených (základ plnky tvorilo sladené kondenzované mlieko) 

čokoládových praliniek s prídavkom silíc (mätová, limetková, pomarančová a levanduľová; 

silice boli aplikované do plnky). Vo vyrobených vzorkách bola stanovená sušina, vlhkosť, 

celkový obsah tuku, popolovín, redukujúcich sacharidov, flavonoidov, polyfenolov 

a antioxidačná aktivita. Sekundárnym cieľom tiež bolo stanoviť senzorickú analýzu použitím 

hedonickej stupnice (1-9 b). Výsledky vzoriek boli porovnané s kontrolnou vzorkou bez 

prídavku silíc. Obsah sušiny sa pohyboval od 88,16 % (vzorka s prídavkom mätovej silice) do 

93,91 % (kontrola). Obsah popolovín vo všetkých vzorkách bol na úrovni ~ 2 %;celkový 

obsah tukukolísal v rozmedzí od 39,11 % (vzorkas prídavkom pomarančovej silice) do 47,17 

% (vzorka s prídavkom mätovej silice) a obsah redukujúcich sacharidov od 22,58 mg.g-1 GE 

(vzorka s prídavkom limetkovej silice; GE – ekvivalent glukózy) do 30,56 mg GE.g-1 (vzorka 

s prídavkom mätovej silice).Antioxidačná aktivita meraná metódou DPPH bola na úrovni od 

0,72mg TEAC.g-1 (vzorka s prídavkom pomarančovej silice; TEAC – Trolox ekvivalentná 

antioxidačná kapacita) do 1,965 mg TEAC.g-1(vzorka s prídavkom levanduľovej silice). 

Najvyšší obsah polyfenolovbol zistený vo vzorke s prídavkom levanduľovej silice – 2,64 mg 

GAE.g-1 (GAE – ekvivalent kyseliny galovej) a najvyšší obsah flavonoidov vo vzorke 

s prídavkom limetkovej silice – 0,265 mg.g-1 QE (QE – ekvivalent kvercetínu).Pri senzorickej 

analýze praliniek, kedy hodnotitelia – informovaní laici hodnotili celkový vzhľad, vôňu, chuť, 

dochuť a celkovú prijateľnosť, pozitívne vnímali hlavne vôňu a chuť. Najlepšiu celkovú 

prijateľnosť mala vzorka s prídavkom levanduľovej a pomarančovej silice. Vďaka 

stúpajúcemu trendu obohatených potravín, majú čokoládové cukrovinky s prídavkom 

rastlinných silíc budúcnosť, a to nielen z pohľadu nutričného, ale aj senzorického 

vrátane pozitívneho antioxidačného účinku na ľudský organizmus. 
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BEZPEČNOSŤ KONZUMÁCIE VYBRANÝCH STRUKOVÍN Z HĽADISKA 

OBSAHU ŤAŽKÝCH KOVOV 

 

THE SAFETY OF CONSUMPTION OF CHOSEN LEGUMES FROM THE POINT 

OF HEAVY METALS CONTENT 

 

Nina MIČÁNIOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Mária Timoracká, PhD. 

 

Práca  sa zaoberá stanovením obsahu ťažkých kovov (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, Pb a Cd) 

v pôdach a vzorkách  semien strukovín pochádzajúcich z pestovateľských plôch zo západného 

Slovenska. Analyzovaných bolo 14 vzoriek semien strukovín hrachu siateho, fazule záhradnej 

a bôbu záhradného pochádzajúcich z 8 lokalít (Šintava, Šoporňa, Špačince, Močenok, 

Vinohrady nad Váhom a Sereď - juh, sever, východ) pomocou prístroja Varian AA Spectr 

DUO 240FS/240 Z/UltrAA. V pôde zo všetkých parciel s pestovanými druhmi strukovín sme 

zaznamenali zvýšený obsah Cd v porovnaní s limitnou hodnotou stanovenou Zákonom                     

č. 220/2004 a prahovými hodnotami odporúčanými Európskou komisiou (2006). Obsah 

mobilných foriem Cd a Pb bol prekročený v pôdnych výluhoch dusičnanu amónneho, 

najvyššie prekročenie kritickej hodnoty Pb bolo v pôde s pestovaným bôbom záhradným                    

(0,35 mg.kg-1) a najnižšie prekročenie bolo vo výluhu pôdy s fazuľou záhradnou                           

(0,11 mg.kg-1). Nadmerné množstvo bolo zaznamenané aj v prípade prvku Co v 4 lokalitách 

(výnimkou bola oblasť Vinohrady nad Váhom, Močenok, Šintava, Šoporňa). Pôda z lokality 

Sereď-juh vykazovala aj zvýšené celkové obsahy Ni v maximálnom množstve 266,80 mg.kg-1, 

Cr v hodnote 91,80 mg.kg-1 a Pb v množstve 85,50 mg.kg-1. V oblasti Šintava, ako v jedinej zo 

všetkých lokalít, bolo zaznamenané prekročenie obsahu Cu v hodnote 91,70 mg.kg-1. 

Nadmerné množstvá ťažkých kovov boli zaznamenané aj v samotných strukovinách. Limitné 

hodnoty dané Potravinovým kódexom SR a Nariadením komisie EÚ č. 420/2011 boli 

prekročené v prípade fazule záhradnej v obsahu olova (max. 1,1 mg.kg-1) a kadmia             

(max. 0,25 mg.kg-1). Fazuľa odrody Inka z lokality Sereď-sever obsahovala percentuálne 

najvyššie zastúpenie olova a kadmia. Nadlimitné hodnoty boli zistené aj v hrachu aj bôbe             

a v dvoch prípadoch fazule z troch pestovateľských oblastí:  Sereď-juh, Močenok, Vinohrady 

nad Váhom. Výsledky analýz poukazujú na to, že pri odporučenom týždennom príjme 

strukovín (49,84 g) odroda Inka u olova  predstavuje 3,65 % PTWI a kadmium 2,96 % PTWI. 
Strukoviny zo Slovenska sú z hľadiska PTWI bezpečné, no aj napriek tomu je potrebné 

realizovať pravidelné kontroly a monitoring obsahu ťažkých kovov nielen v strukovinách, ale 

aj v pôdach.  
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VÝZNAM BIELKOVÍN VO VÝŽIVE ČLOVEKA 

 

THE SIGNIFICANCE OF PROTEINS IN HUMAN NUTRITION 

 

Simona STREMPEKOVÁ 
 

Školiteľ: prof. Ing. Judita Lidiková, PhD. 
 

Predložená práca poukazuje na význam bielkovín vo výžive človeka, pretože bielkoviny majú 

v živých organizmoch osobitné postavenie. Sú rozhodujúce pre výživu, obnovu 

a pokračovanie života. Bielkoviny sú dlhé reťazce aminokyselín zložené do presných štruktúr, 

ktoré určujú ich funkcie, ktorých je v proteíne desiatky tisíc. V práci sme sa zamerali na 

všetky dôležité informácie týkajúce sa bielkovín s cieľom charakterizovať bielkoviny                       

a popísať ich hlbší význam pre človeka. Na začiatku práce sme uviedli všeobecnú 

charakteristiku bielkovín, aminokyselín a peptidov. Ďalej sme popísali ich štruktúru a typy 

väzieb, rozdelenie bielkovín a výskyt bielkovín v rastlinných a živočíšnych potravinách. Aj 

keď sú bielkoviny obsiahnuté v najrôznejších potravinách, líšia sa predovšetkým 

kvalitou.  Vysoko kvalitný proteín obsahuje všetky podstatné aminokyseliny v pomeroch 

potrebných pre ľudské telo. Neúplné zdroje bielkovín môžeme ľahko kombinovať v dennej 

strave a poskytnúť tým všetky nevyhnutné aminokyseliny na primeranej úrovni. Bielkoviny 

sú dôležité pre všetkých bez rozdielu na vek, pohlavie alebo fyzickú aktivitu. Zamerali sme sa 

na príjem bielkovín hlavne u detí, tehotných žien, starších ľudí a športovcov. Rastúce deti, 

tehotné a starší ľudia by mali mať vo svojej strave dostatok bielkovín, ktoré im pomôžu 

budovať a udržiavať svalovú hmotu. Aj náročný športovec, potrebuje získať svoje bielkoviny 

z potravín bohatých na živiny pre podporu svalovej hmoty a lepšej regenerácií tkanív.                      

Z hľadiska výživy sme uviedli odporúčané výživové dávky bielkovín v mladšom aj staršom 

veku. Proteíny dodávajú ľudskému telu štruktúru pomocou tkanív a orgánov. Bielkoviny sú 

prítomné vo všetkých bunkách a bez nich neexistuje žiadna forma života. Zabezpečujú 

množstvo fyziologicky dôležitých funkcií, ako sú enzymatické a hormonálne činnosti. V tele 

plnia obrannú a zásobnú funkciu. Bielkoviny nám umožňujú pohyb pomocou aktínu 

a myozínu v svalových vláknach. Ako enzýmy sú dôležité pri biochemických reakciách. 

Pomocou hemoglobínu transportujú substancie do buniek alebo z buniek. Dôležitá je 

výživová funkcia, pretože bielkoviny sú jediným zdrojom dusíka a esenciálnych 

aminokyselín. Bielkoviny patria k hlavnej zložke potravy a je nutné dodržiavať ich pravidelný 

príjem a množstvo. Nedostatok bielkovín spôsobuje závažné poruchy, čo sa prejavuje 

zastavením rastu a zlým zdravotným stavom, na druhej strane existujú riziká aj z nadmernej 

konzumácie bielkovín. Touto prácou sme chceli poukázať na dôležitosť bielkovín pre 

človeka, a ich nevyhnutnosť pre správne fungovanie tela. 
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OBSAH VYBRANÝCH MAKROBIOGÉNNÝCH PRVKOV V PASTÁCH 

POUŽÍVANÝCH NA VÝROBU NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 

 

 CONTENT OF CHOSEN MACROBIOGENIC ELEMENTS IN PASTES FOR 

PRODUCTION OF NON-ALCOHOLIC BEVERAGES  

 

Lenka VESTENICKÁ 

 

Školiteľ: Ing. Pavol Trebichalský, PhD.  

 

Makrobiogénne prvky sú chemické prvky, ktoré sú nevyhnutné pre život, nachádzajú sa 

v živých organizmoch a zúčastňujú sa na stavbe živej hmoty. V diplomovej práci sme 

stanovovali obsahy sodíka, draslíka, vápnika, horčíka a fosforu v potravinárskych pastách, vo 

vzorkách, ktoré poskytla firma McCarter, a.s., so sídlom v Dunajskej Strede. Tieto pasty 

pochádzajú najmä z tropických oblastí a firma ich využíva ako surovinu na výrobu 

nealkoholických nápojov. Cieľom práce bolo hodnotiť množstvá piatich makroprvkov 

(sodíka, draslíka, vápnika, horčíka a fosforu) v daných potravinárskych pastách, a následne 

pomocou programu MS Excel číselne vyhodnotiť vzájomné korelačné závislosti medzi 

jednotlivými makroprvkami, obsiahnutých v týchto analyzovaných vzorkách. Vzorky sme 

analyzovali na Katedre chémie SPU v Nitre. Dané zmesi sa mineralizovali ,,mokrou cestou“ 

na pieskovom kúpeli pri teplote 600 °C. Finálne množstvá týchto skúmaných prvkov sme 

zistili metódou AAS na prístroji VARIAN AA 240 FS. Taktiež sme vo vzorkách 

potravinárskych pást zisťovali obsahy redukujúcich cukrov metódou podľa Schoorla, kde 

cukorný roztok reagoval za horúca s presne definovaným množstvom meďnatých katiónov 

a následne sa presný obsah stanovil titračne jodometrickou metódou. Najväčšie množstvá 

všetkých analyzovaných prvkov (okrem sodíka) obsahovala vzorka Almond paste Bio Italy 

Nature - niektoré jej množstvá veľmi vysoko prevyšovali priemery obsahov prvkov 

nachádzajúcich sa v ostatných vzorkách pást.  Najmenej vápnika a fosforu sme zistili vo 

vzorke UHT coconut cream 24 % PT pulau sambu. Medzi obsahmi týchto prvkov 

v analyzovaných pastách boli programom MS Excel vyhodnotené regresné koeficienty                 

R2 > 0,9 , ktoré poukazujú na veľmi vysokú regresnú závislosť medzi obsahmi vápnika 

a fosforu (R2 = 0,9201), taktiež medzi obsahmi draslíka a fosforu (R2 = 0,9078) a tiež medzi 

obsahmi vápnika a horčíka (R2 = 0,9014) v týchto skúmaných vzorkách. Naopak, žiadna 

regresná závislosť bola dokázaná medzi obsahmi draslíka a sodíka, kde sa zistila hodnota 

regresného koeficientu R2 = 0,0656. Najviac redukujúcich cukrov (glukózy, fruktózy) sme 

zistili vo vzorke Pure almond paste a to 603,3 mg.g-1 a v Coconut cream 32 % omnium 

s obsahom redukujúcich cukrov 603 mg.g-1 . Naopak najmenej redukujúcich cukrov bolo 

zistených v Coconut cream 24 % omnium a to 554,2 mg.g-1 a v Coconut cream 24 % Kinay 

fruit s obsahom redukujúcich cukrov 548,8 mg.g-1.  
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TECHNOLOGICKÝ A NUTRIČNÝ PROFIL ČOKOLÁD S PRÍDAVKOM 

LIEČIVÝCH RASTLÍN 

 

TECHNOLOGICAL AND NUTRITIONAL PROFILE OF CHOCOLATES WITH 

THE ADDITION OF MEDICINAL PLANTS 

 

Gabriela VIRÁGOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

 

Cieľom práce bolo zhodnotiť nutričné hodnoty (celkové množstvo sušiny, popolovín, 

tuku,  polyfenolov, flavonoidov, antioxidačná aktivita a titračná kyslosť) a senzorický profil 

čokolád vyrobených priamo z kakaových bôbov odrody Criollo, vypestovaných v Peru. 

Čokolády boli obohatené prídavkom liečivých rastlín (baza čierna, bazalka pravá, čierna 

ríbezľa a skorocel kopijovitý) a pomarančovej silice – prídavky boli zapracované do čokolády 

konkrétnym technologickým postupom s prihliadnutím na denné doporučené dávky 

uvedených liečivých rastlín. Súčasne bola vyrobená aj kontrolná vzorka bez prídavku (100 % 

čokoláda). Kakaové bôby boli pred spracovaním na čokoládu najskôr upražené (režim 15 

minút, 130 °C; Gene Café CBR-101) následne zbavené škrupín a ďalej spracovávané až na 

výsledné tabuľkové čokolády. Obsah sušiny vo vyrobených čokoládach bol na úrovni ~97 %. 

Obsah popolovín sa pohyboval v rozmedzí od 2,19 % (kontrolná vzorka) do 2,62 % (vzorkas 

prídavkom bazalky). Titračná kyslosť meraná pomocou automatického titrátora (Mettler 

Toledo DL15) a bola v rozmedzí od 4,64 % (vzorka s prídavkom bazalky a pomarančovej 

silice) do 5,63 %. (vzorka s prídavkom bazy). Obsah tuku kolísal od 55,62 % (vzorka 

s prídavkom bazy čiernej) do 58,05 % (vzorka s prídavkom skorocelu kopijovitého). 

Antioxidačná aktivita meraná DPPH metódou bola vo všetkých sledovaných vzorkách 

približne na rovnakej úrovni ~3,40 mg TEAC.g-1 (TEAC – trolox ekvivalentná antioxidačná 

kapacita). Celkový obsah polyfenolov bol nameraný v hodnotách od 11,18 mg GAE.g-1 – 

vzorka s prídavkom čiernej ríbezle; GAE – ekvivalent kyseliny galovej do 16,21 mg GAE.g-1 

– kontrolná vzorka. Prídavok bazalky, bazy, čiernej ríbezle a skorocelu spôsobil nárast obsahu 

flavonoidov v porovnaní s kontrolnou vzorkou (1,57 mg QE.g-1; QE – ekvivalent kvercetínu). 

Pri senzorickej skúške čokolád, kedy hodnotitelia, informovaní laici, hodnotili celkový 

vzhľad, vôňu, chuť, dochuť a celkovú prijateľnosť, pozitívne vnímali hlavne vôňu. Najlepšie 

hodnotenou vzorkou bola vzorka s prídavkom  bazalky a pomarančovej silice. Vďaka 

stúpajúcemu trendu zdravých potravín, majú čokolády obohatené o liečivé rastliny 

budúcnosť, nakoľko stúpa záujem o cukrovinky s pridanou hodnotou. Tmavá čokoláda je 

prospešná pre zdravie človeka, pričom prídavok liečivých rastlín tieto účinky znásobuje. 
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SENSORY PROPERTIES OF SHEEP’S MILK ICE CREAM WITH INULIN 

 

Katarzyna MARCINIEC 

 

Supervisor: Agata Znamirowska PhD, DSc, Associate Professor 

 

Ice cream is a frozen, pasteurized and cooled liquid mixture. Ice cream mixtures can be 

prepared based on milk, cream or fruit juices with sugar and other flavouring additives. Inulin 

is a polysaccharide with a wide range of properties. Its characteristic feature is, above all, low 

calorific value. The aim of the work was the assessment of changes in preferences and the 

consumer’s sensory values observed during the 7th and 21st day of freezer storage of ice cream 

with the addition of inulin. The research material was sheep’s milk ice cream with inulin. The 

ingredients used to make ice cream mixtures were: sheep’s milk, sugar, inulin and mango-

passion fruit essence.  The production of ice cream was done in the Department of Dairy 

Technology at the University of Rzeszow. The mixture prepared in appropriate proportions 

from sheep’s milk (82.5%), sugar (12%) and inulin (4%), was well mixed and pasteurized. 

Subsequently, the mixtures are supplemented with flavor (1.5%). The mixture prepared this 

way was frozen for 50 minutes at -27 °C. After the freezing time was complete, the ice cream 

was put into marked containers and stored for 7 and 21 days in sub-zero conditions (around -

22 °C). Preferences were assessed using the ranking method, where 1 is ice cream more 

preferred by consumers and 2, less preferred. The sensory evaluation using the profiling 

method was carried out by a trained team of 15 people. The evaluators were students of the 

University of Rzeszow aged 22-25. Ice cream was assessed on a 9 point scale with a 

structured linear scale and marginal markings: the left end of the scale was an imperceptible 

taste and smell, heterogeneous structure, softness, little characteristic colour, gritty texture and 

immediate spreadability while on the right side of the scale - a very intense taste and smell, 

uniform structure, high hardness, characteristic colour, high smoothness and delayed 

spreading. Ice cream was assessed in the laboratory of sensory analysis at an ambient 

temperature of 22 °C 10 minutes after being taken out from the freezer. The Statistica 

software was used for statistical calculations. From the obtained test results, the following 

were calculated: arithmetic mean, standard deviation, one-way analysis of variance and the 

simple correlation coefficient. The storage time influences the preferences and sensory 

perceptions of the evaluators. Sheep’s milk ice cream with the addition of inulin is a great 

idea for an innovative product that has high pro-health and nutritional values. It is an 

interesting topic that can also be continued in other fields of science. 

 

Key words: inulin, ice cream, sheep milk. 
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KVALITA FARMÁRSKYCH MLIEČNYCH VÝROBKOV 

 

QUALITY OF DAIRY FARM PRODUCTS 

 

Ján MONČEK 

 

Školiteľ: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. 

 

Cieľom práce bola analýza vybraných fyzikálno-chemických, texturálnych a 

mikrobiologických vlastností údených a neúdených pareníc vyrábaných na farme v priebehu 

jedného roka. Parenice boli balené vákuovo a výrobca uvádzal ich trvanlivosť do 7 dní od 

výroby. Hodnotenie pareníc sa robilo 1 deň po výrobe a následne aj v posledný deň doby 

trvanlivosti. Zo získaných výsledkov vyplýva, že v dôsledku údenia dochádza v pareniciach 

k vysušovaniu vody, čo má za následok vyššie hodnoty obsahu tuku a sušiny, a teda aj vyššie 

hodnoty obsahu t. v s. a nižšie hodnoty VBHS v porovnaní s neúdenými parenicami. 

Priemerný obsah t. v s. bol v prípade údených pareníc 40,58 ± 2,32 hmot. % a v prípade 

neúdených pareníc 40,27 ± 3,12 hmot. %. Priemerná hodnota VBHS, v prípade údených 

pareníc bola 60,07 ± 2,47 hmot. % a v prípade neúdených pareníc bola priemerná hodnota 

VBHS 62,23 ± 2,24 hmot. %. Hodnota pH pareníc bola údením ovplyvnená len minimálne 

a došlo len k veľmi miernemu nárastu pH údených pareníc v porovnaní s neúdenými 

parenicami. Mierny nárast hodnoty pH pareníc nastal aj počas ich 7 dňového skladovania. 

Procesom údenia boli ovplyvnené aj texturálne parametre (tvrdosť, žuvateľnosť) pareníc, 

ktorých hodnoty poklesli v porovnaní s hodnotami neúdených pareníc. Významný vplyv na 

pokles tvrdosti a žuvateľnosti pareníc malo 7 dňové skladovanie. Priemerné hodnoty tvrdosti 

v neúdených pareniciach poklesli počas skladovania z 1274,79 ± 299,87 g na 449,60 ± 277,44 

g a v údených pareniciach došlo v priemere k poklesu tvrdosti z hodnoty 1177,22 ± 491,78 g 

na hodnotu 445,59 ± 271,45 g. Priemerná hodnota žuvateľnosti poklesla z 1277,47 ± 323,59 g 

na 459,63 ± 281,85 v prípade neúdených pareníc a z 1176,87 ± 490,93 g na 439,53 ± 260,98 g 

v prípade údených pareníc. Súdržnosť pareníc sa počas skladovania výrazne nemenila. Pri 

neúdených pareniciach jej hodnota poklesla len mierne a pri údených pareniciach bol 

pozorovaný dokonca mierny nárast tohto parametra. Zo získaných výsledkov ďalej vyplýva, 

že proces údenia (studený proces) mal negatívny vplyv na mikrobiologickú kvalitu pareníc. 

Výrazné zhoršenie mikrobiologických parametrov nastalo aj v priebehu 7 dňového 

skladovania. Priemerný počet kvasiniek a VMH sa v neúdených pareniciach v priebehu 

skladovania zvýšil z hodnoty 6,3 x 105 KTJ.g-1 na hodnotu 8,2 x 105 KTJ.g-1 a v prípade údených 

pareníc sa priemerný počet kvasiniek a VMH zvýšil z hodnoty 9,7 x 105 KTJ.g-1 na hodnotu 

3,2 x 106 KTJ.g-1. 

 

Kľúčové slová: parené syry, fyzikálno-chemické vlastnosti, texturálne vlastnosti, 

mikrobiologické vlastnosti 
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THE USE OF β-D-GALACTOSIDASE IN THE PRODUCTION OF PROBIOTIC 

GOAT MILK 

 

Karolina MROCZEK 

 

Supervisor: dr. hab. inż. Agata ZNAMIROWSKA, prof. UR 

 

The aim of the study was to produce probiotic goat milk with reduced lactose content, using 

two strains of bacteria Lactobacillus casei ssp. rhamnosus and Bifidobacterium animalis ssp. 

lactis Bb-12, and then to assess the effect of storage on the quality of the milk. The analyses 

focused on the changes in pH, total acidity, lactic acid content and syneresis on day 1 and 

after 21 days of storage. Raw milk was pasteurised at 72°C for 15 seconds and then cooled 

down to 23°C. The milk was divided into two batches: the first was designated for further 

cooling, and the second was used in the production of low-lactose milk; for this purpose, the 

enzyme preparation NOLA® Fit 5500 (Chr. Hansen, Denmark) was added at a rate of 0.06%. 

Both milk variants were heated to 40°C and split into two equal batches in order to inoculate 

two different strains of fermenting bacteria with 5% starter cultures. The inoculated milk was 

poured into 100 ml plastic containers closed with a lid. Incubation was carried out at 40°C for 

10 h. After the end of fermentation, the produced probiotic milk was cooled to 6°C. The final 

products were tested for: pH, total acidity, lactic acid, syneresis, survival of probiotic bacteria 

and the feasibility of NOLA® Fit 5500 (β-D-galactosidase) in the production of fermented 

goat milk. In all groups tested, there was a decrease in pH value on the 21st day of storage 

compared to the 1st day. The low lactose goat milk, compared to the control milk, was 

characterised by a lower lactic acid content and a higher level of syneresis. The breakdown of 

lactose contributed to a more intensive separation of the whey.  In the fermented low-lactose 

milk, syneresis was approximately 12% higher than in the control samples. The low-lactose 

probiotic milk showed a better survival of bacterial cells than milk with traditional lactose 

content. After 21 days of storage, the number of viable cells of Lactobacillus casei ssp. 

rhamnosus and Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12 show that the milk in each group 

meets the requirements for probiotic products, defined as min. 106 CFU/g. 

 

Key words: goat milk, probiotic, quality, lactose 
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THE USE OF APPLE FIBER IN THE PRODUCTION OF ICE CREAM FROM 

SHEEP'S MILK 

 

Sylwia PANEK 

 

Supervisor: Agata Znamirowska PhD, DSc, Associate Professor 

 

The aim of the study was to evaluate the effect of apple fiber addition on the organoleptic 

properties of ice cream produced in laboratory conditions from sheep's milk. The work was 

carried out at the Department of Dairy Technology, Institute of Food Technology and 

Nutrition of the University of Rzeszow. The research material was sheep's milk ice cream, 

made with 1.5% apple fiber and stored at -22 °C for 7 and 21 days. The production of ice 

cream consisted of mixing the following ingredients: milk (84%), sugar (12%), inulin (2.5%) 

and apple fiber (1.5%). The mixture was then pasteurized (80 °C 30 minutes). After cooling 

down to 37 °C mango-passion fruit flavor and inoculum of Lactobacillus rhamnosus bacteria 

were added to the mixture. The mixture was mixed and fermented for 10 hours at 37 °C. The 

temperature was then lowered to 5 °C and the mixture was conditioned at this temperature for 

12 hours. The mixes were frozen using an Unold ice cream machine. Freezing was carried out 

for 50 minutes at -28 / -30 °C. Assessment of preferences and organoleptic characteristics of 

the ice cream was carried out after 7 and 21 days of freezer storage, by a 15 - person team 

aged 18-25. The preference was assessed by the scheduling method, where 1 - more preferred 

ice cream, and 2 - less preferred ice cream. The ice cream was assessed on a linear, structured, 

9 - point scale with marginal terms: the left end of the scale indicated a heterogeneous 

structure (appearance), soft (hardness), sandy (smoothness), not very characteristic colour, 

immediate spread ability and imperceptible feature (taste, smell); the right end of the scale 

indicated a uniform structure, hard (hardness), very smooth (smoothness), very characteristic 

colour, delayed spreading and a very intense feature (taste, smell). The ice cream was 

assessed at ambient temperature (22 °C) in a sensory analysis laboratory 10 minutes after 

being taken out of the freezer. The arithmetic mean of the results obtained from all evaluators 

was taken as the result. The Statistica 13.1 program was used for statistical calculations. From 

the obtained test results, the following were calculated: arithmetic mean, standard deviation, 

one-way analysis of variance and the simple correlation coefficient. The addition of apple 

fiber created a sandy ice cream structure that influenced consumer opinions. The addition of 

apple fiber intensified the taste and smell of the flavour additives used and gave it a positive, 

slightly apple flavour and aroma. Conducting further research, it would be advisable to use 

fibers with a greater degree of fragmentation in the production of ice cream, e.g. in 

micronized form, which would not make it sandy. The conducted research indicates the 

possibility of using apple fiber as a natural additive in the production of probiotic ice cream. 

This product is aimed mainly at people who follow a healthy diet and are looking for new 

products with increased pro-health values. Research should be continued with the use of 

natural fibers in the production of ice cream, including apple, which is made from dried apple 

pomace. An additional advantage of using natural fibers is the management of waste from 

some sectors of the food industry for nutritional purposes. 

 

Key words: apple fiber, ice cream, sheep milk 
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THE MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF THE NATURAL MICROFLORA OF 

ORGANIC MEATS DURING STORAGE 

 

Andżelika PANEK 

 

Supervisor: Maciej Kluz, Ph.D., Assistant Professor 

 

Lactic acid bacteria are used more and more frequently in the production of ecological, long-

ripening sausages. They have a positive effect on the durability of the sausage, but they do not 

cause changes in sensory characteristics. The use of starter cultures for the fermentation of 

cold cuts is also protective. Adding them to food inhibits the growth of pathogenic bacteria 

and stabilizes the microflora. The aim of this study was to analyze the survival rate of L. 

monocytogenes in organic meats and to determine the impact of natural microflora and its 

compounds on the cells of a given bacterium. The materials for the research were organic 

salami and kindziuk cold meats purchased in one of Rzeszów's hypermarkets. The total 

number of microorganisms was determined by the use of selective media PCA and AGAR 

Listeria. The PCR method was used to identify the bacteria. Each of the cold cuts was divided 

into 7 samples of 5g. The downloaded samples are placed on sterile petri dishes. The control 

sample was prepared from cold cuts on day zero, which has not been inoculated with the 

bacterium. The samples placed in petri dishes were inoculated with L. monocytogenes in two 

samples of 100 µl and 200 µl, and left for two controls (not infected bacteria). The meat was 

inoculated with L. monocytogenes and stored for 72 hours at 20 ° C and 4 ° C. After this time, 

the total number of microorganisms was calculated and the bacteria were identified. Bacterial 

contamination was not identified in all controls and samples stored at room temperature. The 

growth of L. monocytogenes bacteria was observed under cooling conditions, which proves 

the high risk of infection with this group of pathogens. 
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POROVNANIE ANALYTICKÝCH PARAMETROV SYRA MOZZARELLA 

ZÍSKANÝCH POMOCOU CHROMATOGRAFIE A NIR ANALÝZY 

 

COMPARISON OF ANALYTICAL PARAMETERS OF MOZZARELLA CHEESE 

OBTAINED USING CHROMATOGRAPHY AND NIR ANALYSIS 

 

Adam PARTIKA 

 

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 

 

Cieľom práce bolo porovnať nutričné hodnoty deklarované výrobcami na etiketách ôsmych 

trhových vzoriek mozzarel, ktoré pochádzali z bežných obchodných reťazcov, na základe 

porovnania analytických parametrov získaných pomocou NIR analýzy a plynovej 

chromatografie s plameňovým ionizačným detektorom – GC-FID. Dve vzorky pochádzali zo 

Slovenska, štyri z Nemecka, jedna z Talianska a posledná vzorka mozzarelly bola vyrobená 

v Českej republike. Zamerali sme sa na kvantitatívne stanovenie tukov, bielkovín, sušiny, soli 

a pH za pomoci NIR analýzy na prístroji MPA od spoločnosti BRUKER so softvérom OPUS 

LAB, ktoré nielenže tvoria intuitívne a ľahko použiteľné rozhranie na vykonávanie rutinných 

analytických úloh, ale používajú aj vlastné kalibrácie dodané výrobcom,voči ktorým si 

prístroj sám porovnáva namerané hodnoty. Takáto analytická metóda je rýchla, 

nedeštruktívna voči vzorke a pomerne nenákladna. A za pomoci plynovej chromatografie 

s plameňovým ionizačným detektorom – GC-FID vykonanej v akreditovanom laboratóriu 

Eurofins Food Testing Slovakia s. r. o. (Nové Zámky, Slovensko) sme zisťovali celkový 

obsah bielkovín, tukov a jednotlivých mastných kyselín. Z  vybraných vzoriek mozzarel 

z obchodných sietí sme zistili, že podľa NIR analýzy ani jedna vzorka nespĺňa obsah tuku 

(priemerný obsah 18,43 g.100 g-1), bielkovín (priemerný obsah 19,10 g.100 g-1) a ani soli 

(priemerný obsah 0,56 g.100 g-1) deklarovaný výrobcami na etiketách. Vzorky podľa NIR 

analýzy tiež obsahovali v priemere 40,66 g.100 g-1 sušiny a pH sa pohybovalo v rozmedzí od 

5,18 do 5,51. Podľa porovnania plynovej chromatografie a hodnôt uvedených na etiketách, 

obsah tuku a bielkovín spĺňalo až 5 vzoriek mozzarel, avšak len po zarátaní 8 % neistoty 

merania. Rozdiel, ktorý sme zistili vo výsledkoch bielkovín a tukov medzi NIR analýzou 

a plynovou chromatografiou bol v priemere 8,67 % bielkovín a 5,69 % tukov. Vo vzorkách sa 

taktiež podľa chromatografie nachádzalo v priemere 11,63 g.100 g-1 tuku nasýtených 

mastných kyselín, zatiaľ čo výrobcami priemerný deklarovaný obsah nasýtených mastných 

kyselín na etiketách bol 11,55 g.100 g-1 tuku. Obsah ostatných mastných kyselín vo vzorkách 

bol nasledovný: 4,31 g.100 g-1 tuku mononenasýtených mastných kyselín, 0,46 g.100 g-1 tuku 

polynenasýtených mastných kyselín, 0,29 g.100 g-1 tuku transmastných kyselín, 0,10 g.100 g-1 

tuku omega-3 mastných kyselín a 0,36 g.100 g -1 tuku omega-6 mastných kyselín. 
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ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ VPLYVU CHEMICKÉHO ZLOŽENIA KURACIEHO MÄSA 

PO APLIKÁCII HUMÍNOVÝCH KYSELÍN A FYTOBIOTÍK V ICH VÝŽIVE 

 

HEALTH RISKS OF THE IMPACT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF 

CHICKEN MEAT AFTER THE USE OF HUMIC ACIDS AND PHYTOBIOTICS IN 

THEIR NUTRITION 

 

Kristián ŠÁR 

 

Školiteľ: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.  

 

Cieľom práce bolo preskúmanie účinku rôznych kŕmnych doplnkov vo forme humínových 

kyselín a fytobiotík vo výkrme brojlerových kurčiat Ross 308 na zmeny chemického zloženia 

ich mäsa (prsná a stehenná svalovina). Celkom 200 ks brojlerových kurčiat Ross 308 bolo 

rozdelených do 4 skupín (n = 50). Kontrolná skupina (C) bola kŕmená štandardnou kŕmnou 

zmesou bez akýchkoľvek prísad, experimentálna skupina P1 (1 % kyseliny humínovej), P2 (1 

%  kyseliny humínovej a probiotický doplnok Lactobacillus fermentum) a P3 bola kŕmená 

kompletnou kŕmnou zmesou obsahujúcou kombináciu štartovacej kŕmnej zmesi (1. - 21. deň) 

s kokcidiostatikom Diclazurilom a rastovou kŕmnou zmesou (21. - 35. deň) obsahujúcou 

salinomycín sodný. Skupiny sa chovali za rovnakých podmienok. Obdobie výkrmu trvalo 42 

dní. Mäso brojlerových kurčiat bolo po porážke analyzované na obsah vody, bielkovín, tukov 

a cholesterolu. Na základe výsledkov našej práce môžeme konštatovať, že aplikácia 

humínových kyselín alebo kombinácia humínových látok s probiotikami výrazne 

neovplyvnila chemické zloženie prsného svalu. V prsnom svale bol celkový obsah bielkovín v 

experimentálnej skupine P3 s kokcidiostatikom (23,00 g.100 g-1) znížený (p <0,05) v 

porovnaní s kontrolnou skupinou (23,44 g.100 g-1). Pri stehennom svale sme zaznamenali 

signifikantne vyšší podiel tuku a cholesterolu (p ≤ 0,05) u kurčiat kŕmených prídavkom 

humínových látok (tuk - 9,11 g.100 g-1; cholesterol - 0,84 mg.100 g-1) a podobné výsledky boli 

zaznamenané v experimentálnej skupine s kombináciou Humac Natur a probiotika (tuk - 9,16 

g.100 g-1; cholesterol - 0,84 mg.100 g-1) v porovnaní s kontrolnou skupinou (tuk - 7,16 g.100 g-

1; cholesterol - 0,68 mg.100 g -1). Z výsledkov práce môžeme odporučiť kombináciu 

humínových látok (Humac Natur), resp. kombináciu humínových látok a probiotík v chovoch 

brojlerových kurčiat Ross 308.  
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KVALITA MÄSA PSTRUHA DÚHOVÉHO A PSTRUHA DÚHOVÉHO 

LOSOSOVITÉHO V PODMIENKACH SR A PL 

 

QUALITY OF MEAT RAINBOW TROUT AND TROUT RAINBOW SALMON IN 

TERMS OF THE SR AND PL 

 

Tatiana VRZALOVÁ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. 

 

Cieľom predloženej práce bolo zistiť kvalitu rybieho mäsa zo pstruha dúhového 

(Oncorhynchus mykiss) (n=6)  a pstruha dúhového lososovitého (n=6). Vzorky pochádzali zo 

Slovenskej (n=6) a Poľskej republiky (n=6). Kvalitu rybieho mäsa v čerstvom stave sme 

stanovili na základe hodnoty QIM a v procese jeho mraziarenského skladovania na základe 

hodnoty obsahu malodialdehydu (MDA - vyjadruje oxidačnú stabilitu tuku),  koncentrácie 

prchavých dusíkatých zásad (TVB – N) (vyjadruje stabilitu bielkovín svaloviny rýb), analýzy 

textúry mäsa rýb (žuvateľnosť a tvrdosť), strát vody mrazením a senzorickej kvality. 

Parametre MDA a TVB-N sa stanovili 24 hodín po zabití rýb a po 1., 2., 3. a 5. mesiaci 

skladovania v mraziarenských podmienkach (-20°C). Analýza textúry vzoriek mäsa rýb sa 

uskutočnila v deň začiatku pokusu (chladené, 24 hodín skladované čerstvé vzorky) a po 5 

mesiacoch skladovania v mraziarenských podmienkach. Straty vody sa stanovili po 

rozmrazení vzoriek mäsa rýb pri chladiarenských teplotách (do 6°C). Vzorky určené 

k stanoveniu strát rozmrazením sa skladovali pri teplote -20°C po dobu 2 dní, 2 týždňov, 1 

mesiaca a 3 mesiacov. Skladovateľnosť pstruha dúhového sa na základe QIM metódy 

stanovila u vzoriek zo Slovenska na 13 dní, z Poľska na 11 dní. U pstruha dúhového 

lososovitého z Poľska sme stanovili skladovateľnosť na 13 dní a zo Slovenska na 15 dní. 

Najvyššie hodnoty TVB-N sa zistili počas celej doby skladovania vo vzorkách mäsa pstruha 

dúhového pochádzajúceho z Poľska. Na druhej strane najvyššie množstvo MDA sa na konci 

doby stanovilo vo vzorkách tuku pstruha dúhového pochádzajúceho zo Slovenska.  Straty po 

rozmrazení sa s narastajúcou dobou skladovania vo vzorkách mäsa pstruha dúhového 

a pstruha dúhového lososovitého z Poľska  ako aj zo Slovenska postupne zvyšovali na úroveň 

15 resp. 13,1 % (Poľsko) a 14,3 resp. 13 % (Slovensko). Najnižšie hodnoty  tvrdosti sa na 

konci doby skladovania zistili vo vzorkách pstruha dúhového lososovitého z Poľska (203,87 

g) a najvyššie vo vzorkách pstruha dúhového zo Slovenska (497,83 g). Najvyššie celkové 

bodové hodnotenie stanovené senzorickou analýzou sa pridelilo pstruha dúhového 

lososovitého zo Slovenska a najmenej vzorkám pstruha dúhového z Poľska.     

 

Kľúčové slová: metóda indexu kvality, textúra, TVB – N, oxidačná stabilita 
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VPLYV RIZIKOVÝCH PRVKOV NA OBSAH ANTIOXIDANTOV VO 

VYBRANÝCH LIEČIVÝCH RASTLINÁCH  

 

THE IMPACT OF RISKY ELEMENTS ON THE CONCENTRATION  

OF ANTIOXIDANTS IN CHOSEN MEDICINAL PLANTS 

 

Klaudia Ďurčeková  

 

Školiteľ: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. 

 

V predkladanej vedeckej štúdii sme skúmali bezpečnosť siedmich druhov liečivých rastlín  z 

čeľade Lamiaceae z pohľadu obsahu rizikových kovov a vplyv týchto rizikových prvkov na 

ich množstvo antioxidantov. Okrem rizikových kovov sme skúmali aj vplyv rastlinného druhu 

na obsah makroelementov a mikroelementov. Obsah jednotlivých prvkov sme stanovili 

metódou AAS, celkový obsah polyfenolov (TPC) spektrofotometricky s použitím Folin – 

Ciocaulteuovho skúmadla a celkovú antioxidačnú aktivitu (TAC) tiež spektrofotometricky s 

použitím radikálu DPPH (2,2-difenyl-1-pikryhydrazyl). Šalvia muškátová obsahovala najviac 

K, Ca, Mg (14761; 22537 resp. 3342 mg.kg-1) a najmenej Na a P (57 resp. 1805 mg.kg-1); 

levanduľa úzkolistá najviac P (2656 mg.kg-1) a najmenej Ca (6332 mg.kg-1) a šalvia lekárska 

najmenej K a Mg (11200 resp. 2212 mg.kg-1). Najviac Na (162 mg.kg-1) kumulovala dúška 

obyčajná. Dúška obyčajná sa vyznačovala najvyšším obsahom Mn, Cr, Ni a Co (58; 5,8; 4,5 

resp. 1,3 mg.kg-1), dúška vajcovitá obsahovala najviac Zn a Fe (13,8 resp.705 mg.kg-1) a mäta 

pieporná kumulovala najviac Cu (13,6 mg.kg-1). Najmenej Zn, Cr a Co sme zaznamenali v 

šalvii lekárskej (6,8; 0,4 resp. 0,1 mg.kg-1), v rozmaríne lekárskom sme stanovili najnižší 

obsah Mn, Fe a Ni (13,8; 77,6 resp. 0,7 mg.kg-1). Najviac Pb a najmenej Hg kumulovala dúška 

obyčajná (2,30  resp. 0,01 mg.kg-1), zatiaľ čo mäta pieporná obsahovala najviac Cd (0,41 

mg.kg-1) a šalvia lekárska najviac Hg (0,10 mg.kg-1). Levanduľa úzkolistá mala najnižší obsah 

Pb aj Cd (0,90 resp. 0,06 mg.kg-1). Obsah Cr v dúške obyčajnej bol o 20 % a v dúška 

vajcovitej o 15 % vyšší ako je hygienický limit (PK SR). Prekročenie najvyššieho prípustného 

množstva Hg sme zaznamenali v rozmaríne lekárskom o 60 % a v šalvii lekárskej dokonca o 

100%. Na základe reálnej  spotreby liečivých rastlín vo forme čajov alebo vo forme ich 

využitia ako prídavných surovín v inovatívnych potravinových výrobkoch, však možno 

považovať ich konzumáciu za bezpečnú. Hodnoty TAC boli v rozmedzí 86,0 % (levanduľa 

úzkolistá) do 90,6 % (dúška vajcovitá), pričom  hodnoty TPC sa pohybovali v intervale 12379 

mg GAE/kg (levanduľa úzkolistá) až 42350 mg GAE/kg (šalvia muškátová). Na základe 

získaných  výsledkov môžeme konštatovať, že nami skúmané druhy liečivých rastlín sú 

významným zdrojom polyfenolových látok a vyznačujú sa vysokým obsahom antioxidantov. 

Silnú štatistickú závislosť sme potvrdili medzi obsahom Cd a TAC (R=0,81) a medzi 

obsahom Pb a TAC (R=0,69), stredne silnú štatistickú závislosť medzi TPC a TAC (R=0,58) 

vo všetkých druhoch liečivých rastlín. Narastajúci obsah antioxidantov je odpoveďou na 

metalický stres, čím dochádza k aktivizácii obranného mechanizmu. 
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VPLYV RIZIKOVÝCH PRVKOV NA ANTIOXIDAČNÚ KAPACITU ZRNA 

PSEUDOCEREÁLIÍ 

 

 THE INFLUENCE OF RISK ELEMENTS ON THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF 

PSEUDOCEREAL GRAINS 

 

Anna FANDROVÁ 

 

Školiteľ: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. 

 

Pseudoobilniny sa svojím nezastupiteľným nutričným zložením a množstvom bioaktívnych 

látok s pozitívnym účinkom na zdravie človeka stávajú trendom v ľudskej výžive. V práci 

sme porovnávali bezpečnosť jednotlivých druhov pseudocereálií, a to konkrétne pohánky, 

mrlíka, láskavca a ciroku z pohľadu obsahu rizikových kovov. Posudzovali  sme schopnosť 

jednotlivých druhov pseudocereálií   kumulovať rizikové kovy z pôdy v konzumných častiach 

rastliny. Schopnosť akumulácie ťažkých kovov sme vypočítali pomocou bioakumulačného 

faktora. Taktiež sme vyhodnocovali vplyv obsahu vybraných rizikových kovov na 

antioxidačnú kapacitu zrna jednotlivých druhov pseudocereálií.  Celkový obsah polyfenolov a 

celkový obsah antioxidantov s využitím DPPH radikálu sme stanovili spektrofotometricky. 

Matematicko - štatisticky sme vyhodnotili signifikantné rozdiely medzi jednotlivými 

plodinami v obsahu makroelementov, mikroelementov a rizikových kovov, ako aj 

v hodnotách antioxidačnej kapacity a celkového obsahu polyfenolov. Obsah rizikových kovov 

sme stanovili metódou AAS. V pôde zo všetkých parciel s pestovanými druhmi 

pseudocereálií sme zaznamenali zvýšený obsah Cd, Pb, Co v porovnaní s limitnou hodnotou 

stanovenou Zákonom č. 220/2004. Obsah Cd a Pb bol prekročený v pôdnych výluhoch 

dusičnanom amónnym, najvyššie prekročenie kritickej hodnoty Pb bolo vo  výluhu z pôdy s 

pohánkou jedlou (o 390 %) a najnižšie prekročenie bolo vo výluhu mrlíka čílskeho (o 300 %). 

Najvyšší zaznamenaný obsah  Cd bol vo výluhu z pôdy s pestovaným mrlíkom čílskym 

(prekročenie kritickej hodnoty o 38 %), najnižšie prekročenie mal výluh z pôdy s 

pestovaným  láskavcom metlinatým (o 29 %). V konzumných častiach rastlín obsah 

rizikových prvkov nebol prekročený a obsah Cd a Pb bol pod detekčným limitom. Z hľadiska 

bezpečnosti je možné uprednostniť mrlík čílsky, ktorý mal najnižší obsah ťažkých kovov 

v zrnách. Nasleduje pohánka jedlá, a približne na rovnakej úrovni sú láskavec metlinatý 

a cirok dvojfarebný. Najbezpečnejší resp. najodolnejší rastlinný druh s najnižšou schopnosťou 

akumulácie rizikových kovov z pôdy do zŕn, zo skupiny nami sledovaných plodín, je mrlík 

čílsky. Pomocou korelačnej analýzy sme potvrdili silnú pozitívnu štatistickú závislosť medzi 

celkovým obsahom polyfenolov a antioxidačnou aktivitou, s korelačným koeficientom                     

(R= 0,731). Taktiež silnú pozitívnu závislosť sme zistili medzi obsahom Cr (R= 0,95), Co (R= 

0,84) a celkovým obsahom polyfenolov vo všetkých nami sledovaných pseudocereáliách. 
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VÝHODY A RIZIKÁ VYUŽITIA PORTULAKY KAPUSTOVEJ 

V POTRAVINÁRSTVE 

 

BENEFITS AND RISKS OF PORTULACA OLERACEA L. USING IN FOOD 

INDUSTRY 

 

Petra HORNAČKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

 

Portulaka kapustová (Portulaca oleracea L.) známa aj ako vodnačka patrí do čeľade 

portulakovité (Portulacaceae). Jedná sa o perspektívny druh, ktorý je v súčasnosti predmetom 

vyššieho záujmu v zdravej výžive. Zvýšený záujem o ňu je aj v potravinárstve, predovšetkým 

vďaka obsahu omega 3 mastných kyselín. Ich množstvo je porovnateľné s množstvom 

vyskytujúcim sa v lososovitých rybách, čo je pre zástupcov rastlinnej ríše netypické. 

Výsledky výskumov potvrdili potenciál portulaky kapustovej v potravinárskom priemysle 

na  udržiavanie kvality chladeného bravčového mäsa a proti hnednutiu čerstvého ovocia 

a zeleniny. V gastronómii ju využívajú do krémových polievok, šalátov, smoothies, vyrába sa 

z nej aj špeciálna múka a bylinkové maslá. Cieľom práce bolo stanovenie celkového 

množstva sušiny, vlhkosti, popolovín a tuku v portulake kapustovej získanej zberom z prírody 

v lokalite Ivanka pri Nitre (140 m.n.m.). Spektrofotometricky bola tiež stanovená celková 

antioxidačná aktivita pomocou DPPH metódy, celkový obsah polyfenolov metódou 

s využitím Folin – Ciocalteau činidla a celkový obsah chlorofylových farbív. Analýzami bolo 

zistené, že obsah sušiny dosiahol hodnotu 4,36 %, obsah vlhkosti 95,64 %; množstvo 

celkových popolovín bolo na úrovni 0,96 % a množstvo tuku 0,33 %.  Pri stanovení 

antioxidačnej aktivity bola nameraná hodnota 8,49 % v čerstvej hmote. Obsah celkových 

polyfenolov v čerstvej hmote vykazoval hodnotu 0,88 mg GAE.g-1 a obsah chlorofylových 

farbív 11,31 mg.g-1. Výsledky poukazujú, že portulaka je perspektívna rastlina s možnosťou 

vyššieho využitia v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Je však potrebný do 

budúcna dôsledný nutričný monitoring, ako aj analýza možných rizikových prvkov, nakoľko 

v určitých lokalitách môže rastlina kumulovať vo svojich pletivách vyššie hodnoty ťažkých 

kovov, a tiež vyššie hodnoty kyseliny šťaveľovej. 
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VPLYV KONTAMINÁCIE PÔDY RIZIKOVÝMI KOVMI  NA OBSAH 

BIOAKTÍVNYCH LÁTOK V ĽUĽKU ZEMIAKOVOM 

 

IMPACT OF SOIL CONTAMINATION BY RISK METALS ON THE CONTENT OF 

BIOACTIVE SUBSTANCES IN POTATOES 

 

Katarína ISKIERKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. 

 

Zemiaky sú významnou plodinou v slovenskom, európskom a svetovom poľnohospodárstve, 

preto majú v strave ľudí dôležité postavenie. Pre pestovateľov, ako aj spotrebiteľov 

zemiakových hľúz je popri ich výnosu podstatným faktorom zdravotná bezpečnosť hľúz, teda 

ich vnútorná a vonkajšia kvalita. Kvalita zahŕňa všetky komponenty dôležité pre výživu ľudí, 

ale aj látky, ktoré sú nežiadúce, pretože tieto látky kvalitu dôležitých komponentov vo veľkej 

miere ovplyvňujú. Nutričná a biologická hodnota zemiakových hľúz je zastúpená širokou 

škálou zdraviu potrebných látok. V zemiakovej hľuze sú zastúpené škrob, dusíkaté látky, 

sacharidy, lipidy, minerálne látky a vitamíny. Zemiaky sú aj bohatým zdrojom antioxidantov, 

medzi ktoré patria polyfenolové látky, vitamín C, karotenoidy, antokyaníny a selén. 

V predkladanej práci sme sledovali vzájomný vzťah pôdnych obsahov 

vybraných rizikových kovov (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni a Hg) v štyroch lokalitách regiónu Orava 

(Rabča, Trstená, Veličná a Istebné) a ich množstiev kumulovaných v zemiakových 

hľuzách, dopestovaných v sledovaných oblastiach.  Pseudototálne  obsahy ťažkých kovov 

(okrem Cd) boli vo vzorkách zo všetkých odberných miest nižšie, ako ich limitné hodnoty. 

Obsah kadmia sa v pôdnych vzorkách pohyboval v rozsahu od 1,2 do 2,0 mg.kg-1. Obsahy 

sledovaných rizikových kovov, stanovené v extrakte NH4NO3, prekračovali ich kritické 

hodnoty (0,1 mg.kg-1) v prípade olova (lokality Veličná, Istebné a Trstená) a v prípade kadmia 

(lokalita Istebné). Obsah olova sa vo vzorkách pôdy pohyboval v rozmedzí od 0,06 do 0,34 

mg.kg-1 a obsah kadmia od 0,075 do 0,134 mg.kg-1. Vo vzorkách pôdy z lokality Istebné bol 

obsah Pb prekročený až 3,4-násobne, v lokalite Trstená 1,8-násobne a v lokalite Veličná 1,4-

násobne. Obsah rizikového kovu Cd bol v Istebnom prekročený 1,3-krát. Zvýšené obsahy 

rizikových kovov v pôde sa neprejavili ich kumuláciou v zemiakových hľuzách. V dužine 

zemiakových hľúz nedošlo k prekročeniu najvyšších prípustných hodnôt určených 

legislatívou ani v jednom prípade. Iba v prípade Pb bol zvýšený jeho obsah v šupách 

zemiakov (0,234 – 0,425 mg.kg-1 ČH), a to vo vzorkách zo všetkých lokalít. Celkový 

obsah polyfenolových zlúčenín sa vo vzorkách zemiakov pohyboval v rozmedzí 70,75 – 

213,69 mg.kg-1 ČH (dužina) a 388,3 – 572,89 mg.kg-1 ČH (šupa). Antioxidačná aktivita, 

stanovená v dužine zemiakov, bola v intervale od 9,85 do 14,03 % a v šupe od 65,7 do 82,33 

%. Štatisticky významná vzájomná závislosť medzi antioxidačnou aktivitou a celkovým 

obsahom polyfenolov (p <0,05) sa potvrdila iba v šupách zemiakov.  
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VPLYV RIZIKOVÝCH KOVOV NA OBSAH BIOAKTÍVNYCH LÁTOK V PAPRIKE 

ROČNEJ (Capsicum annuum L.) 

 

IMPACT OF HEAVY METALS ON THE CONTENT OF BIOACTIVE COMPOUNDS 

IN Capsicum annuum L. 

 

 Alica JUREŇOVÁ 

 

Školiteľ: prof.. Ing. Judita Lidiková, PhD.  

 

V našej práci sme sa zaoberali celkovými obsahmi makro (K, Na, Ca, Mg a P) a 

mikroelementov (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, Pb, Cd a Hg) vo vybraných odrodách papriky 

ročnej (Capsicum annuum L.), rovnako ako vo vzorkách pôdy, na ktorej boli tieto papriky 

pestované. V paprike sme ďalej stanovovali aj obsah celkových polyfenolov, antioxidačnú 

aktivitu a obsah vitamínu C. Skúmali sme 6 odrôd papriky - Zuzka, Slovakia, Amy, PCR, 

Blondy F1 a Poblano, ktoré boli dopestované v severozápadnej časti Záhorskej nížiny, v 

lokalite Gbely. Celkové koncentrácie chemických prvkov v pôde i rastlinách sa stanovovali 

spektrofotometricky, prístrojmi VARIAN AA 240 FS, resp. Shimadzu UV - 180. Hlavným 

cieľom našej práce bola analýza vplyvu rizikových kovov (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, Pb, Cd 

a Hg) na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej. Vzájomnú interakciu rizikových kovov 

a bioaktívnych látok sme vyjadrili korelačnými vzťahmi, pričom na vyjadrenie stupňa 

závislosti bol použitý korelačný koeficient R. Pri polyfenoloch bola preukázaná ich veľmi 

silná korelácia s obsahom Fe, a stredne silná korelácia s obsahom Cr a Mn. Antioxidačná 

aktivita vykazovala veľmi silnú koreláciu s obsahom Mn a stredne silnú s Fe. Stredne silná 

korelácia bola preukázaná aj medzi obsahom vitamínu C a Mn. Okrem toho sme skúmali aj 

vzájomné vzťahy medzi obsahom makroelementov v pôde a paprike ročnej, pričom  veľmi 

silná korelácia sa dokázala u P. Ďalej sme hodnotili aj mieru prechodu mobilných foriem 

rizikových kovov v systéme pôda - paprika ročná. Veľmi silná závislosť sa potvrdila u Fe 

a Ni, stredne silná u Co, Mn a Zn.        
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POROVNANIE OBSAHOVÝCH ZLOŽIEK, ANTIOXIDAČNEJ KAPACITY A 

ORGANOLEPTICKÝCH VLASTNOSTI KÁVY A ČAGY AKO JEJ MOŽNEJ 

ALTERNATÍVY 

 

COMPARISON OF CONTENT COMPONENTS, ANTIOXIDANT CAPACITY AND 

ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF COFFEE AND CHAGA AS A POSSIBLE 

ALTERNATIVE 

 

Jana KOBANOVÁ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. 

 

Káva je vyhľadávaná pre jej povzbudzujúce účinky a antioxidačné vlastnosti, prisudzované 

najmä fenolovým zlúčeninám. Určitá skupina populácie obmedzuje konzum kávy kvôli 

zdravotným problémom. Vo svete populárnou, ale na Slovensku nie veľmi známou 

komoditou je parazitujúca huba brezy Ryšavec šikmý (Inonotus obliquus), označovaná v 

laickej verejnosti ako čaga. Táto huba má na ľudský organizmus imunostimulačné, 

antivirotické a antioxidačné pôsobenie. V rámci nášho pokusu sme si pripravili vzorky 

extraktov kávy, kávy s čagou v pomere 1:1 a čagy s extrakčnou teplotou vody 20, 50 a 100 °C 

pre každú vzorku. Vo vzorkách sme stanovovali aw, % sušiny a pH. Nami namerané hodnoty 

aw 0,36 a sušiny 87,9 % pre čagu korešpondujú s požiadavkami v Ruskom liekopise. Vo 

vzorkách kávy sme namerali aw 0,34 a sušinu 94,2 %, pričom tieto hodnoty nepredstavujú 

mikrobiálne riziko. Hodnoty pH sa v extraktoch kávy pohybovali od 5,08 do 5,18; vo 

vzorkách čagy od 4,80 do 5,17 a vo vzorke kávy s čagou od 4,97 do 5,19 pre všetky extrakčné 

teploty. Najvyššie pH 5,19 mal extrakt čagy s kávou extrahovaný pri 20 °C. Najkyslejšie pH 

4,80 mal extrakt čagy (100 °C). Majoritné zameranie našej práce však predstavuje porovnanie 

obsahu vybraných zložiek a stanovenie antioxidačnej kapacity kávy a čagy ako jej 

perspektívnej alternatívy. Celkové množstvo polyfenolov stanovené modifikovanou metódu s 

Folin-Ciocalteuovho činidlom, exponenciálne rástlo so stupňujúcou teplotou extrakčného 

činidla. Najvyššia hodnota pre kávu bola 48,8; pre čagu 19,1 a pre kávu s čagou 48,2 g-

GAE.kg-1. Spektrofotometrické meranie antioxidačnej kapacity extraktov bolo vyjadrené ako 

% inhibície DPPH podľa metódy Brand-Williamsa. Pohybovalo sa v širokom intervale od 

najnižšieho 17,9 % pre čagu po najvyššiu hodnotu 73 %  pre kávu extrahovaných pri 20 °C. 

Zatiaľ čo pri čage zvyšovaním teploty extrakcie antioxidačná kapacita rástla, tento trend bol v 

káve opačný. Senzorickou analýzou profilu chute a vône sme porovnali vlastnosti nápoja z 

kávy a čagy a zhodnotili ich atraktivitu pre spotrebiteľa. Štatistickým spracovaním 

senzorického profilu sme zistili, že celkovej chutnosti nápojov kávy, kávy s čagou a samotnej 

čagy prisúdil laický panel hodnotiteľov výsledky 45,5 %, 66,1 % a 35,8 % v tomto poradí. 

Najvyššiu atraktivitu pre spotrebiteľa mal nápoj kávy s čagou, ktorý môžeme považovať za 

senzoricky a zdravotne zaujímavý. Nakoľko je vplyv konzumácie kávy na zdravie 

konzumenta stále kontroverzný, verejnosť sa zaujíma o jej alternatívy. Alternatíva kávy by ale 

mala pre spotrebiteľa spĺňať určité kritéria výberu ako je chuť, obsah významných látok a 

náročnosť prípravy. Čaga je v tomto smere určite zaujímavou alternatívou. 
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VYUŽITIE ALTERNATÍVNYCH PRÍSTUPOV V KONTROLE KVALITY NA 

VYBRANÝCH MODELOVÝCH PRODUKTOCH POTRAVÍN 

 

THE APPLICATION OF ALTERNATIVE APPROACHES IN QUALITY CONTROL 

ON SELECTED MODEL FOOD PRODUCTS 

 

Melina KORČOK 

 

Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. 

 

Kontrola kvality je doménou renovovaných odborníkov, ktorí pracujú dostatočne dlho 

v obore, sú certifikovaní, školení a trénovaní v oblasti posúdenia zhody s legislatívnymi 

parametrami. Príchodom vyšších výpočtových výkonov u počítačov a nástupom strojového 

učenia v oblasti štatistiky, príde k masívnemu využitiu týchto metód aj v oblasti 

potravinárstva a celé know-how nadobudnuté rokmi analýz a plnenia databáz, bude 

k dispozícii strojom, ktoré pochopia latentné vzťahy medzi obrovským množstvom dát. 

Umelá inteligencia všeobecne predstavuje schopnosť stroja alebo počítača napodobniť 

kognitívne funkcie ľudí. Vznikla s cieľom zlepšiť život ľudí, vytvoriť nové príležitosti, 

redukovať nebezpečenstvo v pracovnom prostredí a vytesniť emócie z procesu riadenia. V 

súčasnosti je málo pravdepodobné, že existuje oblasť, do ktorej by umelá inteligencia 

nezasiahla, dokonca sa s ňou stretávame aj v každodennom živote. S nastupujúcim trendom 

priemyslu 4.0 sa predpokladá, že umelá inteligencia bude mať rozhodujúcu úlohu aj v 

potravinárskom priemysle. Cieľom práce bolo porovnať alternatívne štatistické prístupy v 

kontrole kvality potravín na vybraných (v pandemickej situácii dostupných) modelových 

produktoch. Boli navrhnuté tri experimenty, ktoré sa zaoberali senzorickou analýzou 

vybraných produktoch. Táto fáza poslúžila primárne na zber dát. Pre dizajny experimentu boli 

vybrané rôzne kategórie komplexnosti produktov. Získané výsledky boli hodnotené 

konvenčným postupom (PCA) a metódou strojového učenia (t-SNE). Podľa ISO štandardov 

ISO 13299:2016 je PCA metóda jednou z hlavných metód pre stanovenie podobnosti medzi 

vzorkami (profilmi vzoriek). Jej úlohou je pri čo najmenšej strate pôvodnej informácie 

zachovať relevantnú projekciu podobnosti dát. V kontraste s touto technikou, čoraz častejšie 

v štatistických postupoch redukcie dimenzie dát preniká strojové učenie (Machine Learning) 

a jeho jednotlivé algoritmy. Pre porovnanie v práci sme sa rozhodli využiť postup, ktorý je 

mnohými autormi považovaný za relevantnú náhradu PCA a oblasti senzorického posúdenia 

kvality doteraz nebol využitý. Výsledné porovnanie medzi klasifikáciou pomocou oboch 

metód bolo preverené kanonickou koreláciou (CCA balík softwaru R verzie 3.6.3), ktorá 

demonštruje závislosti medzi oboma redukovanými datasetmi. Nakoľko sa metódy strojového 

učenia používajú pre hodnotenie a vizualizáciu veľkého množstva údajov, no v senzorickej 

analýze zatiaľ len okrajovo, naša práca dokázala, že ML metóda t-SNE koreluje s postupom 

uvádzaným ako relevantný v štandardizovaných ISO postupoch. Výsledky, korelačné vzťahy 

a závery experimentu budú prezentované. 
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VPLYV ŤAŽKÝCH KOVOV NA KVALITU CIBUĽOVÍN 

 

IMPACT OF HEAVY METALS ON THE QUALITY OF ALLIUM VEGETABLES 

 

Michaela PECNÍKOVÁ 

 

Školiteľ: prof.. Ing. Judita Lidiková, PhD.  
 

V tejto práci sa venujem vplyvu ťažkých kovov na kvalitu cibuľovej zeleniny. Zamerali sme 

sa na význam rodu Allium, pretože je bohatým zdrojom bioaktívnych látok, čo pozitívne 

vplýva na zdravie človeka. Medzi bioaktívne látky patria látky s antioxidačným účinkom, 

ktoré znižujú riziká mnohých civilizačných chorôb. Cibuľová zelenina sa na základe 

usporiadania kvetinovej štruktúry zaraďuje pod čeľaď Amaryllidaceae. Rod Allium sa skladá 

z približne 850 druhov. Medzi najznámejšie druhy patrí Allium cepa (cibuľa), Allium sativum 

(cesnak), Allium porrum (pór) a Allium schoenoprasum (pažítka). Za typickú vôňu a chuť 

cibuľovej zeleniny sú zodpovedné sírne zlúčeniny. Okrem toho patrí cibuľová zelenina medzi 

najstaršie pestovanú zeleninu na Slovensku. Medzi bioaktívne látky obsiahnuté v cibuľovej 

zelenine sa radia organosírne zlúčeniny, polyfenolové zlúčeniny, saponíny, minerálne látky 

a vitamíny. Ich špecifické a významné množstvo je zodpovedné za ich priaznivé biologické 

účinky. Významný obsah minerálnych látok a vitamínov spôsobuje, že cibuľová zelenina 

patrí k najčastejšie konzumovaným zeleninám v surovom či upravenom stave. Medzi najviac 

zastúpené minerálne látky v cibuľovej zelenine patrí sodík, draslík, fosfor, vápnik, železo, 

horčík a mangán. Medzi najdôležitejší vitamín patrí vitamín C, ktorý vykazuje 

silné  antioxidačné vlastnosti a jeho množstvo je niekoľkokrát vyššie v listoch ako 

v podzemnej časti rastliny. V práci sme sa zamerali na vybrané ťažké kovy, ako olovo, 

kadmium a arzén, ktoré významne negatívne ovplyvňujú kvalitu agroekosystémov. 

Ovplyvňujú kvalitu cibuľovín, a tým aj zdravie konzumenta. Prítomnosť týchto rizikových 

kovov v pôde je najviac spôsobená antropogénnou činnosťou a následkom toho sa akumulujú 

v rastlinách. Stopové množstvá rizikových ťažkých kovov v zelenine sa konzumáciou 

dostávajú do organizmu, čo následne predstavuje zdravotné riziko pre konzumenta. Dlhodobé 

vystavenie toxickým ťažkým kovom spôsobuje nefropatiu, anémiu, hyperkeratózu či 

osteomaláciu. Všeobecne chronické vystavenie sa ťažkým kovom spôsobuje oslabenie 

imunitného systému. Touto prácou poukazujem na nesmiernu dôležitosť konzumácie 

cibuľovej zeleniny. Konzumáciou zeleniny bohatej na bioaktívne látky chránime organizmus 

pred civilizačnými chorobami a dodávame telu potrebné látky na jeho správne fungovanie. Je 

dôležité dbať na konzumáciu tejto zeleniny v surovom stave, nakoľko surová cibuľová 

zelenina má vyšší obsah sírnych zlúčenín zodpovedných za pozitívne zdravotné účinky.  
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RIZIKÁ VZNIKU AKRYLAMIDU V POTRAVINÁCH 

 

RISKS OF ACRYLAMIDE FORMATION IN FOOD 

 

Kristína SMEREKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. 

 

Potraviny by mali dodávať telu všetky potrebné zložky, aby organizmus dokázal správne 

fungovať. Organické a anorganické zlúčeniny, ktoré sú prítomné v potravinách, využíva 

ľudský organizmus ako zdroj energie, ale aj ako regulačné a stavebné zložky. Avšak jedlo 

konzumované ľuďmi je často zdrojom škodlivých látok. Akrylamid je vysoko reaktívna 

organická zlúčenina schopná polymerizácie za vzniku polyakrylamidu, ktorý sa využíva 

v rôznych priemyselných odvetviach. Objav akrylamidu v ľudskej strave (hlavne 

v rastlinných produktoch, ako sú zemiaky a obilniny) viedol k rozsiahlym štúdiám 

skúmajúcim mechanizmy jeho vzniku. Akrylamid sa v potravinách vytvára predovšetkým 

tepelne indukovanými procesmi (nad 120 °C) medzi aminoskupinami asparagínu 

a karbonylovej skupiny redukujúcich cukrov prostredníctvom Maillardovej reakcie. Viaceré 

vedecké štúdie sa zaoberali rôznymi mitigačnými stratégiami s cieľom redukovať obsah 

akrylamidu. Úsilie o zníženie tvorby akrylamidu v potravinách viedlo k určitým kladným 

výsledkom, ale neexistuje spoločná stratégia, ktorá by spoľahlivo redukovala jeho obsah vo 

všetkých potravinárskych výrobkoch. Je dôležité výrobcom potravín a spotrebiteľom 

poskytovať súbor opatrení na zníženie obsahu akrylamidu vo výrobkoch už počas ich 

spracovania. Kvôli potencionálnej karcinogenite je veľmi dôležité zisťovať jeho obsah 

v potravinách. Využívajú sa rôzne konvenčné metódy inštrumentálnej analýzy akrylamidu 

v potravinách, ako aj nové metódy detekcie pomocou senzoru a imunotestu. Sú porovnávané 

pozitíva a negatíva rôznych analytických technológií s cieľom poskytnúť prehľad o vhodných, 

praktických a účinných metódach. Akrylamid môže predstavovať potencionálne zdravotné 

riziko pre malé deti a adolescentov, pre ktorých je dôležitý správny vývin tela. Vzhľadom na 

jeho preukázaný toxický účinok na ľudí a zvieratá sa zaznamenal zvýšený záujem o výskumy 

zaoberajúce sa rizikami vzniku ochorení spôsobených expozíciou akrylamidom. Mnohé štúdie 

preukázali, že akrylamid spôsobuje poškodenie DNA, karcinogenitu, genotoxicitu, 

reprodukčnú toxicitu a neurotoxicitu u zvierat. Väčšina epidemiologických štúdií týkajúcich 

sa potencionálnych vzťahov medzi konzumáciou akrylamidu a rôznymi typmi rakoviny 

nepreukázali zvýšené riziko, s výnimkou niekoľkých typov, ktoré si vyžadujú ešte ďalšie 

výskumy. Jeho výskyt je predmetom globálneho znepokojenia a predstavuje veľkú výzvu pre 

bezpečnosť potravín v dôsledku jeho prítomnosti v tepelne spracovaných potravinách 

konzumovaných na celom svete. 
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TREND VYUŽÍVANIA SYNTETICKÝCH A PRÍRODNÝCH POTRAVINÁRSKYCH 

FARBÍV 

 

TREND OF USING SYNTHETIC AND NATURAL FOOD COLOURS 

 

Anita Boglárka VANKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. 

 

Potravinárske farbivá patria medzi prídavné látky a ich funkciou je obnova pôvodného 

vzhľadu potraviny, zvýšenie vizuálnej akceptovateľnosti, príp. dodanie farby inak bezfarebnej 

potravine. Vzhľadom na dnešné vyvíjajúce sa výrobné technológie potravín vstupné suroviny 

menia farbu alebo ich farba slabne v rôznych fázach spracovania, skladovania a predaja 

v dôsledku fyzikálnych a chemických podmienok, ako sú teplo, svetlo, pH a kyslík. Farbivá 

sa používajú na obnovenie týchto strát farby, na zvýraznenie slabých farieb, na zafarbenie 

skutočne bezfarebných potravín. Farbivá používané v dnešnej dobe prešli mnohými 

reguláciami. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04650/2008-OL stanovuje, ktoré  farbivá sa môžu 

použiť v potravinárstve. Potravinárske prídavné látky majú dlhú históriu používania, a práve 

potravinárske farbivá sú dobrým príkladom. História farbív siaha do staroveku, kedy ľudia 

používali napr. kurkumu, papriku, šafran, ktoré boli pre nich známe a ľahko dostupné. Prvé 

syntetické farbivo sa objavilo v priemyselnom veku a tým sa začal vývoj a výroba 

potravinárskych farbív syntetického pôvodu. V súčasnosti platí nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady  (ES) č. 1333/2008, ktoré zahŕňa zoznam potravinárskych farbív a 

potravín, do ktorých je možné farbivá pridávať a aké sú podmienky ich použitia. Vzhľadom 

k pribúdajúcemu množstvu farbív bolo potrebné ich určitým spôsobom rozdeliť 

a klasifikovať. Je známych niekoľko spôsobov ich triedenia podľa rôznych kritérií, napr. 

podľa pôvodu, rozpustnosti, krycej schopnosti a spôsobu aplikácie. Najznámejšia klasifikácia 

farbív je na základe ich pôvodu, podľa ktorého ich môžeme rozdeliť na prírodné, syntetické 

identické s prírodnými a syntetické farbivá. Kurkumín, riboflavín, chlorofyl sú často 

používané farbivá prírodného pôvodu. Mnohé z nich majú antioxidačné účinky, napr. 

kurkumín, chlorofyl, paprikový extrakt, luteín a betanín. Zo syntetických farbív identických 

s prírodnými je najvýznamnejší β-karotén, ktorý mnohí poznáme ako prekurzor vitamínu A. 

Syntetické farbivá, ako napr. tartrazín, chinolín, amarant, často vyvolávajú nežiadúce účinky. 

Najčastejšie sa vyskytli rôzne alergické reakcie u ľudí. V detskom veku je najznámejšia 

hyperaktivita vyvolaná syntetickými farbivami.  V dnešnej dobe sa stretávame s prídavnými 

látkami každodenne. Stali sa bežnou súčasťou našej stravy.  Okrem vylepšenia senzorických 

vlastností sú dôležité aj z hľadiska trvanlivosti a bezpečnosti potravín. Nájdeme ich 

v mäsových, mliečnych alebo cukrárenských výrobkoch, v nápojoch a mnohých ďalších 

potravinách. 
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HODNOTENIE OBSAHU DUSIČNANOV V HLÁVKOVOM ŠALÁTE (LACTUCA 

SATIVA VAR. CAPITATA) OD RÔZNYCH PRODUCENTOV 

 

EVALUATION OF NITRATE CONTENT IN LETTUCE (LACTUCA SATIVA VAR. 

CAPITATA) FROM DIFFERENT PRODUCERS 

 

Viktória BEDECSOVÁ 

 

Školiteľ:  doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.  

 

V predloženej práci sme hodnotili obsah dusičnanov (NO3
-) v hlávkovom šaláte (Lactuca 

sativa var. capitata) od rôznych producentov. Obsah dusičnanov sme stanovili pomocou 

iónovo selektívnej elektródy (ISE) v priebehu šiestich mesiacov: október, november 2019, 

január, február, máj a jún 2020. Hlávkové šaláty, ktoré boli analyzované sme nakúpili 

v rôznych obchodných sieťach (A, B, C, D) podľa aktuálnej dostupnosti, pričom v mesiacoch 

máj a jún sme do hodnotenia zaradili aj hlávkové šaláty od domácich pestovateľov z okresu 

Komárno. Zistili sme, že všetky nami analyzované vzorky spĺňali podmienky stanovené 

v  Nariadení Komisie (EÚ) č. 1258/2011 vzťahujúce sa na maximálne prípustné hodnoty 

dusičnanov v čerstvom hlávkovom šaláte. V mesiaci november sme stanovili najvyšší 

priemerný obsah dusičnanov 2039 mg.kg-1, pričom v máji sme zistili najnižšiu priemernú 

hladinu, čo predstavovala 775 mg.kg-1. Zaujímavé sú rozdiely pri porovnaní vzoriek 

s rovnakou krajinou pôvodu, ktoré sme získali z rôznych obchodných reťazcov v ten istý 

mesiac. Významné rozdiely sme zistili v novembri medzi hlávkovými šalátmi (krajina pôvodu 

Maďarsko), kedy vzorky z obchodu C (3211 mg.kg-1) mali viac než trojnásobne vyšší 

priemerný obsah dusičnanov v porovnaní so vzorkami z obchodu A (867 mg.kg-1). V januári 

sme pri analýze vzoriek (krajina pôvodu Taliansko) zistili tiež podstatný rozdiel, kedy vzorky 

z obchodu B mali priemerný obsah dusičnanov 1380 mg.kg-1 a z obchodu C až 2329 mg.kg-1. 

Pri hlávkových šalátoch (krajina pôvodu Slovensko) analyzovaných v júni sme zaznamenali 

v obchode C (1267 mg.kg-1) takmer dvojnásobne vyššiu priemernú hladinu dusičnanov 

v porovnaní s obchodom B (698 mg.kg-1). Pri vzájomnom porovnaní vzoriek získaných 

od domácich pestovateľov v mesiacoch máj a jún sme nezaznamenali významný rozdiel 

v priemernom obsahu dusičnanov (máj 1085 mg.kg-1 a jún 1098 mg.kg-1), avšak v oboch 

mesiacoch boli hodnoty dusičnanov v domácich vzoriek vyššie v porovnaní s výsledkami 

získanými pri analýze hlávkových šalátov z obchodných reťazcov. Pestovatelia sa 

v súčasnosti snažia vyhovieť požiadavkám na nízky obsah dusičnanov v pestovaných 

plodinách prostredníctvom vhodného riadenia kultúrnych postupov, dbajú na načasovanie, 

rýchlosť a formu používaných dusíkatých hnojív. Rozhodujúce sú aj vonkajšie podmienky 

počas vývinu plodín. Z uvedených výsledkov však vyplýva, že hlávkové šaláty dostupné 

na trhu či už v chladnejších alebo v teplejších mesiacoch, resp. domáce ale aj dovezené 

zo zahraničia, nepredstavujú riziko pre zdravie z hľadiska obsahu dusičnanov. 
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VPLYV AGROENVIRONMENTÁLNYCH FAKTOROV NA OBSAH 

BIOAKTÍVNYCH LÁTOK V POVOJNÍKU BATATOVOM 

 

THE INFLUENCE OF AGRI-ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE CONTENT 

OF BIOACTIVE SUBSTANCES IN SWEET POTATOES 

 

Simona BÚDOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. 

 

Povojník batatový patrí vďaka svojmu cennému zloženiu (vitamín C, polyfenoly, antokyány, 

karotenoidy,...) medzi veľmi výživné plodiny s prospešným účinkom na ľudský 

organizmus.  Pestovaním v rôzne zaťažených pôdach však môže dôjsť ku kontaminácii 

batatov rizikovými kovmi z pôdy, ktoré môžu ovplyvniť jeho kvalitu. Predmetom našej práce 

bolo posúdiť mieru kontaminácie batatov ťažkými kovmi (Cd, Pb, Ni) a zistiť vplyv lokality 

resp. podmienok pestovania a odrody na obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu. Na 

analýzu boli použité štyri odrody batatov s rôznou farbou šupy a dužiny (Beauregard, Purple, 

O’Henry a Murasaki), ktoré boli dopestované v piatich lokalitách západného Slovenska 

(Diakovce, Nitra, Dlhá nad Váhom, Žitný ostrov, Babindol) a jedna odroda bola z Maďarska. 

Prekročenú maximálnu hodnotu obsahu ťažkých kovov sme stanovili v odrode Beauregard 

z lokality Diakovce (0,129 mg Cd.kg-1 ČH a 0,118 mg Pb.kg-1 ČH), Nitra (0,129 mg Cd.kg-1 

ČH), Dlhá nad Váhom (0,105 mg Cd.kg-1 ČH) a z Maďarska (0,144 mg Cd.kg-1 ČH a 0,167 mg 

Pb/kg ČH). Celkovo bol najvyšší obsah Cd a Pb v batatoch z Maďarska. Celkový obsah 

polyfenolov a antioxidačnú aktivitu sme stanovili spektrofotometricky. Najvyšší obsah 

polyfenolov (1598 mg.kg-1 ČH) sme stanovili vo fialovej odrode Purple (lokalita Babindol) 

a najnižší v odrode Murasaki (101 mg.kg-1 ČH) z tej istej lokality. Celková antioxidačná 

aktivita sa pohybovala od 6,13 % v odrode Beauregard (lokalita Diakovce) do 85,33 % v 

odrode Purple (lokalita Babindol). Získané výsledky sme vyhodnotili pomocou analýzy 

rozptylu ANOVA v programe Statgraphics, prostredníctvom ktorého sme skúmali vplyv 

odrody a lokality na celkový obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu. Naše výsledky 

potvrdili štatisticky preukazný rozdiel medzi obsahmi polyfenolov aj antioxidačnou aktivitou 

vo všetkých štyroch odrodách batatov z Babindolu. Potvrdil sa aj vplyv lokality s výnimkou 

odrody Beauregard z Nitry a Diakoviec, resp. z Maďarska a Babindolu a medzi antioxidačnou 

aktivitou z Nitry a Maďarska. Zároveň sme pomocou regresnej analýzy v programe Excel 

vyhodnotili závislosť medzi obsahom polyfenolov a antioxidačnou aktivitou, ktorú sme 

potvrdili pre odrodu Beauregard (R2 = 0,9015).  
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VÝSKYT KOLIFORMNÝCH BAKTÉRIÍ REZISTENTNÝCH VOČI 

ANTIBIOTIKÁM U SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT A ICH MAJITEĽOV 

 

OCCURRENCE OF ANTIBIOTIC-RESISTANT COLIFORM BACTERIA  

IN PETS AND THEIR OWNERS 

 

Alena DOBIAŠOVÁ  

 

Školiteľ: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. 

 

Mikrobiálna rezistencia voči antibiotikám sa celosvetovo stáva čoraz diskutovanejšou témou. 

Predstavuje vážny problém pre verejné zdravie, nie len v oblasti modernej medicíny ale aj 

životného prostredia. Cieľom našej práce bol monitoring výskytu koliformných baktérií 

rezistentných voči antibiotikám a charakterizácia vybraných izolátov črevnej mikrobioty. 

Monitoring sa vykonal na vzorkách stolice 10 domácich zvierat (psov a mačiek) a ich 

majiteľov. Rezistencia baktérií sa sledovala voči nasledovným antibiotikám: ampicilín, 

gentamicín, ciprofloxacín, chloramfenikol a tetracyklín. Antibiotiká sa použili 

v koncentráciách určujúcimi hranice rezistencie podľa noriem EUCAST aj CLSI. Celkový 

počet koliformných baktérií bol pri 80 % pároch (majiteľ – zviera) vyšší u majiteľov ako u ich 

domácich miláčikov. Výskyt alebo neprítomnosť rezistentných baktérií bol pozorovaný 

súčasne u majiteľa a zvieraťa. Pri ampicilíne a chloramfenikole bola pozorovaná 90-percentná 

zhoda a  pri gentamicíne, ciprofloxacíne a tetracyklíne 70-percentná zhoda. Zo 136 vybraných 

rezistentných izolátov bolo 130 identifikovaných ako Escherichia coli a 6 izolátov ako 

Klebsiella pneumoniae. Tvorba biofilmu, ako jeden z faktorov patogenity, hrá dôležitú úlohu 

pri prispôsobení sa životnému prostrediu a prežití baktérií, najmä v nepriaznivých 

podmienkach. Strednú schopnosť tvorby biofilmu vykazovalo 58 % izolátov a 38 % izolátov 

vykazovalo silnú schopnosť tvorby biofilmu. V rámci mikrobiálnej rezistencie sa sledovala 

multirezistencia (MDR), t. j. rezistencia bakteriálneho kmeňa voči trom alebo viacerým 

triedam antimikrobiálnych látok. MDR bola zistená pri 30 izolátoch, z ktorých väčšina 

pochádzala z dvoch pôvodných analyzovaných vzoriek. Ďalší z možných mechanizmov 

prispievajúcich k rezistencii baktérií je nadprodukcia efluxných púmp. Tá bola sledovaná 

pomocou etídium-bromidu agar cartwheelovou metódou. Avšak ani v jednom z izolátov nebol 

zaznamenaný tento mechanizmus rezistencie. Výsledky našej práce poukazujú na súvislosť 

medzi rezistenciou baktérií voči antibiotikám u domácich zvierat a ich majiteľov. 
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MYKOCENÓZA BOBÚĽ HROZNA DOPESTOVANÉHO VO VINOHRADNÍCKEJ 

OBCI VRBOVÉ  
 

MYKOCENOSIS OF GRAPE BERRIES GROWN IN VINEYARD VILLAGE 

VRBOVÉ 

 

Andrea DUNDOVIČOVÁ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.  
 

Cieľom diplomovej práce je opis a identifikácia vláknitých mikroskopických húb so 

súčasným stanovením kvasiniek prítomných na hrozne dopestovanom v roku 2020 vo 

vinárstve Víno Sabo, lokalizovanom v  Malokarpatskej  vinohradníckej oblasti, v obci 

Vrbové. Analyzované sú tri biele odrody hrozna Rizling rýnsky, Rulandské biele a Sauvignon 

blanc, a jedna modrá odroda hrozna Alibernet. Úroda bola zbieraná po dosiahnutí zrelosti 

bobúľ v priebehu roku 2020, začínajúc mesiacom september a končiac mesiacom október. Pri 

stanovení vláknitých mikroskopických húb a kvasiniek zohľadňuje práca exogénnu 

a endogénnu kolonizáciu hrozna. Stanovenie mykocenózy prebiehalo  kultiváciou hrozna na 

DRBC agare s priamym ukladaním nesterilizovaných bobúľ na Petriho misky pri stanovení 

exogénneho osídlenia, zatiaľ čo pre stanovenie endogénného osídlenia bolo nutné bobule pred 

ukladaním na Petriho misky povrchovo sterilizovať 1 % chloramínom. Pri sledovaní 

exogénnej kolonizácie hrozna vláknitými mikroskopickými hubami v roku 2020, sme 

izolovali spolu 60 izolátov 8 rodov. Dominujúcim rodom bol rod Penicillium s relatívnou 

denzitou 28,33 %. Najvyššiu frekvenciu výskytu mal rod Alternaria (100 %), kontaminujúci 

všetky 4 odrody. 90 izolátov 7 rodov bolo získaných v rámci stanovenia endogénnej 

kontaminácie hrozna vláknitými mikromycétami. Rod s najvyšším počtom izolátov (56) bol 

rod Botrytis. Frekvenciu výskytu 100 %, dosahoval rod Alternaria, ktorý mal aj pomerne 

vysokú relatívnu denzitu (23,07 %).  Kvasinková diverzita bobúľ hrozna bola identifikovaná 

prostredníctvom MALDI-TOF MS. Z exogénneho osídlenia bolo izolovaných 11 izolátov 

kvasiniek druhu Hanseniaspora uvarum a rodu Aureobasidium. Najvyšší počet izolátov patril 

druhu Hanseniaspora uvarum s relatívnou denzitou 81,81 %. Jeho  výskyt bol evidovaný v 3 

analyzovaných odrodách. Rod Aureobasidium bol nachádzaný v nižších počtoch. V rámci 

endogénneho kvasinkového osídlenia hrozna bolo získaných 46 izolátov, identifikovaných 

ako druhy Aureobasidium pullulans, Hanseniaspora uvarum a Metschnikowia pulcherrima. 

Druh s najvyšším percentom relatívnej denzity a frekvencie výskytu bol Hanseniaspora 

uvarum (RD = 95,65 %; FV = 100 %). Výskyt ostatných druhov bol výrazne nižší. 

Diplomová práca sa zameriava aj na zhodnotenie toxinogenity potenciálne toxinogénnych 

druhov rodu Penicillium izolovaných z exogénnej a endogénnej mykocenózy odrôd Alibernet, 

Rizling rýnsky a Sauvignon blanc. Pozornosť bola venovaná mykotoxínom penitrém A, 

roquefortín C, patulín a citrinín. Na toxinogenitu boli testované druhy Penicillium crustosum 

a Penicillium expansum. Z 32 sledovaných izolátov bolo produkčných 18.  
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VYBRANÉ PESTOVATEĽSKÉ FAKTORY VO VZŤAHU K OBSAHOM ŽELEZA 

V ZRNE ODRODÁCH JAČMEŇA SIATEHO 

 

SELECTED GROWING FACTORS IN RELATION TO IRON CONTENTS IN 

GRAIN OF BARLEY 

 

Daniela HAŠUĽOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Pavol Trebichalský, PhD. 

 

Cieľom práce bolo skúmať vplyv rôznych úrovni dávkovania živín (N, P, K) do pôdy na 

kumuláciu železa do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho. Veľkosť výskumnej plochy 

jedného variantu bola 14 m2 Použili sa tri nasledovné odrody jačmeňa ozimného: Gerlach, 

Malwinta a Graciosa a štyri odrody jačmeňa jarného: Lédi, KM 2084, Marthe a Xanadu. 

V pokuse boli aplikované tieto úrovne hnojenia: 1) nehnojený (kontrolný) variant, 2) dávka 

makroprvkov prostredníctvom umelých hnojív: 70 kg.ha-1  dusíka, 4,4 kg.ha-1  fosforu a 16,6 

kg.ha-1  draslíka, 3) dávka makroprvkov prostredníctvom umelých hnojív: 60 kg.ha-1  dusíka, 

22,7 kg.ha-1  fosforu a 36 kg.ha-1   draslíka,  4) tá istá úroveň dávkovania hnojív, ako 

v predchádzajúcom variante, ale sa navyše pôda ešte vápnila 25 kg.ha-1 vápencom. Obsah 

železa v 10 g priemernej vzorky zrna jačmeňa siateho po mineralizácii sa stanovil metódou 

AAS na prístroji VARIAN 240FS na Katedre chémie. V kontrolnom variante bolo najväčšie 

množstvo železa v zrne jačmeňa ozimného v odrode Malwinta (54,7 mg.kg-1), po 

nej  nasledovala odroda Gerlach (50,3 mg.kg-1 ) a najmenšie množstvo železa v zrne bolo 

zaznamenané v odrode Graciosa (42,8 mg.kg-1 ). Porovnaním druhého variantu s kontrolným 

variantom bolo pozorované, že kumulácia železa do zrna jačmeňa ozimného vo všetkých 

analyzovaných troch odrodách mala rastúci charakter -  v odrode Graciosa sa jeho obsah 

v zrne jačmeňa výraznejšie  zvýšil o 19,62 % a  v odrode Malwinta sa zaznamenal len slabý 

nárast množstva železa o 0,54 %. V treťom variante sa v porovnaní  s kontrolným variantom 

zistil pokles príjmu tohto prvku do zrna ozimného jačmeňa v odrodách Malwinta (7,12 %) 

a Gerlach (2,98 %), naopak, jeho nárast v odrode Graciosa (11,91 %) Porovnaním obsahov 

sledovaného mikroprvku v zrne jačmeňa jarného sa zaznamenalo poradie odrôd obilnín 

jarného jačmeňa Marthe (52,3 mg.kg-1 ) ≈ Xanadu (52,5 mg.kg-1 ) < KM 2084 (49,7 mg.kg-1 ) < 

Lédi (45,7 mg.kg-1 ) v kontrolnom variante. Hnojenie v množstve makroprvkov (kg.ha-1) N70 + 

P4,4 +K16,6 malo vplyv na pokles železa do zrna jačmeňa siateho v odrodách Lédi (12,69 %), 

Marthe (1,14 %) a Xanadu (2,66 %)a na jeho nárast v odrode KM 2084 (31,00 %). 

Vzájomným porovnaním obsahov železa v zrne jačmeňa siateho (tretieho variantu 

s kontrolným) môžeme pozorovať vyššiu kumuláciu tohto mikroprvku v troch odrodách 

jačmeňa siateho, v poslednej odrode- Xanadu sa zaznamenal len minimálny pokles tohto 

skúmaného prvku v zrne jačmeňa o 7,80 %. Aplikácia uhličitanu vápenatého (za účelom 

zalkalizovania pôdy) pri rovnakom dávkovaní makroprvkov v hnojivách (N60 + P22,7 +K36) mala 

vplyv na nárast obsahov železa v zrne vo všetkých odrodách, najväčší obsah železa v zrne sa 

zaznamenal v odrode KM 2084 a to až 26,55 %. 
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ANALÝZA OBSAHU VYBRANÝCH MAKROPRVKOV V BALENÝCH 

A PRAMENITÝCH VODÁCH 

 

ANALYSIS OF THE CONTENT OF SELECTED MACROELEMENTS IN BOTTLED 

AND SPRING WATERS 

 

Silvia LUDROVANOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Pavol Trebichalský, PhD. 

 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať vybrané makroprvky v balených a pramenitých vodách. V 

experimentálnej časti sa zisťovali obsahy vápnika, horčíka, sodíka a draslíka v 25 vzorkách 

balených vôd pochádzajúcich z obchodných sieti Slovenskej republiky a v 8 vzorkách 

pramenitých vôd odobratých z viacerých lokalít Slovenskej republiky. Obsahy vybraných 

makroprvkov v balených vodách sa zisťovali z ich etikiet. Stanovenie štyroch 

makrobiogénnych prvkov (sodíka, draslíka, vápnika a horčíka) v pramenitých vodách sa 

realizovalo na Katedre chémie na atómovom absorpčnom spektrometri so Zeemanovou 

korekciou pozadia na prístroji firmy Varian AA240Z. Dané vzorky vôd boli stanovené 

technikou plameňovej analýzy (metódou AAS - atómovej absorpčnej spektrometrie). Ďalej 

boli vyhodnocované pomocou programu Microsoft Excel rôzne korelačné závislosti medzi 

obsahmi týchto štyroch makroprvkov v daných analyzovaných vodách. Analýzou týchto 

štyroch makroprvkov sa zistilo, že obsahy vápnika vo vybraných vodách pochádzajúcich 

z obchodných sieti Slovenskej republiky sa pohybovali v intervale od 20,7 do 473,0 mg.dm-3. 

Obsahy horčíka vo vybraných vodách sa pohybovali v intervale od 2,7 do 267,17 mg.dm-3. 

Hodnoty obsahov sodíka vo vybraných vzorkách vôd sa pohybovali v intervale od 1,1 do 

2330 mg.dm-3. Obsahy draslíka vo vybraných vodách sa pohybovali v intervale od 0,86 do 125 

mg.dm-3. Laboratórnou analýzou sa zistili obsahy týchto štyroch makroprvkov aj 

v pramenitých vodách z odobratých vzoriek z rôznych regiónov Slovenskej republiky. 

Obsahy vápnika sa namerali v intervale od 102,40 do 193,7 mg.dm-3. Obsahy horčíka sa 

pohybovali v intervale od 10,10 do 46,30 mg.dm-3. Namerané obsahy sodíka mali hodnotu od 

4,10 do 37,50 mg.dm-3.  Obsahy draslíka v týchto vzorkách boli namerané v intervale od 0,50 

do 18,10 mg.dm-3. Medzi obsahom vápnika a horčíka v balených vodách programom 

Microsoft Excel sa zistila slabá korelačná závislosť (hodnota R2=0,3264). V prípade 

pramenitých vôd sa nepotvrdila žiadna závislosť medzi obsahom týchto dvoch prvkov 

(hodnota R2=0,003). Medzi obsahom horčíka a sodíka v balených vodách sa nezistila žiadna 

štatisticky významná závislosť (hodnota R2=0,0095), u pramenitých vôd medzi obsahom 

horčíka a sodíka sme zaznamenali len slabú korelačnú závislosť (hodnota R2=0,4146). Pri 

ďalšom hodnotení medzi ostatnými prvkami sa nezistili žiadne štatisticky významné korelácie 

(R2 koeficienty boli rádovo príliš nízke). 
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DETEKCIA ZLOŽIEK KÁVY OVPLYVŇUJÚCICH JEJ KVALITU 

 

DETECTION OF THE COFFEE PARTS INFLUENCING ITS QUALITY 

 

Katarína POLÁKOVÁ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. 

 

Cieľom práce bolo stanovenie vybraných fyzikálno - chemických parametrov ovplyvňujúcich 

kvalitu kávy. Vzorky kávy, ktoré sme analyzovali boli jednodruhová 100 % Coffea arabica 

pôvodom z Ameriky v zelenom, surovom stave a zároveň v praženej forme. Vzorky boli 

pražené stredným stupňom. Namerané hodnoty pH sa vo vzorkách zelených káv pohybovali 

od 5,76 do 5,86 a v pražených kávach od 4,92 do 5,20. Hodnoty aktivity vody zelenej kávy sa 

pohybovali v intervale od 0,45 do 0,53 a v praženej káve od 0,21 do 0,27, s čím 

korešpondovalo aj percentuálne stanovenie sušiny. Hodnoty obsahu sušiny sa v zelených 

zrnách pohybovali v rozsahu od 89,68 do 92,43 % a v pražených zrnách 96,89 –  97,38 %. 

Všetky analyzované vzorky káv  spĺňali legislatívne požiadavky. Stanovením antioxidačnej 

kapacity sme zistili, že percento inhibície DPPH bolo v zelenej káve v rozsahu od 68,6 % do 

76,89 % a v praženej káve 60,03 % –  73,38 %. Pozorovali sme pokles hodnoty TAC 

pražením a zelené zrná obsahovali vyššie hodnoty v porovnaní s praženými. Podobný trend 

sme pozorovali aj pri stanovení hodnôt TPC. Tie sa vo vzorkách zelených káv pohybovali 

v rozsahu od 41,88 % do 61,38 % a v pražených kávach 47,94 % –  56,30 g GAE. kg-1. Pri 

hodnotení tvrdosti pražených káv sa hodnoty pohybovali v rozsahu 9054,47 – 11689,15 g.sec. 

Pri hodnotení lámavosti pražených káv  sa hodnoty pohybovali v rozsahu 28875,17 – 

33857,42 g.sec. Obsah kofeínu sa v zelených zrnách pohyboval v rozsahu od 1069,70 do 

1533,75 mg.100g-1 a v pražených zrnách od 1553,39 do 1785,36 mg.100g-1. Pri vzájomnom 

porovnaní došlo vplyvom praženia k zvýšeniu obsahu kofeínu. Hodnoty obsahu CGA 

(chlorogénové kyseliny) sa v zelených zrnách pohybovali v rozsahu od 3691,69 do 5488,18 

mg.100g-1 a v pražených zrnách od 947,86 do 1467,70 mg.100g-1. Obsah neochlorogénových 

kyselín sa v zelených zrnách pohyboval v rozsahu od 338,57 do 583,25 mg.100g-1 

a v pražených zrnách od 237,37 do 419,83 mg.100g-1. Hodnoty obsahu kryptochlorogénových 

kyselín sa v zelených zrnách pohybovali v rozsahu od 504,09 do 710,00 mg.100g-1 

a v pražených zrnách od 403,31 do 618,97 mg.100g-1. Obsah trans-kávovej kyseliny sa 

v zelených zrnách pohyboval v rozsahu od 33,72 do 61,64 mg.100g-1 a v pražených zrnách od 

21,11 do 36,65 mg.100g-1. Ostatné CGA sa v zelených zrnách pohybovali v rozsahu od 

3383,91 do 5933,30 mg.100g-1 a v pražených zrnách od 478,35 do 880,41 mg.100g-1. 

Vzájomným porovnaním zelených a pražených káv vplyvom praženia došlo vo všetkých 

prípadoch pri jednotlivých chlorogénových kyselinách k poklesu.   
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VPLYV RIZIKOVÝCH KOVOV NA OBSAH BIOAKTÍVNYCH LÁTOK 

V POVOJNÍKU BATÁTOVOM (IMPOEA BATATAS L.) 

 

THE IMPACT OF HAZARDOUS METALS ON THE CAPACITY OF BIOACTIVE 

SUBSTANCES IN SWEET POTATO 

 

Patrícia RÁCZOVÁ 

 

Školiteľ: prof.. Ing. Judita Lidiková, PhD.   

 

Napriek tomu, že povojník batátový môžeme charakterizovať ako drobnú koreňovú zeleninu, 

zaraďuje sa medzi najdôležitejšie plodiny sveta. Obsahuje mnohé zdraviu prospešné látky 

počnúc vitamínmi, minerálmi až po nemenej významné polyfenolové zlúčeniny. Medzi 

najvýznamnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom 

radíme spôsob pestovania, lokalitu a s tým súvisiace klimatické podmienky a pôdu, v ktorej 

sú sladké zemiaky pestované. Sladké zemiaky, ktoré boli predmetom nášho skúmania 

pochádzali zo štyroch lokalít: Veľký Kamenec, Báčsky Petrovec (Srbsko), Výčapy – 

Opatovce a Ilok (Chorvátsko). V predloženej práci sme skúmali vzájomné vzťahy medzi 

obsahom makroprvkov prítomných v pôde a ich koncentráciou v hľuzách povojníka 

batátového. Predmetom nášho skúmania bol taktiež obsah rizikových prvkov v pôdnych 

vzorkách sladkých zemiakov a ich následná koncentrácia v dužine povojníka batátového. 

Analyzovali sme aj celkový obsah polyfenolových zlúčenín a celkovú antioxidačnú aktivitu. 

Vo vzorkách pôdy a dužiny sladkých zemiakov sme identifikovali makroprvky: draslík (K), 

vápnik (Ca), horčík (Mg) a fosfor (P). Veľmi významnú koreláciu na úrovni až 99 % sme 

zaznamenali pri draslíku.  Rizikové prvky: zinok (Zn), železo (Fe), mangán (Mn), meď (Cu), 

kobalt (Co), chróm (Cr), olovo (Pb) a kadmium (Cd) sme stanovovali vo vzorkách pôdy a 

následne v dužine povojníka batátového. Limitné hodnoty ťažkých kovov v pôde stanovené 

platnou legislatívou boli prekročené v prípade medi vo všetkých lokalitách okrem Výčap – 

Opatoviec. Pri olove došlo k prekročeniu limitov vo všetkých analyzovaných vzorkách.                   

V prípade medi, kobaltu, chrómu a olova nám vyšla mierna korelácia a medzi ostatnými 

rizikovými prvkami bola korelácia na veľmi silnej úrovni. Z pohľadu celkového obsahu 

polyfenolových zlúčenín sa ako najlepšia lokalita javil Veľký Kamenec s priemerným 

obsahom polyfenolových zlúčenín až 537,65 mg.kg-1. Na základe výsledkov antioxidačnej 

aktivity jednotlivých vzoriek sladkých zemiakov môžeme konštatovať, že najlepšou lokalitou 

bol Veľký Kamenec. Polyfenolové zlúčeniny prítomné v sladkých zemiakoch patria medzi 

veľmi silné antioxidanty. Práve z tohto dôvodu nás neprekvapilo preukázanie štatisticky 

významnej závislosti medzi obsahom polyfenolových zlúčenín v povojníku batátovom                    

a antioxidačnou aktivitou. 
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VARIABILITA OBSAHU ŤAŽKÝCH KOVOV VO VYBRANÝCH DRUHOCH 

STRUKOVÍN 

 

VARIABILITY OF HEAVY METAL CONTENT IN SELECTED TYPES OF 

LEGUMES 

 

Anna ŠKRHOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Mária Timoracká, PhD. 

 

Cieľom práce bolo posúdenie vstupu ťažkých kovov v systéme pôda-rastlina, stanovenie 

celkového obsahu ťažkých kovov v konzumnej časti strukovín z predmetných lokalít 

pestovania a zhodnotenie bezpečnosti konzumácie sledovaných druhov strukovín. V našej 

práci sme pre analýzu použili strukoviny z dvoch lokalít (pozemky VÚRV Piešťany a PD 

Hlohovec). Z PD Hlohovec sme získali vzorky hrachu z 5 pozemkov (Blatina, Kočkové, 

Čokaj, Pasienok a Husle) a vzorky šošovice a cíceru pochádzali z pozemkov VÚRV Piešťany. 

Sledované ťažké kovy sme stanovili pomocou plameňovej AAS (prístroj Varian AA Spectr 

DUO 240FS/240 Z/UltrAA). Výsledné analyticky zistené celkové koncentrácie ťažkých 

kovov v jednotlivých vzorkách strukovín sme porovnali s limitnými hodnotami danými 

Potravinovým kódexom SR a Nariadením komisie EÚ č. 420/2011. Analyzovali sme 17 

vzoriek strukovín a na základe výsledkov analýz sme zaznamenali prekročenie niektorých 

limitných hodnôt obsahu ťažkých kovov vo vzorkách. Obsah kadmia bol nadlimitný vo 

všetkých vzorkách hrachu (odroda Xantos) a pohyboval sa od 0,21 mg.kg-1 do 0,35 mg.kg-1. 

Hodnota obsahu olova prekračovala limitnú hodnotu vo vzorkách z pozemkov Blatina (0,4 

mg.kg-1), Pasienok (0,6 mg.kg-1) a Husle (0,6 mg.kg-1), pričom vo vzorkách z ostatných dvoch 

pozemkov bola hodnota hraničná (0,2 mg.kg-1). Obsah olova bol tiež prekročený (0,3 mg.kg-1) 

v jednej odrode cíceru (Maškovský Bagovec) a v troch odrodách (Kráľová z Krajovej, 

Bušinský a Slovák) bola hodnota hraničná (0,2 mg.kg-1). Vo vzorkách šošovice sa nadlimitný 

obsah ťažkých kovov nezistil. Ďalším cieľom práce bolo posúdiť pôdnu hygienu 

spomínaných odberných miest, pričom namerané hodnoty (celkový obsah ťažkých kovov                  

a obsah ich mobilných foriem) sme porovnávali s limitnými hodnotami stanovenými podľa 

Zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a prahovými hodnotami 

stanovenými Európskou komisiou. Prekročenie limitných hodnôt ťažkých kovov v pôde sme 

zaznamenali v prípade celkového obsahu kadmia a mobilnej formy olova. Celkový obsah 

kadmia bol nadlimitný vo všetkých pôdach odberných miest a pohyboval sa od 0,72 mg.kg-1 

do 0,98 mg.kg-1. Hodnoty obsahu mobilnej formy olova takisto prekračovali limitné hodnoty 

vo všetkých pôdach odberných miest a pohybovali sa v rozmedzí od 0,12 mg.kg-1 do 0,25 

mg.kg-1. Vzhľadom na získané výsledky môžeme povedať, že je dôležité vykonávať 

monitoring a kontrolu obsahu rizikových ťažkých kovov ako v strukovinách, tak aj 

v pestovateľských pôdach. 
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TREND VYUŽÍVANIA SYNTETICKÝCH SLADIDIEL V POTRAVINÁCH 

 

TREND IN THE USE OF SYNTHETIC SWEETENERS IN FOODSTUFFS 

 

Tereza TOMANIČKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.  

 

Syntetické sladidlá sú náhradou prírodných sladidiel a využívajú sa primárne 

v potravinárskom priemysle vo všetkých potravinách s označením „bez cukru“ či „zero“. Ide 

o označenie, ktoré má v spotrebiteľovi vzbudiť dojem, že potravina má menšiu energetickú 

hodnotu, prípadne s hodnotou rovnej nule, a preto je ideálnou náhradou energeticky 

náročnejšej verzie tej konkrétnej potraviny po ktorej spotrebiteľ siaha obvykle. Dôležitá je 

preto bezpečnosť a sladivosť týchto sladidiel, ktorá by mala byť rovná alebo vyššia ako 

sladivosť sacharózy. Od prírodných sladidiel sa odlišujú viacerými vlastnosťami. Trh ponúka 

širokú škálu syntetických sladidiel, ktoré sa využívajú nielen v potravinách, ale dokonca aj                  

v liekoch. Tieto sladidlá sa delia do dvoch veľkých skupín, a to: výživové a nevýživové. 

Výživové sladidlá (polyoly alebo cukorné alkoholy) sú identické s prírodnými sladidlami, ale 

kvôli ich nedostatku z prirodzených zdrojov sú vyrábané syntetickým spôsobom. Do tejto 

skupiny patrí napríklad erytritol, maltitol, manitol, sorbitol a xylitol. Všetky majú spoločnú 

vlastnosť – ich relatívna sladkosť je takmer rovná sacharóze, majú však nižšiu energetickú 

hodnotu. Ich nadmerná konzumácia môže spôsobiť tráviace ťažkosti, preto je pre každé 

sladidlo určená odporúčaná denná dávka. To platí aj pre nevýživové sladidlá, ktoré sú 

vyrábané chemickou syntézou. Avšak na rozdiel od výživových, nevýživové sladidlá sú 

podstatne sladšie, niektoré z nich majú dokonca tisíckrát väčšiu sladivosť ako sacharóza. 

Využívajú sa najmä v potravinách určených pre diabetikov, nakoľko ich kalorická hodnota je 

rovná nule. Na svete sú to jedny z najbežnejších prídavných látok používaných v potravinách, 

medzi najznámejšie patrí aspartám, acesulfám draselný, ktoré sú súčasťou slávneho nápoja 

Coca-cola. Ďalej sem patrí aj neotam, ktorý je chuťovo najbližšie sacharóze, sacharín, ktorý je 

často využívaný aj vo farmaceutickom priemysle, alebo sukralóza, ktorá je podobne ako 

ostatné syntetické sladidlá, využívaná v širokej miere v spracovaných potravinárskych 

produktoch. Taktiež sa používa aj ako stolové sladidlo. Všetky tieto sladidlá sú schválené vo 

svete aj v EÚ ako bezpečné prídavné látky. Trend ich používania je však v posledných rokoch 

na menšom ústupe, a to práve vďaka „ideológii“, že všetko synteticky vyrobené a priemyselne 

spracované je vlastne pre náš organizmus „zlé“. Medzi novodobé trendy patrí surová, 

vegánska a bio strava, kde syntetické sladidlá nie sú vítané. Napriek tomu sú stále často 

využívané, dokonca aj odporúčané ako náhrada cukrov pri snahe o redukciu hmotnosti. 

Kľúčové slová: syntetické sladidlá, výživové sladidlá, nevýživové sladidlá, cukorné alkoholy 

 
Kontaktná adresa: Tereza Tomaničková, prof. Ing. Janette Musilová, PhD., Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, Katedra chémie, FBP, Trieda A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, tereza.tomanickova@gmail.com; 

janette.musilova@uniag.sk  

mailto:tereza.tomanickova@gmail.com
mailto:janette.musilova@uniag.sk


XIX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou 

XIX. International scientific conference of bachelor and master degree students 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCIA: Aplikovaná biológia 

SESSION: Applied biology  



XIX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou 

XIX. International scientific conference of bachelor and master degree students 

 

54 

 

VPLYV POLYFENOLICKÝCH BIOMOLEKÚL NA ENDOKRINNÝ PROFIL KRVI 

 

EFFECT OF POLYPHENOLIC BIOMOLECULES ON THE ENDOCRINE PROFILE 

OF BLOOD  

 

Denis BAŽÁNY 

 

Školiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD. 

 

Polyfenoly predstavujú rozmanitú skupinu prirodzene sa vyskytujúcich látok, ktoré sa vo 

vedeckej oblasti tešia nemalej pozornosti. Hlavným dôvodom záujmu o hlbšie poznanie 

polyfenolov je ich nezameniteľný biologický potenciál, ktorý zahŕňa frapantné zdravotné 

benefity pre konzumenta. Ochrana pred oxidačným stresom, poškodením buniek ako aj 

prevencia kardiovaskulárnych ochorení zvýrazňujú dôležitosť konzumácie týchto prírodných 

látok. Hlavným cieľom tejto práce bolo posúdenie vplyvu polyfenolov na vybrané hormóny 

v krvi subjektov mužského pohlavia. V štúdii participovalo 48 probandov s vekovým 

priemerom 30,21 +/- 8,9 rokov. Odber krvných vzoriek podstupovali probandi na lačno, 

pričom sa krv odoberala do skúmaviek Monovette. Krvné sérum sme získali centrifugáciou 

pri 3000 RPM po dobu 10 minút pri laboratórnej teplote. Následne bolo sérum uskladnené pri 

-80 °C do doby vykonania analýz. Odber vzoriek prebiehal v 0. týždni ( Kontrola I.), následne 

v 3. , 6. a 12. týždni, pričom po uplynutí 24 týždňov prebehol finálny odber ( Kontrola II.). 

Počas trvania odberových týždňov (3, 6, 12) konzumovali subjekty výživové doplnky 

s obsahom polyfenolov, v dávkach prispôsobených telesnej hmotnosti jednotlivca. Hlavnými 

zložkami podávanej výživy boli kvercetín a epikatechín. Cieľom nami vykonaných analýz 

bolo sledovať zmenu hladiny hormónov: androstendión (ANDRO), dehydroepiandrosterón – 

sulfát (DHEA-S), folikulostimulačný hormón (FSH), luteinizačný hormón (LH), testosterón 

(TEST) a  prostatický špecifický antigén (PSA) pred, počas a po konzumácii polyfenolických 

výživových doplnkov stravy. Analýzy sme vykonali za použitia metódy ELISA. Merania 

prebehli za použitia spektro-fluoro-luminometra (GloMax®-

Multi+ DetectionSystem, Promega) pri 450 nm. Po vykonaní štatistickej analýzy môžeme 

konštatovať medzi sledovanými hormónmi štatisticky nesignifikantné rozdiely (P> 0,05). Pri 

sledovaní obsahu glykoproteínu PSA sme zaznamenali pokles hladiny v priebehu konzumácie 

polyfenolov, čo môžeme považovať za klesajúci trend v časovom horizonte užívania, pričom 

tento pokles len potvrdzuje zdravotné benefity pri konzumácii. Analýza obsahu DHEA-S 

preukázala mierny nárast tohto steroidného hormónu, čo môže byť dôsledkom veku 

probandov. Mierne zvýšenie hodnôt sme zaznamenali taktiež u ostatných spomínaných 

hormónov (TEST, FSH, LH, ANDRO). Zo získaných dát môžeme vyvodiť jasný záver, 

napriek štatisticky nesignifikantným rozdielom v hladinách hormónov v nami použitom 

časovom horizonte, môžeme predpokladať signifikantnejšie rozdiely v dlhšom časovom 

pásme užívania. Dôvodom predpokladu je najmä mierne stúpajúci či klesajúci trend hladín 

hormónov. 
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VPLYV POLYFENOLICKÝCH BIOMOLEKÚL NA IMUNOLOGICKÝ PROFIL 

EJAKULÁTOV 

 

EFFECT OF POLYPHENOLIC BIOMOLECULES ON IMMUNOLOGICAL 

PROFILE OF EJACULATES 

 

Lucia DIANOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD. 

 

Polyfenoly sú bioaktívne látky nachádzajúce sa v rastlinách, ktoré sú v súčasnej dobe 

predmetom mnohých štúdií zaoberajúcich sa ich pozitívnymi účinkami na ľudské zdravie. 

Dnešné výskumy poukazujú na pozoruhodný antioxidačný potenciál týchto biomolekúl a 

taktiež ich možné protizápalové, protirakovinové, imunomodulačné a mnohé iné účinky. 

Oxidačný stres spôsobený prítomnosťou reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v ejakuláte 

negatívne ovplyvňuje kvalitu spermií. Na základe doterajších výskumov predpokladáme že, 

antioxidačné vlastnosti polyfenolov by mohli pozitívne vplývať na redukciu ROS 

obsiahnutých v ejakuláte a tým prispieť k zlepšeniu fertility u mužov. Jedným z hlavných 

zdrojov ROS v semene sú nezrelé spermie, ktoré majú nadmerné množstvo zvyškovej 

cytoplazmy a najmä semenných leukocytov, ktoré sa bežne vyskytujú v semene a majú 

zásadnú úlohu pri fagocytóze patogénov vrátane defektných spermií pričom produkujú veľké 

množstvo ROS. Zvýšený počet leukocytov v semene vedie k nadmernej produkcii ROS 

a poukazuje na prítomnosť zápalu v urogenitálnom trakte a tiež sa spája aj s mužskou 

neplodnosťou. Cieľom tejto práce bolo posúdiť vplyv niektorých polyfenolov, konkrétne 

resveratrolu a antokyánov, na imunitný profil semennej plazmy, fragmentáciu DNA spermií 

a leukocytospermiu. Štúdie sa zúčastnilo 48 mužov, pričom vekový priemer bol 28,21 +/- 

6,65 rokov. Probandi dodávali vzorky ejakulátu získané masturbáciou v čase 0 (kontrola I.), 3, 

6 a 12 týždňov konzumácie výživového doplnku s obsahom polyfenolov a po ďalších 12. 

týždňoch bol vykonaný kontrolný odber (kontrola II.). Analyzovali sme obsah interleukínu-1, 

2, 6, 8 a 12 metódou ELISA a následne boli merané pomocou spektro-fluoro-luminometra 

Glomax Multi+ pri 450 nm. Koncentrácia c-reaktívneho proteínu (CRP) v semennej plazme 

bola stanovená imunoturbidimetrickým testom a následne bol na meranie absorbancie použitý 

ELISA reader pri vlnovej dĺžke 340 nm. Leukocytospermia bola stanovená pomocou 

Endtzovho testu a fragmentácia DNA spermií pomocou chromatín-disperzného testu. 

Výsledky jednotlivých analýz boli štatisticky vyhodnotené. Po 6. týždňoch konzumácie 

polyfenolov bolo zaznamenané preukazné (P<0,05) zníženie % indexu fragmentácie DNA 

v porovnaní s kontrolou I. a signifikantné (P<0,0001) zníženie po 12. týždňoch v porovnaní 

s kontrolou I. V prípade IL-1, 2, 6, 8, a 12 [pg.l-1] a CRP [mg.l-1] neboli pozorované 

signifikantné rozdiely oproti kontrole. V každom z týchto parametrov však môžeme 

v priebehu času pozorovať klesajúci trend rovnako ako pri leukocytospermii kde mala 

koncentrácia leukocytov [x106.ml-1] v ejakuláte taktiež klesajúci trend čo môže naznačovať, že 

na dosiahnutie signifikantných rozdielov je potrebné dlhodobejšie užívanie polyfenolov. 

 

Kľúčové slová: polyfenoly,, semenná plazma, imunitný profil, spermie, leukocytospermia, 

fragmentácia DNA  

 
Kontaktná adresa: Bc. Lucia Dianová,  Ing. Eva Tvrdá, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Katedra fyziológie živočíchov, FBP, Trieda A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, lucia.dianova021@gmail.com; 

eva.tvrda@uniag.sk 



XIX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou 

XIX. International scientific conference of bachelor and master degree students 

 

56 

 

AKO VPLÝVA ZMENA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POČAS LOCKDOWNU NA 

KVALITU SAMČEJ REPRODUKCIE? 

 

HOW DOES A LIFESTYLE CHANGE DURING LOCKDOWN AFFECT THE 

QUALITY OF MALE REPRODUCTION?  

 

Michal LENICKÝ  
 

Školiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD. 
 

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla celý svet a ovplyvňuje všetky časti nášho 

života. Opatrenia v podobe lockdownu prijaté pre zamedzenie šírenia tohto nebezpečného 

vírusu zahŕňali predovšetkým redukciu osobných kontaktov, zrušenie kultúrnych a športových 

podujatí ako aj zatvorenie vzdelávacích inštitúcií či reštaurácií. Druhotným efektom 

lockdownu bola radikálna zmena životného štýlu sprevádzaná sedavejším spôsobom života, 

zníženie pohybovej aktivity, alebo narušenie stravovacích návykov spolu so zvýšenou 

stresovou záťažou. Všetky tieto faktory vplývajú negatívne na ľudské zdravie. Cieľom 

predkladanej štúdie bolo posúdiť, ako vplýva zmena životného štýlu počas lockdownu na 

kvalitu samčej reprodukcie. Celkovo sa štúdie zúčastnilo 28 probandov s vekovým priemerom 

29,55 +/- 7,9 rokov, pričom sa odoberali vzorky krvi a ejakulátu. Krv sa získavala na lačno do 

sérových skúmaviek Monovette. Ejakulát bol od probandov získaný masturbáciou a do 30 

minút dopravený do laboratória, kde bol podrobený analýze. Odber krvi a ejakulátu sa 

uskutočnil v troch časových úsekoch a to pred vypuknutím pandémie, nasleduje týždeň 

ustanovenia lockdownu a po 6 týždňoch od začiatku lockdownu. Motilitu a koncentráciu 

spermií sme zmerali za pomoci počítačovo asistovanej analýzy spermií tzv. CASA systémom. 

Za pomoci komerčne dostupného kitu HaloSperm sme stanovili mieru fragmentácie DNA. 

Oxidačný profil ejakulátu zabezpečilo luminometrické meranie reaktívnych foriem kyslíka 

(ROS) na kombinovanom spektro-fluoro-luminometri Glomax Multi+ . S využitím metódy 

ELISA sme  v krvnom sére stanovili koncentrácie hormónov ghrelínu, leptínu, inzulínu, 

testosterónu a kortizolu, ktoré boli merané spektorfotometricky pri vlnovej dĺžke 450nm. Po 

štatistickom spracovaní dát sme zaznamenali nárast produkcie ROS po začiatku lockdownu 

(P<0,05) ako aj na konci lockdownu (P<0,01). Zvýšené hladiny stresu indukuje aj nárast 

množstva kortizolu (P<0,01) v krvnom sére. Rovnako sme na začiatku lockdownu 

zaznamenali zvýšené hladiny ghrelínu (P<0,01) a vyšší index fragmentácie DNA (P<0,01). 

Na konci lockdownu sa signifikantne zvýšila miera fragmentácie DNA (P<0,0001) voči 

obdobiu pred lockdownom. V hladinách inzulínu sme nezaznamenali štatisticky signifikantné 

rozdiely. Naopak v základných kvalitatívnych parametroch ejakulátu ako je pohyblivosť 

(P<0,05) a koncentrácia (P<0,01) spermií sme zaznamenali pokles najmä na začiatku 

lockdownu. Nižšie hladiny hormónov boli detegované pri testosteróne (P<0,05) aj leptíne 

(P<0,05) pričom oba majú priamy vplyv na pohlavnú aktivitu. Na záver vyplýva, že samčia 

reprodukcia je negatívne ovplyvnená zmenami životného štýlu spojenými s lockdownom. 

Zmeny životného štýlu sa prejavili zvýšenou hladinou kortizolu, ROS a fragmentácie DNA 

pri znížení pohyblivosti a koncentrácie spermií, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť 

v zníženej plodnosti.  
 

Kľúčové slová: lockdown, pandémia COVID-19, zmena životného štýlu, kvalita samčej 
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METAGENOMICKÁ ANALÝZA MIKROORGANIZMOV OSÍDĽUJÚCICH PLODY 

BROSKÝŇ 

 

METAGENOMIC ANALYSIS OF MICROORGANISMS INHABITING PEACH 

FRUITS 

 

Františka MEDVECKÁ 

 

Školiteľ: Ing. Juraj Medo, PhD. 

 

Broskyne (Prunus persica L.) sú významným ovocným druhom, vďaka ich všestrannosti sa 

pestujú na priamy konzum aj na ďalšie potravinárske spracovanie. Plody broskýň prirodzene 

obsahujú množstvo endofytických a epifytických mikroorganizmov. Významná časť z nich 

nespôsobuje poškodenie plodov a často zohrávajú dôležitú úlohu pri raste rastlín a obrane 

proti patogénom a tým zvyšujú ich prirodzenú ochranu. Niektoré mikroorganizmy sú však 

zodpovedné za choroby broskýň a/alebo sa môžu podieľať na kazení skladovaných plodov. 

Napriek tomu, že je to zriedkavé niektoré mikroorganizmy na plodoch môžu spôsobovať 

zdravotné problémy po konzumácii surových plodov alebo tepelne neopracovaných výrobkov 

ako sú džúsy. Preto bolo cieľom tejto práce analyzovať prirodzenú mikrobiocenózu na 

vzorkách 40 plodov broskýň. Vzorky pochádzali z rôznych krajín EU, boli získané 

z obchodnej siete a patrili do 20 odrôd. Mikroorganizmy boli analyzované v dužine a šupke. 

Na analýzu bolo použité sekvenovanie 16S rRNA génu pomocou platformy Illumina. Na 

amplifikáciu V4 regiónu boli použité chloroplast exkludujúce priméry. Celkovo bolo 

získaných 277451 sekvencií ktoré boli zaradené do 648 operačných taxonomických jednotiek 

(OTU). Diverzita odhadnutá Shannon-Wienerovým indexom sa pohybovala u väčšiny vzoriek 

od 2,24 do 5,05 pričom párovým t-testom nebol zistený preukazný rozdiel medzi indexom 

diverzity v šupke a v dužine. Napriek tomu, permutačná analýza rozptylu potvrdila vysoko 

preukaznú rozdielnosť (p=0,001) zloženia komunity v dužine a šupke.  Zloženie bakteriálnych 

komunít na úrovni kmeňa bolo rozmanité, vo vzorkách dominoval kmeň Proteobacteria 

a významnejšie boli zastúpené aj mikroorganizmy z kmeňov Firmicutes, Actinobacteria, 

Bacteroidetes a Fusobacteria. Vo vzorkách šupky dominovala trieda Gammaproteobacteria 

avšak vo vzorkách dužiny prevládala trieda Betaproteobacteria. Baktérie z rodu 

Paraburkholderia sa vyskytovali vo všetkých vzorkách a vo väčšine tvorili dominantnú 

zložku mikrobiómu s prevalenciou až 85 %. Ďalšie rody ako Pseudomonas Pantoea, 

Tatumella alebo Gluconomacter sa tiež nachádzali v pomerne vysokom zastúpení (25 – 42 %) 

avšak v menšom počte vzoriek. Tieto mikroorganizmy patria k typickým zástupcom 

endofytickej a epifytickej bakteriálnej komunity. Okrem toho boli v menších ale konštantných 

množstvách detegované baktérie typicky spájané s človekom ako Neisseria, Staphylococcus, 

Prevotella. Predpokladáme, že sa jedná o sekundárnu kontamináciu ktorá vznikla pri zbere 

a manipulácii s ovocím. 
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VPLYV SKLADOVANIA NA OBSAH A DYNAMIKU VYBRANÝCH 

FYTOHORMÓNOV V HĽUZÁCH ĽUĽKA ZEMIAKOVÉHO  
 

EFFECT OF STORAGE ON THE CONTENT AND DYNAMICS OF SELECTED 

PHYTOHORMONES IN POTATO TUBERS 

 

Monika ŇORBOVÁ 

 

Školiteľ: prof. . Ing. Judita Lidiková, PhD. 

 

Ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum L.) sa radí medzi najvýznamnejšie potraviny sveta, 

pretože zohráva kľúčovú úlohu vo výžive ľudí, kvôli nízkej cene a vysokému obsahu 

nutričných látok. Chemické zloženie hľúz ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) je 

veľmi rozmanité. Obsahy jednotlivých zložiek nemajú stále hodnoty, ale menia sa vplyvom 

rôznych faktorov, z ktorých treba uviesť najmä odrodu a podmienky skladovania. Významnou 

súčasťou zemiakových hľúz sú fytohormóny, ktoré sú schopné regulovať najdôležitejšie 

vývojové a rastové procesy rastlinnej bunky. Cieľom študentskej vedeckej činnosti bolo 

získať poznatky o fytohormónoch obsiahnutých v hľuzách  ľuľka zemiakového, ktoré boli 

sledované vo vybraných odrodách. V dužine a šupkách hľúz vybraných piatich odrôd 

zemiakov (Agáta, Cherie, Impala, Marabel a Spinela) sme stanovovali pomocou 

vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) tri fytohormóny, a to konkrétne: 

kyselinu abscisovú, kyselinu giberelovú a kyselinu salicylovú, ktoré sme vzájomne porovnali. 

Najvyšší podiel zastúpenia kyselinou abscisovou vykazovala odroda zemiakov Agáta 

a najnižšie hodnoty vykazovala odroda Spinela. Obsah kyseliny giberelovej bol najvyšší 

v odrode Cherie, naopak najnižší v zemiakoch Impala. Kyselina salicylová dosahovala 

najvyššie hodnoty v odrode Spinela a najnižšie v odrode Agáta. Obsah vybraných 

fytohormónov klesal v poradí: kyselina salicylová > kyselina giberelová > kyselina abscisová. 

Obsahy fytohormónov v dužine a šupkách sa líšili v každej odrode. Pri niektorých odrodách 

bol vyšší obsah fytohormónov v šupke ako v dužine. Fytohormóny hrajú kľúčovú úlohu v 

regulácii vegetačného pokoja a klíčenia hľúz počas skladovania. Kyselina abscisová je 

nevyhnutná na iniciáciu aj na udržanie vegetačného pokoja hľúz. Jej hlavným antagonistom je 

kyselina giberelová, ktorá ovplyvňuje metabolizmus sacharidov, čím indikuje pučanie hľúz. 

Taktiež sme sledovali dynamiku tvorby obsahu fytohormónov v hľuzách zemiakov počas 

rôznych podmienok skladovania. Zemiakové hľuzy sme skladovali pri laboratórnej teplote 

a pri teplote 4 °C v chladničke. Pri skladovaní zemiakov pri 4 °C sa zvýšil obsah kyseliny 

abscisovej a salicylovej. Naopak, obsah kyseliny giberelovej sa počas skladovania znížil. 

Z práce vyplýva, že rôzne podmienky skladovania zemiakov majú vplyv na dynamiku tvorby 

endogénnych fytohormónov.  
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VPLYV APLIKÁCIE HERBICÍDU MCPA NA DIVERZITU BAKTÉRIÍ V PÔDE  
 

EFFECT OF MCPA HERBICIDE APPLICATION ON BACTERIAL DIVERSITY IN 

SOIL 

 

Barbora ŠTRBKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Juraj Medo, PhD. 

 

Pesticídy sa považujú za jeden z hlavných faktorov kontaminácie životného prostredia 

dnešného sveta. Sú zámerne navrhnuté tak, aby boli toxické pre škodcov a prenášačov chorôb. 

Tieto zlúčeniny patria medzi viac ako 1 000 aktívnych zložiek, ktoré sa predávajú ako 

insekticídy, herbicídy a fungicídy. Po uvoľnení do životného prostredia sa pesticídy štiepia na 

látky známe ako metabolity, ktoré sú v niektorých situáciách toxickejšie pre ich účinné látky. 

Aj keď sú pesticídy používané v nízkej koncentrácii, pôsobia na chemické a biologické 

vlastnosti, biochemickú aktivitu a pôdne mikroorganizmy. Pesticídy v pôde ovplyvňujú 

necieľové a užitočné mikroorganizmy a ich aktivity. V tomto experimente sme sa zaoberali 

vplyvom herbicídu MCPA na spoločenstvo mikroorganizmov. MCPA bol aplikovaný vo 

vysokej a nízkej dávke (plus kontrolná dávka) do pôd ktoré pochádzali z Rišňoviec a 

Čechyniec. Vzorky sme odoberali v 0., 3., 7., 28., 56., 112. deň po aplikácii herbicídu. Po 

bioštatistickej analýze sme pomocou programu Rstudio (adonis) zistili, že vplyv dávky 

MCPA (vysokej a nízkej) na spoločenstvo mikroorganizmov je výrazne menší ako vplyv 

pôdy a času, čo predstavuje 5 %, zatiaľ čo vplyv času bol na úrovni 18% a vplyv pôdy na 36 

%. Variabilita mikroorganizmov medzi dňom inkubácie a variantom MCPA bola na úrovni 10 

%, čo bolo spôsobené tým, že v každom kontrolnom dni bol iný vplyv MCPA. Interakcia 

medzi dávkou MCPA a typom pôdy bola 4 % variabilita a 2 % variabilita bola zaznamenaná 

pri interakcii dávky MCPA a typu pôdy. Pomocou programu Adonis sme porovnávali rozdiel 

medzi rôznymi variantmi aplikácie pesticídu MCPA v Rišňovciach a Čechynciach. Nízka 

dávka a kontrolná dávka z Rišňoviec nemala vplyv na variabilitu mikroorganizmov, ale 

vysoká dávka a kontrolná zmenila spoločenstvo mikroorganizmov, ich variabilita sa zvýšila. 

To isté platí aj v prípade pôdy z Čechyniec. Na základe hodnôt z indexu biodiverzity na 

úrovni phylum sme zistili stúpajúce hodnoty pri Actinobacteria, kde počet sa zvyšoval 

postupom dní, v prvom dni dosahoval 15 %, v 56 22 % a 112 dni 34 %. Tieto hodnoty sa 

zvyšovali v oboch pôdach. Naopak vplyvom vysokej dávky MCPA v pôde Rišňovce klesal 

počet baktérii z kmeňa Bacteriodetes. Na úrovni genus sme zaznamenali, že pôda z Čechyniec 

obsahovala viac Acidobacter ako pôda z Rišňoviec, naopak pôda z Rišňoviec obsahovala viac 

Nitrososphaera ako pôda z Čechyniec. Vo vzorkách, ktoré boli odobraté v posledný deň 

pokusu, sme zaznamenali zvýšený počet baktérii z rodu Pseudomonas a 

Sphingomonas,  pretože tieto baktérie vedia rozkladať pesticíd MCPA a tak sa ich počet 

výrazne zvýšil. Zvýšený počet baktérii z rodu Gaiella bol zaznamenaný v pôde z Čechyniec. 
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ASSESSMENT OF STUDENTS’ AWARENESS OF ORGANIC PRODUCE 

 

Małgorzata WOJNAROWSKA, Inga BURZYŃSKA, Roksana BRÜCKNER, Agnieszka 

CZAPLA, Angelika STRZELEC 

 

Supervisor: prof. dr hab. inż. Joanna Wyka 

 

Organic food in Poland is produced in accordance with European Union law and refers to 

plant or animal products that have been obtained from an organic farm. The main aim of 

organic farming is to maintain the structure and fertility of the soil and to reduce the level of 

pollution generated during production. The purpose of the research was the assessment of the 

knowledge about organic foods amongst students of various academic fields. The increasing 

availability of these products triggered research about the customers’ awareness on the topic. 

The studies were conducted using a survey method and a customised questionnaire. The 

questionnaire contained 11 questions related to organic products and agricultural practices. 

The survey involved students of both nutritional faculties and other courses. A total of 82 

students participated in the study – 12 men and 70 women. The participants were 

predominantly first-degree students, with an average age of 22. Most participants struggled 

with the question about alcohol - 70% of them were not aware that alcoholic beverages are 

included in the organic food category. One of the aims of organic production is to maintain 

long-term soil fertility. When asked about organic produce manufacturing, only 11% of 

participants (9) chose the correct answer. In the question about conversion, nearly 70% of 

answers were incorrect. Only 24 students knew that it is a maintenance of the field dedicated 

to organic cultivation, regulated by the dedicated certification body. The use of genetically 

modified organisms (GMOs) is forbidden in organic food production and 43.9% of 

participants knew the answer. Most respondents (76.8%) were aware of the rules applicable in 

agriculture. 65.9% of participating students were correct about the principles of organic food 

processing – reduction of the use of food additives and non-organic ingredients, as well as 

thorough processing of the organic produce. 59.8% of respondents correctly identified the 

sign used to mark the organic products in Poland. Regardless of the degree of study, the 

results presented a limited knowledge within the tested range across all participants. Studies 

have shown an insufficient awareness of organic products amongst young people. The 

majority of respondents have not indicated the correct answers to more than half of the 

questions. In comparison to other respondents, the students of nutrition-related courses have 

not achieved a significantly higher score. To summarise, it is crucial to help in expanding the 

knowledge about organic produce amongst young people, especially the students of food and 

nutricional sciences. 

 

Keywords: organic food, questionnaire, students, knowledge 
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SPERMATOGONÁLNE KMEŇOVÉ BUNKY 

 

SPERMATOGONIAL STEM CELLS 

 

Lucia ZUŠČÍKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Tomáš Slanina, PhD.  

 

Spermatogonálne kmeňové bunky (SSCs) predstavujú radu nešpecializovaných zárodočných 

kmeňových buniek nachádzajúcich sa v semenníkoch. Tieto bunky patria k samčej zárodočnej 

línii a generujú prvú vlnu buniek spermatogenézy v predadolescenčnom období. SSCs sú 

lokalizované v bazálnej vrstve semenotvorných kanálikov, blízko krvných ciev 

nachádzajúcich sa v interstíciu. SSCs pochádzajú z primordiálnych zárodočných buniek, ktoré 

predstavujú progenitorové bunky pre samčiu aj samičiu zárodočnú líniu. Mikroprostredie 

obklopujúce SSCs prezývané niche, poskytuje signály na riadenie sebaobnovy, diferenciácie 

či prežitia SSCs. Niche obsahuje faktory produkované susednými bunkami a to, Sertoliho 

bunkami, Leydigovými bunkami či peritubulárnymi myoidnými bunkami. Medzi tieto faktory 

patrí GDNF (faktor odvodený od línie gliálnych buniek), bFGF (rastový faktor fibroblastov), 

CSF1 (faktor 1 stimulujúci kolónie) a IGF1 (rastový faktor 1 podobný inzulínu). Po nástupe 

adolescencie si postupnosť spermatogénnej línie vyžaduje uchovanie zásoby SSCS. Práve na 

to slúžia takzvané modely zachovania SSCs. Najbežnejšie využívaný model sa označuje ako 

Asingle model. Ďalej sú to modely Apaired a Aaligned. Zvlášť označenie sa vyskytuje v prípade primátov, 

kde sa používa konkrétne pri spermatogónii A model Apale a Adark. Pracovanie s SSCs zahŕňa 

bežné postupy. Primárne ide o odber SSCs zo semenníkov samcov, nasleduje purifikácia 

buniek (najbežnejšia metóda MACS- magneticky aktivované triedenie buniek), in vitro 

kultivácia a kryokonzervácia. Nasledovná transplantácia je dôležitým aspektom pre využitie 

ďalších biotechnologických aplikácií, ako je génová terapia alebo obnovenie plodnosti. 

Transplantácia SSCs u samcov je obzvlášť dôležitá, pretože sa používa na produkciu 

transgénnych zvierat, množenie elitných samcov či ochranu genetických zdrojov. Okrem 

transgénneho výskumu sú SSCs vhodnými kandidátmi v oblasti neplodnosti. Pretože SSCs 

majú jedinečnú schopnosť samoobnovy a produkujú celoživotné zásoby spermií, trvalé 

zabudovanie požadovaných génov do SSCs môže viesť k celoživotnej produkcii transgénnych 

spermií v semenníkoch príjemcov. V oblasti regeneratívnej medicíny sa považujú SSCs za 

vhodný zdroj kmeňových buniek, vďaka ich možným pluripotentným vlastnostiam. 

Regeneratívny potenciál SSCs bol pozorovaný v oblasti rozmnožovacieho systému samcov 

ale aj v iných systémoch, ako napríklad nervová sústava či kardiovaskulárny systém.  

 

Kľúčové slová: spermatogonálne kmeňové bunky, niche, samoobnova, transplantácia, 

regeneratívny potenciál 
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THE PRODUCTION OF WATER KEFIR BASED ON HONEY AND ITS SENSORY 

EVALUATION 

 

Adrian FRYDRYCH, Ewelina SIDOR 

 

Supervisor:  Assoc. Prof., Eng. Małgorzata Dżugan, PhD.  

 

Fermented beverages (non-alcoholic and non-dairy) are becoming more and more popular. 

The reason is the growing public awareness of healthy and above all, conscious eating in line 

with the nutrition pyramid. Classic water kefir is a fermented probiotic drink made by 

fermenting sugar with water kefir grains. Sucrose is commonly used as a carbohydrate source 

in traditional water kefir production. However, consumers are looking for a healthy 

alternative to sugar which will enhance the taste and enrich the finished product with 

antioxidants, vitamins and minerals. The aim of the study was to prepare water kefir based on 

honey and to evaluate its organoleptic properties. Rapeseed honey was obtained in 2020 from 

an ecological apiary located in the Podkarpackie Voivodeship. Water kefir grains were 

purchased in on-line shop and self-cultivated. Baker’s yeasts Saccharomyces cerevisiae and 

wine Saccharomyces cerevisiae bayanus Lalvin EC-1118 were purchased in local shops. 4 

variants (numbered 1-4) of water kefir were produced using water kefir grains in different 

temperature conditions (samples 1 and 3 were fermented at 22 ºC; 2 and 4 at 30 ºC).  As a 

control beverages honey solutions were fermented with the use of baker’s S. cerevisiae yeast 

(sample 5, 6 at 22 and 30ºC) and wine Lalvin EC-1118 yeast (sample 7 at 30 ºC). Water kefir 

was prepared using 100g of honey dissolved at 1000 ml of water and inoculated with water 

kefir grains (12g in samples 1, 2, 3 and 50g in sample 4) or 8g of yeasts in control samples. 

The prepared beverages were fermented for 24 hours in various temperatures and next for 48 

hours in a dark place at room temperature. The prepared drinks were organoleptically 

assessed in terms of the color, aroma, clarity, taste (sweet, sour), and overall desirability using 

the scale method (in which 1- the least desirable and 5- the most desirable organoleptic 

characteristics). In organoleptic evaluation the greatest diversity in terms of beverage taste 

was observed. The most acceptable was the 1st water kefir, while the worst evaluation was 

given to the 6th drink. The sweet taste as the key factor influencing consumer’s acceptability 

of water kefir was found. The similar sensory properties for beverages fermented with water 

kefir grains and baker's yeast Saccharomyces cerevisiae were found. The obtained results 

confirmed the possibility of obtaining an acidic drink with the use of water kefir grains and 

honey.   Due to its probiotic feature, water kefir may serve as home-made natural functional 

drink, which is a good alternative for the market alcohol free beverages.  
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MODULAČNÉ ÚČINKY ALKALOIDOV NA BUNKOVÉ LÍNIE VAJEČNÍKOV IN 

VITRO 

 

MODULATORY EFFECTS OF ALKALOIDS ON OVARIAN CELL LINES IN VITRO 

 

Ivana KOLLÁROVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. 

 

Alkaloidy sú významné biologicky aktívne látky, ktoré vznikajú ako sekundárne metabolity 

rastlín, húb alebo živočíchov a vyznačujú sa silnými fyziologickými účinkami na organizmus. 

Niektoré druhy alkaloidov sú vysoko toxické, návykové a zneužívajú sa ako narkotiká. Iné sa 

kvôli svojim liečivým účinkom využívajú v prírodnom liečiteľstve aj v medicíne. Existuje 

niekoľko alkaloidov, ktoré sa v súčasnej dobe považujú za účinné antitumorové liečivá. 

Cieľom našej práce bolo skúmať účinky vybraných alkaloidov – papaverínu a berberínu 

v koncentráciách 2,5; 5; 10; 20 a 40 μg.ml-1 na humánne bunkové línie vaječníkov v 

podmienkach in vitro. Skúmali sme vplyv alkaloidov na viabilitu buniek stratum granulosum 

HGL5 a epiteliálnu líniu buniek ovariálneho adenokarcinómu OVCAR-3. Ďalej sme sledovali 

účinok týchto alkaloidov na sekréciu steroidných hormónov (progesterónu a 17β-estradiolu) 

bunkami HGL5. Viabilitu buniek sme hodnotili pomocou testu AlamarBlueTM a imunologická 

metóda ELISA bola použitá na hodnotenie sekrečnej aktivity buniek stratum granulosum. Po 

aplikácii papaverínu došlo k signifikantnému (P≤0,001; P≤0,01; P≤0,05) poklesu viability 

buniek HGL5 aj nádorových buniek OVCAR-3 v koncentráciách 10, 20 a 40 μg.ml-1 dávkovo 

závislým spôsobom. Papaverín štatisticky významne (P≥0,05) neovplyvnil sekréciu 

progesterónu pri žiadnej z testovaných koncentrácií, ale sekrécia 17β-estradiolu bunkami 

stratum granulosum HGL5 sa signifikantne zvýšila (P≤0,01) v koncentráciách 20 a 40 μg.ml-1 

v porovnaní s kontrolou. Pri experimentoch s berberínom bolo dokázané, že táto látka 

štatisticky významne (P≤0,001; P≤0,01) inhibovala viabilitu buniek HGL5 vo všetkých 

experimentálnych koncentráciách a metabolická aktivita nádorových buniek OVCAR-3 bola 

štatisticky významne (P≤0,001; P≤0,01; P≤0,05) inhibovaná v koncentráciách 5, 10, 20 a 40 

μg.ml-1 v závislosti na dávke. Z výsledkov ďalej vyplýva, že sekrécia progesterónu bunkami 

HGL5 nebola signifikantne (P≥0,05) ovplyvnená, ale sekrécia 17β-estradiolu bola štatisticky 

významne (P≤0,01; P≤0,05) inhibovaná po aplikácii berberínu v koncentráciách 10, 20 a 40 

μg.ml-1, a to dávkovo závislým spôsobom. Z výsledkov našej práce vyplýva, že izochinolínové 

alkaloidy papaverín a berberín majú potenciálne modulačné účinky na humánne ovariálne 

bunkové línie in vitro. Tieto alkaloidy ovplyvňujú sekréciu steroidného hormónu 17β-

estradiolu bunkami stratum granulosum HGL5 v závislosti na dávke, a taktiež majú účinok na 

metabolickú aktivitu oboch humánnych ovariálnych línií buniek HGL5 aj OVCAR-3. 
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GENOMICKÁ A TRANSKRIPTOMICKÁ CHARAKTERISTIKA POHÁNKY  

Z HĽADISKA GENETICKEJ VARIABILITY 
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IN TERMS OF GENETIC VARIABILITY 
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Školiteľ: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. 

 

Pohánka (Fagopyrum sp.) je pseudocerália pochádzajúca z Číny, ktorá svojím nutričným 

zložením (predovšetkým rutínom) priaznivo vplýva na zdravie človeka. Rutín má 

antidiabetické, neuroprotektívne, antioxidačné vlastnosti, tiež zlepšuje krvný tlak a znižuje 

hladinu cholesterolu. V súčasnosti sa pestuje predovšetkým pohánka siata (Fagopyrum 

esculentum) a pohánka tatárska (Fagopyrum tataricum). Svoje využitie našla pohánka 

predovšetkým v oblasti potravinárstva a krmovinárstva. Genomika je vedecká disciplína, 

ktorá sa zaoberá štúdiom štruktúry celých genómov organizmu v danom okamihu. Využíva 

predovšetkým sekvenačné metódy a molekulárne techniky detekcie polymorfizmu. 

Genomické analýzy umožňujú identifikovať dôležité gény v plodine a analyzovať štruktúru 

populácie. Na genomické analýzy pohánky sa v súčasnosti využívajú amplifikačné techniky 

detekcie polymorfizmu, pričom momentálne je dostupných 8 884 markerov, ktoré zahŕňajú 

756 lokusov. Najčastejšie používaným typom molekulárnych markerov pri pohánke sú 

mikrosatelitné markery, ktoré tvoria tandemové opakovania krátkych nukleotidových 

motívov. Celkový počet mikrosatelitov v genóme pohánky tatárskej je 37572 s frekvenciou 

83,25 mikrosatelitu na 1 Mb. Na základe genetickej variability sa odrody pohánky siatej môžu 

rozdeliť do európskej a ázijskej skupiny, pričom medzi jednotlivými odrodami v európskej 

skupine je nižšia diverzita. Genomické analýzy dokážu odhaliť genetickú príbuznosť 

respektíve odlišnosť medzi jednotlivými odrodami, ako aj straty genetickej čistoty. K strate 

genetickej čistoty odrody pohánky siatej došlo napríklad v Bosne a Hercegovine v dôsledku 

používania necertifikovaného materiálu na sejbu. Trankriptomika sa zaoberá štúdiom 

kompletnej sady RNA, ktorá umožňuje meranie expresie génov organizmu v rôznych 

pletivách. V súčasnosti sa využívajú predovšetkým dve kľúčové techniky, a to mikročipy 

a RNA-seq. Transkriptomické analýzy sa venujú predovšetkým expresii tých génov, ktoré sú 

zodpovedné za syntézu flavonoidov, ale aj génov, ktoré sa podieľajú na obranných 

mechanizmoch rastliny, vývoji a podobne. Najčastejšie sa využíva metóda RNA-seq a metóda 

RT-PCR, kde sa izolovaná mRNA reverzne prepisuje do kópiovej DNA, aby bola následne 

amplifikovaná. Molekulárnymi analýzami sa zistilo, že expresiu génov podporujúcich syntézu 

rutínu, môžu priaznivo ovplyvňovať svetlo, tma, metyljasmonát, kyselina abscisová 

a podobne. Niektoré gény z pohánky boli transformované do Arabidopsis, ktorá mala 

následne zlepšené vlastnosti, napríklad odolnosť voči suchu.  
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ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS  
FROM FOOD INDUSTRY WASTE AND THEIR POTENTIAL USE IN 

BIODEGRADATION PROCESSES 

 

Joanna KUZDRALIŃSKA 

 

Supervisor: Maciej Kluz, Ph.D., Assistant Professor 

 

Due to the constantly growing world population, the demand for food products is growing. 

Unfortunately, along with the increase in production by the food industry, the amount of 

generated waste increases, which has a negative impact on the environment. During the 

production of food, a huge mass of all kinds of raw materials is used, which to a greater or 

lesser extent will be fed to landfills or sewage. To reduce the scale of waste produced, focus 

on conscious consumption and constantly raise people's awareness of ecology and waste 

management. The aim of this study was to isolate and identify microorganisms from 

packaging (mozzarella cheese, “bag in box” apple juice, bag after frozen fish) with potential 

use in biodegradation processes. The work was based on the cultivation of microorganisms on 

appropriate selective media and molecular analysis using the PCR technique. The media used 

for the analysis were: Yeast extract Peptone Glucose (YPG), Plate Count Agar (PCA), 

Trypticase Soy Agar (TSA) and selective media: Violet Red Bile With Glucose (VRBG), 

ENDO and Bacillus cereus (BC). These media were used as a growth medium and for the 

initial identification of microorganisms. The results of the conducted research have shown 

that waste from the food industry is a rich source of nutrients for many microorganisms. The 

following bacteria were identified in the analysed waste samples: Enterobacter, Escherichia 

coli, Bacillus subtilis subsp. spizizeni, Salmonella enterica and Listeria monocytogenes. Tests 

carried out with the use of culture media confirmed the presence of microorganisms in the 

tested research materials. The use of differentiation media and PCR methods made it possible 

to detect the presence of bacteria used in biodegradation and waste processing. A sample 

taken from spoiled, battered fried fish fillet contained the highest amount of microorganisms. 

Food industry waste is a rich source of food for many types of microorganisms. Bacteria used 

in the biodegradation and processing of industrial waste can be isolated from the waste of the 

food industry. 
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VYUŽITIE BIOANALYTICKÝCH METÓD PRE ŠTÚDIUM VZŤAHOV MEDZI 

PODMIENKAMI KULTIVÁCIE A OBSAHOM BIOLOGICKY AKTÍVNYCH 

LÁTOK V PLETIVÁCH DRUHU Lactuca sativa L. 

 

USE OF BIOANALYTICAL METHODS FOR THE STUDY OF RELATIONS 

BETWEEN THE CONDITIONS OF CULTIVATION AND THE CONTENT OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE IN Lactuca sativa L.  

 

Nikola LAURENČÍKOVÁ1,2 

 

Školiteľ: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.1 

Školiteľ špecialista: Dr. rer. nat. Tobias Pöhnl2, Prof. Dr. Susanne Neugart2 

 

Modifikácia pestovateľských podmienok môže viesť k zvýšeniu obsahu biologicky aktívnych 

látok v zelenine. Cieľom práce bola analýza obsahových látok v listoch šalátu siateho 

(Lactuca sativa L.) pri pestovaní s využitím fólií s rôznou priepustnosťou pre UV-B žiarenie. 

V troch genotypoch šalátu bol metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v 

reverznej fáze (RP-HPLC) analyzovaný obsah pigmentov (chlorofyl a, chlorofyl b, luteín, 

zeaxantín), polyfenolov (kvercetín-3-glukuronid, kempferol-3-glukuronid, kvercetín-3-

malonylglukozid, kyselina 3,5-dikávoylchinová, kyselina kávoylvínna, kyselina 

kávoylmaslová) a sesquiterpénolaktónov (laktucínu). Taktiež bolo realizované stanovenie 

antioxidačnej aktivity metódou celkových polyfenolov (TPC) metódou Trolox ekvivalent 

antioxidačnou kapacitou (TEAC), metódou DPPH a hodnotenie obsahu sušiny. Výpočet 

obsahu karotenoidov, flavonoidov a sesquiterpénolaktónu Lactucínu sa stanovil v mg/100g 

suchej hmotnosti. Ako štatistická metóda pri vyhodnocovaní výsledkov sa použila ANOVA 

štatistika. Antioxidačná aktivita stanovená metódou DPPH pre kultivary pestované bez UV 

fólie bola v rozmedzí od 0,57 do 1,75 mmol/100g FW, pestované pod + UV Fóliou 

„Polythen“ od 0,23 do 1,84 mmol/100g FW, pestované pod -UVB Fóliou „CT5“ od 0,25 do 

1,51 mmol/100g FW,  pestované pod -UV fóliou „Rossco“ od 0,23 do 1,20 mmol/100g FW. 

Celkové polyfenoly (TPC) pestované bez UV fólie boli v rozmedzí od 6,57 do 64,07 mg /100 

g GAE (GAE – ekvivalent kyseliny galovej), pestované pod + UV Fóliou „Polythen“ od 2,08 

do 40,21 mg/100g GAE,  pestované pod -UVB Fóliou „CT5“ od 12,93 do 51,42 mg/100g 

GAE a pestované pod -UV fóliou „Rossco“ od 10,44 do 38,62 mg/100g GAE. Antioxidačná 

aktivita stanovená metódou TEAC pre kultivary pestované bez UV fólie bola v rozmedzí od 

0,71 do 1,83 mmol/100g FW, pestované pod + UV Fóliou „Polythen“ od 0,24 do 1,21 

mmol/100g FW, pestované pod -UVB Fóliou „CT5“ od 0,32 do 1,59 mmol/100g 

FW,  pestované pod -UV fóliou „Rossco“ od 0,37 do 1,44 mmol/100g FW. Sumárne, 

výsledky analýz poukazujú na pokles antioxidačnej aktivity, znížený obsah sušiny, znížený 

obsah flavonoidov  a karotenoidov (zeaxantínu, luteínu, beta-karoténu) a chlorofylu b 

pestovaných pod UV blokovacími fóliami  (-UV folie „Rossco“, + UV Folie „Polythen“, -

UVB Folie „CT5“) naopak obsah karotenoidu chlorofylu a a sesquiterpénolaktónu 

laktucínu sa zvýšil pri použití fólie -UV folie „Rossco“. Naše výsledky tak potvrdili 

signifikantný efekt použitých fólií na kvalitatívne parametre šalátu siateho, pričom vyšší 

obsah prepusteného UV žiarenia priaznivo ovplyvňoval obsah biologicky aktívnych látok 

v listoch šalátu.  

 

Kľúčové slová: Lactuca sativa L., karotenoidy, flavonoidy, sesquiterpénolaktóny, UV 
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NEW HEALTH-PROMOTING MALT BEVERAGES FERMENTED BY SCOBY 

CULTURE 

 

Mariola PANEK 

 

Supervisor:  Maciej Kluz Ph.D., Assistant Professor 

 

The continuous development of new functional foods is the response of science and industry 

to the increased awareness of consumers about health and the role of food for improving the 

quality of life. There are many benefits and challenges in using the fermentation process to 

shape food quality. The analysis of the phenomena occurring during these changes and the 

skilful use of the acquired knowledge may lead to the creation of new functional drinks. 

Fermented drinks differ in the use of raw materials and microorganisms. Understanding the 

relationship between raw materials, environmental conditions and microflora can help to 

control the fermentation process and to select ingredients so that the resulting products have 

a high content of bioactive ingredients and compounds easily absorbed by the human body. 

Importantly, the fermentation of cereal-based soft drinks is accompanied by the yeast 

Saccharomyces cerevisiae, which is not found in other drinks of this type. Fermented low 

alcohol drinks have health and nutritional value. The fermentation process affects the 

bioavailability of nutrients and shapes the probiotic nature of fermented low-alcohol drinks, 

related to, among others, with the presence of lactic acid bacteria. The selection of appropriate 

raw materials and strains of microorganisms along with the production methods creates the 

possibility of obtaining drinks of repeatable quality and high level of safety, which can 

simultaneously perform several functions and have a beneficial effect on human health. 

Research was conducted on the possibility of producing health-promoting malt beverages 

fermented with the use of SCOBY culture, which mainly consists of acetic bacteria: 

Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus, Acetobacter xylinoides, Gluconobacter xylinus 

and yeasts: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ludwigii, Saccharomyces bisporus and 

Zygosaccharomyces sp. The raw materials for the production of beverages were four barley 

malts: Pilsner, light "B", caramel and a mixture of carafa and chocolate malts. The research 

included the appropriate preparation of raw materials and the selection of technological 

process parameters. Changes in the pH value of the solutions during the fermentation were 

observed, and the quality of the process performed on unconventional malt raw materials was 

visually determined. The conducted sensory evaluation, despite a small group of evaluators, 

showed that it is necessary to work on the recipe and optimization of the fermentation process 

time of the produced beverages in order to obtain better taste results. During the conducted 

research, it was shown that the fermentation time is different for different types of prepared 

drinks.  
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MICROBIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF VARIOUS 

KINDS OF KOMBUCHA FERMENTED BY SCOBY CULTURE 

 

Miłosz PASTUSZCZAK 

 

Supervisor: Maciej Kluz, Ph.D. Assistant Professor 

 

Kombucha is a drink made by fermenting sweetened tea with a symbiotic culture of bacteria 

and yeast. During fermentation, many bioactive substances are produced (mainly organic 

acids, vitamins, minerals, polyphenolic compounds), which have a positive effect on the 

detoxification of the body and the functioning of the intestines. This drink increases resistance 

to biological stress factors, affects sugar metabolism and blood lipid metabolism. The main 

microorganisms in kombucha are bacteria belonging to the genus Acetobacter, 

Gluconobacter, and yeast of the genus Saccharomyces. acetic acid bacteria - are the dominant 

group of bacteria in kombucha, they are aerobic bacteria capable of using alcohol as a 

substrate to form acetic acid, while yeast, using invertase, transforms sucrose into glucose and 

fructose. The resulting simple-sugars are fermented by yeast into glycerol and ethanol. In 

kombucha you can find compounds such as acetic acid, glucuronic acid, gluconic acid, citric 

acid and lactic acid, as well as minerals, B vitamins and vitamin C, as well as amino acids and 

other metabolic products of yeast and bacteria that can contribute to the improvement of 

functioning body and health. The presence and amount of chemical constituents vary, 

depending mainly on the microorganisms present in the symbiotic culture used to ferment 

kombucza, as well as the fermentation time and temperature, the sucrose content and type of 

tea used, and the analysis methods used for quantification. Acetic acid consumed in low 

concentration has a positive effect on health, lowers blood pressure, inhibits the growth and 

development of pathogenic microorganisms and bacteria. Glucuronic acid - plays a role in 

xenobiotic detoxification of the liver, because it has the ability to combine with toxin 

molecules to eliminate them from the body, which makes it very helpful in the work of the 

liver, while gluconic acid has antiallergic properties. This work focuses on the analysis of 

polyphenolic compounds formed in the fermentation process using ultra-efficient liquid 

chromatography, as well as checking by agar assay the antimicrobial properties of kombucha 

and studying pH changes during fermentation. Black and green tea beverages showed the 

highest antibacterial activity, and E. coli and Salmonella were the most sensitive to the effects 

of kombucha tea beverages. The conducted UPLC chromatographic analysis confirmed the 

presence of 17 bioactive compounds in kombucha drinks, which proves their beneficial effect 

on human health. 

 

Key words: antimicrobial properties, fermentation, kombucha, polyphenols, tea, ultra-
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GENOMICKÁ A TRANSKRIPTOMICKÁ CHARAKTERISTIKA OVSA 

Z HĽADISKA GENETICKEJ VARIABILITY 

 

GENOMIC AND TRANSCRIPTOMIC CHARACTERISATION OF OAT IN TERMS 

OF GENETIC VARIABILITY 

 

Erik ŠEBÖK 

 

Školiteľ: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. 

 

V posledných desaťročiach prudko rastie záujem o pestovanie zdravých obilnín ako ovos 

siaty (Avena sativa L.) a produkciu zdravých ovsených výrobkov. Ovos je všestranne 

funkčnou cereáliou, ktorá je vhodná na ľudskú konzumáciu, kŕmenie hospodársky 

významných druhov zvierat, hlavne koní. Taktiež je veľmi vhodnou surovinou na výrobu 

potravinárskych produktov, farmaceutických a kozmetických prípravkov. Priaznivé nutričné 

a chemické zloženie ovsa pozostávajúce z veľkého množstva pozitívne účinných a liečivých 

fytonutrientov/fytokomponentov zastúpených v tejto rastline, umožňuje zaradiť ovos medzi 

významné zdraviu prospešné  obilniny. β-glukán je vláknina, ktorá je v dostatočnom 

množstve prítomná v ovse, s nenahraditeľnými zdraviu prospešnými účinkami na ľudské telo. 

Vláknina je schopná znížiť hladinu glukózy v krvi, ovplyvňovať hladinu LDL cholesterolu 

v krvi a pozitívne pôsobiť na baktériocenózu  tráviaceho traktu človeka. Genomika je 

významný odbor genetiky, ktorý skúma genóm prokaryotických a eukaryotických 

organizmov. Na genomické analýzy sa používajú hybridizačné a amplifikačné techniky. 

Výhodou amplifikačných metód, ktorých základom je PCR reakcia, je ich jednoduchá 

dostupnosť, nízka cena v porovnaní s hybridizačnými technikami a komerčná využiteľnosť 

v laboratórnej praxi. Na hodnotenie genetickej diverzity, populačnej štruktúry a analýzy 

genetických zdrojov ovsa s použitím amplifikačných techník sa v ostatnej dobe 

využívajú  najmä SSR markery, SCoT markery a RAPD markery. Súčasné transkriptomické 

analýzy ovsa skúmajú špecificitu transkriptov kódujúcich transkripčné faktory aplikáciou 

RNA-Seq. Správne chápanie mechanizmu transkripčných faktorov je potrebné pre normálny 

vývoj, kvalitu a dobrý výnos. Zároveň umožňuje charakterizovať špecifické gény, 

zodpovedné za kvalitu zrna ovsa. Genomické a transkriptomické analýzy ovsa sú nevyhnutné 

pre čo najpresnejšiu charakteristiku genotypov, čo má veľké využitie hlavne pre šľachtiteľov 

a výskumníkov, no tiež nutričných poradcov a poľnohospodársku prax, keďže má cereália 

nenahraditeľné miesto medzi zdravými potravinami. 
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MIKROBIOLÓGIA SPONTÁNNE FERMENTUJÚCICH PÍV 

MICROBIOLOGY OF SPONTANEOUSLY FERMENTED BEER 

Dušan STRAKA 

Školiteľ: Ing. Lukáš Hleba, PhD. 

Pivo sprevádza ľudstvo od počiatkov civilizácie. Na tejto ceste zastávalo rôzne úlohy 

a význam v spoločnosti. Vyrábalo sa z oveľa širšieho spektra surovín a väčšou chuťovou 

diverzitou. Z produktu, ktorý sa vyznačoval náročnou remeselnou výrobou sa následne stal 

priemyselne vyrábaný. Vďaka tomu sa stalo pivo cenovo dostupným  nápojom más. 

Unifikácia piva viedla aj k výraznej redukcii mikroorganizmov používaných pri jeho výrobe, 

nakoniec sa pri výrobe začali využívať len dva druhy kvasiniek, vďaka čomu dnes môžeme 

produkovať pivo celoročne, bez obmedzení a zmien v chuti spôsobených výkyvmi teplôt pri 

fermentácii. Pivo ale stratilo špecifickosť, vďaka čistej kultúre chutí rovnako pivo vyrobené 

na rozdielnych kontinentoch. Vďaka malej hŕstke pivovarov v Belgicku sa nám ale postup 

výroby bez inokulácie kvasničnými kultúrami zachoval. Technológia výroby spontánne 

fermentujúcich pív sa značne líši od priemyselnej výroby. Pivo sa varí len v chladných 

mesiacoch z dvoch dôvodov. Prvým je potreba studeného vzduchu potrebného na chladenie 

piva a nízka koncentrácia mikrocenózy vzduchu, ktorá umožňuje predvídateľnejší výsledok. 

Tento krok je dôležitý, jedná sa o posledné možné nasmerovanie piva k žiadanému výsledku. 

Následná fermentácia trvá spravidla 3 roky a prebieha bez zásahov človeka v dubových 

sudoch. Dlhotrvajúca fermentácia so sebou nesie aj kolísanie fermentačných teplôt v rozpätí 

0-25 °C v závislosti od ročného obdobia. Fermentácia je rozdelená na 4 fázy, ktoré nie sú

presne ohraničené, vyznačujú sa ale špecifickými druhmi a metabolitmi, ktoré produkujú.

Jednotlivé fázy na seba vždy nadväzujú v závislosti od substrátu, ktorý sú mikroorganizmy

schopné metabolizovať. Prvá fáza je fázou baktérií čeľade Enterobacteriaceae, sú schopné

metabolizovať len monosacharidy, vyznačujú sa ale rýchlym množením. Po fermentovaní

monosacharidov nastupuje fáza hlavného kvasenia, vyznačuje sa výrazným poklesom

extraktu, za fermentácie kvasiniek rodu Saccharomyces. Počas tretej fázy nastáva fermentácia

vyšších sacharidov, ktoré sú schopné metabolizovať kvasinky rodu Brettanomyces, za

produkcie vysokej koncentrácie kyseliny octovej a sekundárnych metabolitov nevyhnutných

pre plnosť chuti a arómy výsledného produktu. Kontinuálne prebieha aj fermentácia

baktériami rodu Pediococcus. Kvôli produkcii kyselín sa označuje za fázu

acidifikácie.  Posledná fáza sa označuje ako fáza dokvášania, počas nej pokračuje fáza

acidifikácie, prebieha už ale vo finálnom obale – fľaši, čo zabezpečuje nasýtenie piva. Pivo sa

štandardne mieša, čím sa dosahuje vyrovnaná chuť výsledného produktu, ktorého produkcia

je inak nevyspytateľná.
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