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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

v roku 2022 opätovne otvára svoje brány účastníkom Vedeckej konferencie študentov I. a II. 

stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou. Študenti prvého a druhého stupňa 

štúdia z našej fakulty a fakúlt ďalších vysokých škôl zo Slovenska, ale aj zo zahraničia sa 

stretávajú, aby prezentovali výsledky svojej práce. 

Pre každú dobrú univerzitu je vedecká práca základným kameňom jej existencie. Ruka v ruke 

s týmto „pevným základným kameňom“ však musí ísť aj o prenos vedeckých poznatkov medzi 

študentov. V tomto smere je Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre jednoznačne 

lídrom medzi fakultami na univerzite. Pri dosahovaných výsledkoch vo vedeckej práci, v počte 

publikačných výstupov, projektov či ďalších hodnotených parametrov patríme medzi najlepšie 

fakulty na univerzite. Preto pri definovaní svojej strategickej vízie pokladáme za úplne 

prirodzené klásť absolútny dôraz na ďalší intenzívnejší rozvoj medzinárodnej vedeckej 

a pedagogickej spolupráce. Rovnako uplatňovať pri hodnotení svojej vedeckej práce a výučby 

medzinárodne používané kritériá tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – 

vedcami a pedagógmi. 

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. 

Chcel by som poďakovať Vedeckému výboru a Organizačnému výboru konferencie, 

jednotlivým členom komisií za odvedenú prácu. Verím, že priebeh a výsledok konferencie bude 

pre nich prijemným zadosťučinením. Moja vďaka patrí aj sponzorom konferencie. 

Účastníkom Vedeckej konferencie študentov FBP SPU v Nitre 2022 želám pokojný hlas, jasnú 

myseľ a istú ruku pri prezentácii, aby sa im výsledky svojej práce podarilo úspešne predniesť. 

Verím, že účasť na Vedeckej konferencii študentov vám prinesie aj možnosti nových 

priateľských a pracovných kontaktov. 

Samozrejme, nie všetci účastníci Vedeckej konferencie študentov sa môžu 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, agrobiotechnologických a potravinárskych vied. 
 

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

dekan FBP SPU v Nitre
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MYKOCENÓZA HROZNA DOPESTOVANÉHO V STREDOSLOVENSKEJ 

VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI 

MYCOCENOSIS OF GRAPE BERRIES GROWN IN CENTRAL SLOVAK 

VINEYARD 

Vanesa ÁRVAYOVÁ 

Školiteľ: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

Cieľom práce bolo izolovať a následne identifikovať zástupcov vláknitých mikromycét a 

kvasiniek z povrchu a z vnútra bobúľ hrozna, druhovo identifikovať rody Aspergillus a 

Penicillium, potenciálnych producentov mykotoxínov. Vzorky hrozna boli dopestované v roku 

2021 v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, v Modrokamenskom a Vinickom 

vinohradníckom rajóne, v okrese Veľký Krtíš. Analyzovali sme 12 vzoriek hrozna, pričom 5 

vzoriek patrilo k bielym odrodám - Chardonnay, Devín, Irshay Oliver, Rizling vlašský 2x a 7 k 

červeným - Alibernet 2x, Cabernet Sauvignon 2x, Frankovka modrá, Rulandské šedé a 

Rulandské modré. Stanovenie celkovej mykobioty vzoriek hrozna prebiehalo priamym 

ukladaním bobúľ na živnú pôdu DRBC – agar s dichlóranom, bengálskou červeňou a 

chloramfenikolom. Pri stanovení endogénnej mykobioty hrozna sme bobule vysterilizovali 0,1 

% chloramínom, následne sme izoláty vláknitých mikroskopických húb identifikovali podľa 

makro- a mikromorfologických znakov a kvasinky sme identifikovali pomocou MALDI – TOF 

MS Biotyper. Z exogénnej mykobioty hrozna sme vyizolovali sumárne 713 izolátov, 12 rodov 

vláknitých mikromycét, 6 rodov kvasiniek a Mycelia sterilia. Z vláknitých húb sme vyizolovali 

celkom 574 izolátov, pričom najvyššie zastúpenie mal rod Alternaria, ktorý dosahoval relatívnu 

denzitu (RD) 53,3 % a frekvenciu výskytu (FV) 83 %. Z kvasiniek sme, z celkovej mykobioty 

zachytili sumárne 139 izolátov, pričom najpočetnejší druh bol Aureobasidium pullulans, ktorý 

mal 17,9 % RD a 41,6 % FV. Z endogénnej mykobioty sme vyizolovali celkom 611 izolátov, 

8 rodov vláknitých húb, 10 rodov kvasiniek a Mycelia sterilia. Z vláknitých húb bol počet 

izolátov 535 a z toho najvyššie zastúpenie mal opäť rod Alternaria s RD 53,1 % a FV 100 %. 

Z kvasiniek sme vyizolovali celkom 76 izolátov, pričom najvyššie zastúpenie mal rod Candida, 

jeho RD dosiahla 6 % a FV 41,6 %. Druhou najpočetnejšou kvasinkou bolo Aureobasidium 

pullulans s RD 3,4 % a FV 41,6 %. Pri celkovom ako aj endogénnom osídlení hrozna 

mikromycétami sme potvrdili zastúpenie potenciálne toxinogénnych rodov, predovšetkým 

značné zastúpenie rodu Alternaria, v menšej miere rod Aspergillus, kde sme vyizolovali druhy 

A. clavatus, A. flavus, A. sekcia Nigri a rod Penicillium s druhmi P. brevicompactum, P.

glabrum, P. chrysogenum, P. crustosum, P. expansum, P. oxalicum a P. thomii. Z toho dôvodu

je potrebné pravidelne kontrolovať zastúpenie mikromycét, ktoré môže byť premenlivé, s

cieľom ochrániť zdravie konzumenta.
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JEDLÉ KVETY AKO FUNKČNÉ ZLOŽKY PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL 

 

EDIBLE FLOWERS AS FUNCTIONAL COMPONENTS FOR FOOD INDUSTRY 

 

Michaela DIDOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Inovatívne potraviny a potraviny s pridanou hodnotou sú momentálne predmetom veľkého 

záujmu v potravinárskom priemysle. Jedlé kvety, bohaté na širokú škálu biaktívnych látok, 

predstavujú cenné suroviny na obohatenie predovšetkým cereálnych výrobkov, nakoľko sú 

základom ľudského jedálnička, čo potvrdzuje aj potravinová pyramída. Cieľom práce bolo 

stanoviť antioxidačnú aktivitu (DPPH metóda), celkové polyfenoly a fenolové kyseliny 

(kolorimetricky), celkové množstvo sušiny (vysušením do konštantnej hmotnosti), tuku 

(použitím extraktora tukov), hrubého proteínu (metódou podľa Kjeldahla) a popolovín 

(spaľovaním v muflovej peci pri 900 °C) cereálnych tyčiniek s 5 % prídavkom jedlých kvetov. 

Pripravené výrobky boli tiež hodnotené po senzorickej stránke  9 bodovou hedonickou 

stupnicou (celkový vzhľad, vôňa, chuť, konzistencia, dochuť, celková prijateľnosť). Pripravené 

boli nasledovné varianty cereálnych tyčiniek: kontrolný variant (bez prídavku kvetov), variant 

s prídavkom kvetov bazy čiernej (BČ),  variant s prídavkom kvetov levandule lekárskej (LL), 

variant s prídavkom nechtíka lekárskeho (NL) a variant s prídavkom kvetov ruže damascénskej 

(RD). Antioxidačná aktivita bola v rozmedzí od 3,15 mg TEAC.g-1 (RD) do 0,83 mg TEAC.g-

1 (NL; TEAC – Trolox ekvivalent antioxidačná kapacita). Množstvo celkových polyfenolov 

kolísalo od 3,39 mg GAE.g-1 (RD) do 0,91 mg GAE.g-1 (LL; GAE – ekvivalent kyseliny 

galovej). Obsah celkových fenolových kyselín bol najvyšší vo variante s bazou čiernou (11,80 

mg CAE.g-1) a nechtíkom lekárskym (9,80 mg CAE.g-1 ; CAE – ekvivalent kyseliny kávovej). 

Hodnoty celkovej sušiny, tuku a hrubého proteínu sa výrazne nemenili a boli na úrovni ~79 % 

(sušina), 15 % (tuk) a 12 % (hrubý proteín) v analyzovaných vzorkách. Obsah  popolovín 

s prídavkom jedlých kvetov stúpal a bol najvyšší vo variante s prídavkom kvetov nechtíka (2 

%). Pripravené cereálne tyčinky boli po senzorickej stránke hodnotené kladne, vôňa a chuť bola 

charakteristická pre dané kvety, konzistencia uspokojivá; pričom ako najlepší v rámci 

prídavkov bol vyhodnotený variant s kvetmi ruže damascénskej. Jedlé kvety sa vďaka obsahu 

nutrične a senzoricky atraktívnych látok javia ako veľká perspektíva pre potravinársky 

priemysel predovšetkým pre vývoj inovatívnych a funkčných potravín.  
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HODNOTENIE KVALITY VYBRANÝCH DRUHOV ŠPECIÁLNYCH KÁV 

 

QUALITY EVALUATION OF SELECTED TYPES OF SPECIAL COFFEES 

 

Martina GÚTOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Cieľom práce bolo hodnotenie kvality špeciálnych druhov káv druhu Coffea arabica L.: Jacu 

Bird Coffee, Brazília (vtáčia káva), Royal Ivory Coffee, Thajsko (slonia káva) a Kopi Luwak, 

Indonézia (cibetková káva). Uvedené kávy sa zaraďujú medzi špeciálne kávy vďaka spôsobu, 

akým boli spracované – zrná pred pražením podliehali tráviacemu procesu v telách živočíchov, 

ktoré sa ňou živia (bobule kávovníka sú pre nich delikatesa). Zrná boli zozbierané voľne 

z prírody (trusu zvierat), nejedná sa o klietkové a nútené chovy. Vzorky boli získané priamo od 

producentov. Celkové množstvo sušiny (stanovené vysušením do konštantnej hmotnosti) bolo 

na úrovni ~ 98 % v analyzovaných vzorkách; obsah popolovín (stanovený spaľovaním 

v mufľovej peci) bol v rozmedzí od 2,94 % (Royal Ivory) do 3,15 % (Kopi Luwak); obsah 

hrubého proteínu (stanovený metódou podľa Kjeldahla) bol v rozmedzí od 12,84 % (Royal 

Ivory) do 14,39 % (Kopi Luwak) a obsah tuku (stanovený pomocou extraktora, extrakčné 

činidlo petroléter) vykazoval hodnoty od 9,29 % (Royal Ivory) do 10,50 % (Jacu Bird).  

Antioxidačná aktivita (DPPH metóda) sa pohybovala v hodnotách od 32,81 (Royal Ivory) do 

38,42 mg TEAC.l-1 (Jacu Bird; TEAC – Trolox ekvivalent antioxidačná kapacita). Obsah 

celkových polyfenolov stanovený použitím Folin-Ciocalteuovho činidla sa pohyboval 

v rozmedzí od 323,19 (Kopi Luwak) do 493,49 mg GAE.l-1 (Jacu Bird; GAE – ekvivalent 

kyseliny galovej). Celkový obsah fenolových kyselín stanovený metódou s použitím Arnovej 

reagencie vykazoval podobnú tendenciu, najvyššie hodnoty boli zaznamenané v káve Jacu Bird 

97,79 mg CAE.l-1 (CAE – ekvivalent kyseliny kávovej). Oxidačná stabilita kávy (stanovená 

použitím prístroja Rancimat) sa pohybovala v rozmedzí od 45,44 (Jacu Bird) do 113,83 (Royal 

Ivory) hodín. Senzorická analýza testovaná 5 bodovou hedonickou stupnicou (vôňa, chuť, 

farba, perzistencia, celková prijateľnosť) bola realizovaná pomocou 20 respondentov. Káva sa 

servírovala v štýle French Press. Respondenti svojim hodnotením potvrdili prítomnosť rôznych 

príjemných dymových, čokoládových, orieškových či obilninových chutí a vôní; kávy boli 

veľmi dobre prijateľné, pričom ako najlepšie bola akceptovaná káva Kopi Luwak. Špeciálne 

druhy káv môžu nielen svojím nutričným zložením, ale hlavne po stránke senzorickej 

zatraktívniť sortiment a ponuku kávových nápojov a prilákať konzumentov v rámci 

gastronomického priemyslu. 
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POROVNANIE KVALITY SUŠENÉHO DROBNÉHO OVOCIA PO RÔZNYCH 

SPÔSOBOCH SUŠENIA  

 

COMPARISON OF THE QUALITY OF DRIED SMALL FRUITS AFTER 

DIFFERENT DRYING METHODS 

 

Denisa HNIDZÍKOVÁ 

 
Školiteľ: doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.  

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Drobné ovocie patrí medzi nutrične najvýznamnejšie ovocie. Vyznačuje  sa prítomnosťou 

širokého spektra biologicky aktívnych, antioxidačne pôsobiacich látok, ako napr. vitamínov C, 

polyfenolické látky, karotenoidy, minerálne látky a i. Vzhľadom k vysokému obsahu vody má 

drobné ovocie veľmi krátku trvanlivosť a je určené na rýchly priamy konzum alebo na 

spracovanie. Drobné ovocie sa využíva na výrobu nealkoholických nápojov, ovocných 

nátierok, no čoraz väčšiemu záujmu sa teší aj sušenie drobného ovocia. Sušené drobné ovocie 

sa využíva na výrobu ovocných čajov, ako súčasť cereálnych produktov, ale aj na priamy 

konzum ako zdravšia alternatíva cukroviniek. Spôsob, podmienky a priebeh sušenia výrazne 

ovplyvňujú nutričnú kvalitu produktu. Cieľom našej práce bolo sušenie vybraných druhov 

drobného ovocia a sledovanie zmien obsahu antokyanových farbív a celkových polyfenolov po 

sušení. Na sušenie sme použili aróniu čiernoplodú, bazu čiernu, červené a čierne ríbezle, 

hlošinu mnohokvetú, čerešňu višňovú, ostružinu malinovú a čučoriedku chocholíkatú. Sušenie 

sme uskutočnili v teplovzdušnej sušiarni Concept S1060 pri teplote 60 °C a infračervenej 

sušiarni Yden CI IR D5. Analýzu obsahu antokyanových farbív sme vykonali pH 

diferenciálnou metódou, stanovenie celkového obsahu polyfenolov sme uskutočnili Folin – 

Ciocaltovou metódou. Analýzou čerstvých plodov sme zistili najvyšší obsah antokyanových 

farbív v plodoch arónie čiernoplodej (3036,97 mg. 100 g-1 sušiny) a najnižší obsah v plodoch 

hlošiny mnohokvetej (83,86 mg. 100 g-1 sušiny). Celkový obsah polyphenolov sa v našich 

sledovaných druhoch pohyboval od 726,07 mg. 100 g-1 sušiny po 7895,61 mg. 100 g-1 sušiny. 

Najvyšší obsah sme podobne ako v prípade polyfenolov zistili v plodoch arónie čiernplodej a 

najnižší v plodoch hlošiny mnohokvetej. Po sušení v teplovzdušnej sušiarni obsah 

antokyanových farbív klesol na hodnoty 23,04 – 979,13 mg. 100 g-1 sušiny. V percentuálnom 

vyjadrení bol pokles obsahu antokyanových farbív od 62,2 % (v baze čiernej) až 72,52 % (v 

hlošine mnohokvetej). Celkový obsah polyfenolov sa po sušení v teplovzdušnej sušiarni 

pohyboval v hodnotách od 339,53 mg. 100 g-1 sušiny po 4329,56 mg. 100 g-1 sušiny. 

Percentuálny pokles obsahu celkových polyfenolov po sušení bol od 45,16 % (v arónii 

čiernoplodej) po 53,34 % (v ríbezli červenej). Po sušení v infračervenej sušiarni sme zistili 

obsah celkových antokyánových farbív od 24,13 mg. 100 g-1 sušiny po 1363,72 mg. 100 g-1 

sušiny, čo predstavovalo pokles obsahu o 50,41 % (v baze čiernoplodej) až 71,22 % (v hlošine 

mnohokvetej). Celkový obsah polyfenolov sa po sušení v infračervenej sušiarni pohyboval v 

hodnotách od 387,81 mg. 100 g-1 sušiny po 4654,49 mg. 100 g-1 sušiny, čo predstavovalo 

percentuálny pokles o 41,05 % (v arónii čiernoplodej) až 47,89 % (v čerešni višňovej). Záverom 

môžeme skonštatovať, že sušenie v infračervenej sušiarni sa prejavilo nižšou deštrukciou 

antokyanových farbív aj celkového obsahu polyfenolov. 
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VARIABILITA OBSAHU CELKOVÝCH POLYFENOLOV A ANTIOXIDAČNEJ 

AKTIVITY V ODRODÁCH VYBRANÝCH STRUKOVÍN 
 

VARIABILITY OF TOTAL POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDATION 

ACTIVITY IN SELECTED STRUCTURE VARIETIES 
 

Ivana KRIVOŇÁKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Mária Timoracká, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Strukoviny sú bohatým zdrojom polyfenolov, ktoré disponujú antioxidačnými vlastnosťami. 

Cieľom práce bolo určenie variability obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v 

odrodách vybraných suchých semien strukovín, a to konkrétne v šošovici, cíceri a fazuli, ktoré 

boli získané z pôdnej lokality mesta Piešťany.  Pôda v lokalite Piešťany mala neutrálnu pôdnu 

rekciu a bola stredne humózna.  Z rizikových prvkov celkový obsah kadmia získaný vo výluhu 

lúčavkou kráľovskou prekračoval limitnú hodnotu stanovenú zákonom o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy 0,7 mg/kg, avšak neprekračoval prahovú hodnotu stanovenú 

Európskou komisiou (2006) 1,5 mg/kg. Olovo získané vo výluhu lúčavkou kráľovskou spĺňalo 

limitné hodnoty stanovené Zákonom č. 220/2004 Z.z. (70 mg/kg) a prahovú hodnotu 

Európskou komisiou (2006) (100 mg/kg). V prípade obsahu olova bola limitná hodnota 

stanovená Zákonom č. 220/2004 Z. z. (0,1 mg/kg) získaného z výluhu dusičnanu amónneho 

prekročená o 180 %. Kadmium získané z výluhu dusičnanu amónneho spĺňalo limitné hodnoty 

stanovené Zákonom č. 220/2004 Z.z. (0,1 mg/kg).  Stanovenie ťažkých kovov v pôde i v 

strukovinách sa robilo pomocou plameňovej AAS (prístroj Varian AA Spectr DUO 240FS/240 

Z/UltrAA). Na základe získaných výsledkov sme zistili dosiahnutie limitných hodnôt olova 

(0,20mg/kg) podľa PK SR. v troch odrodách cícera (Kráľová z Krajovej,  Maškovský Bagovec 

a Bušinský) a v troch odrodách fazule (Albena, Luna a Sina). V prípade fazule rizikový prvok 

kadmium presiahol limitnú hodnotu 0,1 mg/kg stanovenú Výnosom MP SR a MZ SR v odrode 

Petra o 150 % a Nariadenie komisie EÚ 2021/1323 (0,02 mg/kg) o 1150 %.  V prípade 

všetkých troch druhov strukovín bol štatisticky preukazný rozdiel medzi jednotlivými odrodami 

pri stanovení celkového obsahu polyfenolov a antioxidačnej aktivity.  Medzidruhovo bol 

takisto preukázaný štatisticky významný rozdiel. Celkový obsah polyfenolov v šošovici 1592,7 

mg/kg, v cíceri 865,7 mg/kg a vo fazuli 647,2 mg/kg. Poradie strukovín na základe priemerného 

klesajúceho obsahu celkových polyfenolov je šošovica>cícer>fazuľa. Antioxidačná aktivita 

v šošovici 22,9 %, vo fazuli 5 % a v cíceri  

2,3 %. Poradie strukovín na základe priemernej hodnoty antioxidačnej aktivity 

šošovica>fazuľa>cícer. Závislosť antioxidačnej aktivity od celkových polyfenolov bola 

potvrdená v šošovici, v prípade cíceru je tento vzťah štatistický nevýznamný a vo fazuli bola 

stanovená nižšia stredná závislosť.  

Kľúčové slová: strukoviny, polyfenoly, antioxidačná aktivita, variabilita, ťažké kovy 

 

Kontaktná adresa: Bc. Ivana Krivoňáková, Ing. Mária Timoracká, PhD., Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre,  Ústav potravinárstva, FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, xkrivonakova@uniag,sk; 

maria.timoracka@uniag.sk

DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055224886



XX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou 

XX. International scientific conference of bachelor and master degree students 

 

15 

 

NETRADIČNÉ OVOCIE A JEHO VPLYV NA TECHNOLOGICKÚ KVALITU 

PŠENIČNÉHO CESTA 

 

NON-TRADITIONAL FRUIT AND ITS INFLUENCE ON THE TECHNOLOGICAL 

QUALITY OF WHEAT DOUGH 

 

Renáta MIHALOVIČOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Anna Kolesárová, PhD.  

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Cieľom práce bolo hodnotenie technologickej kvality (vlhkosť, popoloviny, číslo poklesu, 

hrubý proteín, mokrý lepok, kyslosť) zmesnej múky pripravenej zo pšeničnej múky T650 

a lyofilizovaného a homogenizovaného muchovníka jelšolistého (Amelanchier alnifolia nutt.) 

v množstve 5 %, 10 % a 15 % a tiež hodnotenie senzorických ukazovateľov kvality (vôňa, chuť, 

intenzita, dochuť, celkový vzhľad) pokusných pekárskych výrobkov - sušienok pripravených 

z týchto múk. Sušienky môžeme zaradiť medzi cereálne výrobky, ktoré môžeme využiť ako 

doplnok na zlepšenie výživy, a to napríklad zvýšením ich nutričnej hodnoty (napr. prídavkom 

muchovníka). Vzhľadom k nízkej vlhkosti lyofilizovaných plodov muchovníka (8,64 %) 

a vlhkosti kontrolnej vzorky (12,52 %), sa so zvyšovaným prídavkom muchovníka do zmesi 

vlhkosť znižovala (12,46 %, 12,35 %, 12,18 %). Obsah popolovín sa oproti kontrole (múka 

T650 - 0,59 %) s prídavkom plodov zvyšoval (0,65 % pri 5 % až na 0,87 % pri 15 % prídavku 

muchovníka), rovnako aj kyslosť múky sa s prídavkom muchovníka zvyšovala (kontrolná 

vzorka – 76,725 mmol.kg-1 a vzorka s 15 % prídavkom – 109,679 mmol.kg-1). Naopak, 

s rastúcim podielom prídavku muchovníka v zmesi klesali hodnoty obsahu lepku G30 v % (5 

% prídavok – 35,4 až po 25 pri 15 %-om prídavku,), ťažnosti lepku T30 v cm (10, 9, 8), 

napučiavania lepku Q30 v ml (20, 19, 19) z dôvodu absencie lepku v týchto plodoch. Najvyššia 

enzymatická aktivita bola pri najvyššom, a to 15 % prídavku muchovníka (číslo poklesu – 297,3 

s.), najnižšia aktivita -amyláz bola pri kontrolnej vzorke (číslo poklesu 541,4 s). Obsah 

hrubého proteínu  v našich výrobkoch prídavkom plodov muchovníka klesal (kontrolná vzorka 

– 8,34 % až po 15 % prídavok muchovníka 7,92 %). V sušienkach bol stanovovaný aj obsah 

sušiny  (kontrolná vzorka – 95,31% a pri 15%-nom prídavku 95,59 %) a následne sa stanovoval  

aj obsah popolovín v sušienkach, ktorý prídavkom muchovníka stúpal (kontrola – 0,88 % až po 

15 %-ný prídavok – 1,14%). Podľa výsledkov senzorického hodnotenia môžeme povedať, že 

čím vyšší bol prídavok muchovníka v zmesnej múke, tým boli jednotlivé posudzované znaky 

hodnotené pozitívnejšie, predovšetkým farba výrobku aj chuťové vlastnosti, vrátane intenzity. 

Tieto znaky boli posudzovateľmi vyhodnotené  najlepšie v sušienkach s 15 %-ným prídavkom 

muchovníka. Na základe našich výsledkov možno odporučiť overenú ovocnú prísadu na 

prípravu trvanlivého pečiva (sušienky). Aj v spojení s farbou cesta dokáže toto netradičné 

ovocie z lokálnych zdrojov zvýšiť atraktivitu výrobkov a môže byť zaujímavé pri navrhovaní 

nových produktov so zvýšeným potenciálom v prospech zdravia.  
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HODNOTENIE KVALITY CESTOVÍN S PRÍDAVKOM JEDLÝCH A LIEČIVÝCH 

HÚB  

 

EVALUATION OF THE QUALITY OF PASTA WITH THE ADDITION OF EDIBLE 

AND MEDICAL MUSHROOMS 

 

Miriama MIKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Cieľom práce bolo hodnotenie technologických (varivosť, väznosť, napučiavanie), nutričných 

(antioxidačná aktivita, celkové polyfenoly, fenolické kyseliny, celkové množstvo hrubého 

proteínu, sušiny, tuku a popolovín) a senzorických (vôňa, chuť, celkový vzhľad, celková 

prijateľnosť, dochuť) ukazovateľov kvality cestovín s prídavkom jedlých a liečivých húb. 

Celkovo bolo pripravených päť variant cestovín (krátke cestoviny – kolienka), z ktorých bola 

jedna kontrolná a štyri varianty boli pripravené s 5 % prídavkom prášku z jedlých a liečivých 

húb: hliva ustricová (Pleurotus ostreatus), kuriatko jedlé (Cantharellus cibarius), hríb dubový 

(Boletus reticulatus) a húževnatec jedlý – Shiitake (Lentinula edodes). Varivosť cestovín 

s prídavkom húb bola na úrovni ~ 6 minút, čím sa potvrdilo, že prídavkom hubového prášku sa 

čas varivosti predĺžil. Väznosť bola v rozpätí od 76,60 % (cestoviny s prídavkom hríbu 

dubového) do 97,40 % (cestoviny s prídavkom hlivy ustricovej). Najvyššiu hodnotu 

napučiavania cestovín dosiahla kontrolná vzorka (2,25). Celkové množstvo sušiny cestovín sa 

pohybovalo v rozmedzí 92,72 % (variant s kuriatkom jedlým) – 93,00 % (kontrolný variant). 

Antioxidačná aktivita (stanovená DPPH metódou) bola v rozmedzí od 0,78 (variant s hríbom 

dubovým) – 2,10 mg TEAC.g-1 (variant s hlivou ustricovou; TEAC – Trolox ekvivalent 

antioxidačná kapacita), celkové polyfenoly kolísali od 0,38 (variant s kuriatkom jedlým) – 0,67 

mg GAE.g-1 (variant s hlivou ustricovou; GAE – ekvivalent kyseliny galovej) a celkový obsah 

fenolických kyselín od 1,69 (variant s kuriatkom jedlým) do 1,98 mg CAE.g-1 (variant s hlivou 

ustricovou; CAE – ekvivalent kyseliny kávovej). Celkové množstvo hrubého proteínu bolo 

najvyššie v cestovinách s prídavkom prášku z hríbu dubového – 13,16 %. Obsah popolovín bol 

v rozmedzí od hodnôt 0,69 % (kontrolný variant) do 0,94 % (variant s hlivou ustricovou). Obsah 

tuku sa s prídavkom hubového prášku zvyšoval a v porovnaní s kontrolnou vzorkou (0,70 %) 

mali cestoviny s prídavkom prášku z kuriatka jedlého najvyššiu hodnotu 1,34 %. Zo 

senzorického hľadiska boli celkovo vzorky cestovín s prídavkom jedlých a liečivých húb 

hodnotené pozitívne – najvyššiu hodnotu celkového dojmu po skonzumovaní dosiahli 

cestoviny s prídavkom hríbu dubového, nakoľko vynikali svojou výraznou a intenzívnou 

vôňou. Z hľadiska chuťových parametrov získali najvyššie bodové hodnotenie cestoviny 

s prídavkom Shiitake. Cestoviny obohatené o extrakty a prášky húb môžu predstavovať 

zaujímavý a atraktívny inovatívny produkt pre spotrebiteľa vyznačujúci sa nielen rýchlou 

prípravou, ale aj nutričnými benefitmi. 
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VYUŽITIE POHÁNKY AKO SUROGÁTU PRI VÝROBE SLADINY  

 

THE UTILIZATION OF BUCKWHEAT AS AN ADJUNCT IN WORT 

PRODUCTION 

 

Silvia NOVÁKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Miriam Solgajová, PhD.  

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

V dnešnej dobe čoraz viac rastie dopyt po nových a zaujímavých pivách, ktoré majú zároveň aj 

nutričné výhody. Z tohto dôvodu je stále viac populárnejšie nahrádzanie sladu rôznymi 

nesladovanými obilninami alebo pseudoobilninami. Surogáty sa v pivovarníctve používajú 

najmä z ekonomických dôvodov alebo ako snaha pivovarov o oslovenie zákazníka novými, 

inovatívnymi chuťami. Pohánka obyčajná je populárnou náhradou pre jej bezlepkové vlastnosti. 

Cieľom tejto práce bolo pripraviť a následne zhodnotiť sladinu a z nej vyrobené pivo so 

surogátom pohánky. Vplyv substitúcie sladu pohánkou sme skúmali na základe fyzikálnych 

a chemických parametrov ako doba scukrenia, doba stekania, viskozita, extrakt v sušine, farba, 

zákal, obsah celkových flavonoidov a fenolických kyselín. Kvalita finálneho piva sa zhodnotila 

senzorickou analýzou. Sladina bola pripravená v 5 variantoch surogácie: 5 %, 10 %, 15 %, 20 

%, 30 %. Na porovnanie bola pripravená kontrolná vzorka bez pohánky. Pivo bolo vyrobené 

v 2 variantoch: štandard a variant s 30% podielom nesladovanej pohánky. Výsledky ukázali, že 

scukrenie prebehlo v rozpätí od 10 minút (štandard) do 35 minút (30 % pohánky). Sladina 

stiekla za 30 minút (štandard) až 45 minút (30 % pohánky). Hodnoty viskozity sladiny sa 

pohybovali od 1,49 mPa.s-1 (štandard) do 1,63 mPa.s-1 pri 30 % pohánky. Najvyšší extrakt 

v sušine bol nameraný u vzorky štandard a to 84,3%, najnižší extrakt vykazovala vzorka s 30% 

surogáciou (77,5 %). Farba kongresnej sladiny sa pohybovala od 6,82 do 7,66 j EBC. Hodnoty 

zákalu sladiny klesali od 4,47 j EBC (štandard) do 2,96 j.EBC (30 % pohánky). Najvyšší obsah 

flavonoidov, vyjadrený ako ekvivalent kvercetínu, bol nameraný vo vzorke s 30 % surogáciou 

pohánky a to 71,95 mg QE g-1 a najnižší obsah bol nameraný vo vzorke štandard (22,14 mg QE 

g-1). Fenolických kyselín vyjadrených ako mg CAE (ekvivalent kyseliny kávovej) na gram 

vzorky bolo najviac detekovaných vo vzorke s 30 % surogáciou (46,98 mg CAE g-1) a najnižší 

obsah vo vzorke štandard (38,37 mg CAE g-1). Z pohľadu senzorickej analýzy sa pivo hodnotilo 

na základe jeho vzhľadu (intenzita farby, priezračnosť), vône (intenzita vône, typ vône), chute 

(intenzita a typ chute) a celkového dojmu. Účastníci senzorického hodnotenia popísali vzorku 

s 30 % surogáciou pohánky z pohľadu farby ako zamatovejšiu a chuti ako intenzívnejšiu a 

plnšiu s príjemnou orieškovou vôňou. Pivo pripravené s prídavkom pohánky má podľa nami 

zistených výsledkov zaujímavé organoleptické a nutričné vlastnosti, ktoré môžu byť atraktívne 

ako pre konzumentov tak aj pre malé remeselné pivovary.  
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VPLYV VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV NA OBSAHY 

CHEMOPROTEKTÍVNYCH LÁTOK V POVOJNÍKU BATATOVOM  

 

INFLUENCE OF SELECTED TECHNOLOGICAL TREATMENTS ON THE 

CONCENT OF CHEMOPROTECTIVE SUBSTANCES IN SWEET POTATO  

 

Klaudia SULÍROVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.  

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Bataty sú dobrým zdrojom bioaktívnych zlúčenín ako sú polyfenoly, či karotenoidy, ktoré 

vykazujú antioxidačnú aktivitu. Tepelné spracovanie môže ovplyvniť bioaktívne zlúčeniny 

v batatoch. Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv rôznych metód tepelného spracovania 

(varenie, pečenie, úprava v pare, úprava v mikrovlnnej rúre) na obsah polyfenolov 

a antioxidačnú aktivitu. V práci sme analyzovali oranžovú odrodu Beauregard a bielu odrodu 

Japanese z Chorvátska (od firmy DespaD). Ostatné vzorky boli zo supermarketov, kde nebola 

uvádzaná presná odroda ale len krajina pôvodu (USA, Rakúsko, Egypt). Vzorky z Rakúska, 

USA a Egypta boli oranžovej farby. Celkový obsah polyfenolov sme stanovovali 

spektrofotometricky s použitím Folin-Ciocalteuovho skúmadla. Celkový obsah polyfenolov bol 

v rozmedzí 1126 (Chorvátsko oranžové) – 3248 mg GAE.kg-1 suchej hmoty (SH) (Rakúsko 

oranžové) pre surovú dužinu, a 4918 (Chorvátsko biele) – 10325 mg GAE.kg-1 SH (Rakúsko 

oranžové)  pre surovú šupu. Po tepelnej úprave sa obsah polyfenolov zvýšil takmer vo všetkých 

vzorkách okrem oranžových batatov z Egypta (varenie, mikrovlnka). Najvýraznejšie zvýšenie  

celkového obsahu polyfenolov (na 4274 mg GAE.kg-1 SH) bolo v oranžových batatoch 

z Rakúska, ktoré boli upravené v pare. V oranžových batatoch z Rakúska klesol celkový obsah 

polyfenolov z 1838 mg GAE.kg-1 SH v surovej dužine na 1438 mg GAE.kg-1 SH (varené) a 1475 

mg GAE.kg-1 SH (upravené v mikrovlnke). Antioxidačnú aktivitu sme stanovovali metódou 

s použitím DPPH radikálu s následným meraním spektrofotometricky. Celková antioxidačná 

aktivita sa menila od 2,31 % (biele bataty z Chorvátska) po 48,94 % (oranžové bataty 

z Rakúska) v surovej dužine. Podstatne vyššie hodnoty sme stanovili v surovej šupe batatov – 

od 42,23 % (biele bataty z Chorvátska) po 93,77 (oranžové bataty z USA). Celková 

antioxidačná aktivita sa zvýšila tepelným spracovaním (max. 91,1 % oranžové bataty z USA, 

upravené v mikrovlnke) okrem oranžových batatov z Egypta a Rakúska, kde celková 

antioxidačná aktivita klesla po varení. Najnižšiu antioxidačnú aktivitu medzi upravenými 

vzorkami vykazovali varené bataty. Vo všetkých vzorkách sa potvrdil štatisticky preukazný 

vplyv analyzovanej časti (šupa, dužina) na antioxidačnú aktivitu. 
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JEDLÝ HMYZ AKO FUNKČNÁ ZLOŽKA DO CEREÁLNYCH VÝROBKOV 

 

EDIBLE INSECTS AS A FUNCTIONAL INGREDIENT IN CEREAL PRODUCTS 

 

Peter ŠULC 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Cieľom práce bolo hodnotenie nutričných (celkový obsah sušiny, popolovín, hrubého proteínu, 

tuku, antioxidačná aktivita, celkový obsah polyfenolov a fenolových kyselín) a senzorických 

charakteristík (vôňa, chuť, celkový vzhľad, dochuť, celková prijateľnosť) cereálnych tyčiniek 

obohatených o 5 % prídavok jedlého hmyzu (zhomogenizovaného na prášok). Jedlý hmyz bol 

získaný od certifikovaných potravinárskych dodávateľov. Celkovo bolo pripravených 5 variant: 

kontrolná vzorka bez prídavku, vzorka s prídavkom cvrčka domového (Acheta domestica), 

vzorka s prídavkom kobyliek (Tettigonia viridissima), vzorka s prídavkom buffalo červov 

(Alphitobius laevigatus) a s prídavkom múčnych červov (Tenebrio molitor). Celkový obsah 

sušiny (stanovenej vysušením do konštantnej hmotnosti) sa pohyboval od 80,60 % (kontrola) 

do 82,22 % (vzorka s prídavkom cvrčkov). Celkový obsah popolovín (stanovený spaľovaním 

v muflovej peci) ako aj hrubého proteínu (stanovený metódou podľa Kjeldahla) stúpal s 

prídavkom hmyzu – popoloviny od 1,91 % (kontrola) do 2,01 % (vzorka s prídavkom cvrčkov); 

hrubý proteín od 14,05 % (kontrola) do 16,01 % (vzorka s prídavkom kobyliek). Obsah tuku 

(stanovený na extraktore tukov, extrakčné činidlo petroléter) sa pohyboval v rozmedzí od 15,01 

% (kontrola) 17,89 % (vzorka s prídavkom múčnych červov). Antioxidačná aktivita (stanovená 

metódou DPPH) bola v rozpätí od 2,74 (buffalo červy) do 3,80 (vzorka s prídavkom kobyliek) 

mg TEAC.g-1 (Trolox ekvivalentná antioxidačná kapacita). Celkový obsah polyfenolov 

(stanovený kolorimetricky) bol najvyšší vo vzorke s prídavkom cvrčkov 2,82 mg GAE.g-1 

(GAE – ekvivalent kyseliny galovej) a celkový obsah fenolových kyselín (stanovený 

kolorimetricky) vo vzorke s prídavkom múčnych červov 0,30 mg CAE.g-1 (CAE – ekvivalent 

kyseliny kávovej). Tyčinky boli po senzorickej stránke hodnotené pozitívne, pričom najviac 

bodov získali tyčinky s prídavkom cvrčkov a kobyliek, naopak najmenej bodov naopak získali 

tyčinky s prídavkom múčnych červov, kde hodnotitelia negatívne posúdili hlavne vôňu a chuť.  

Jedlý hmyz je momentálne pokladaný za alternatívnu potravinu budúcnosti, preto je potrebné 

hľadať možností jeho využitia v potravinárskom priemysle. Ako dokazujú výsledky tejto práce, 

cereálne tyčinky môžu byť jednou zo širokého množstva potravín, kde môže nájsť svoje 

uplatnenie. 
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ANALÝZA KVALITY DOMÁCICH MÄSOVÝCH VÝROBKOV 

 

QUALITY ANALYSIS OF HOMEMADE MEAT PRODUCTS 

 

Gabriel Peter AGÓCS 

 

Školiteľ: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. 

Stupeň štúdia študenta: inžinierský 

 

 

Kvalita mäsa je široký pojem a hodnotí sa z viacerých pohľadov, hlavne s cieľom jeho použitia. 

Z nutričného pohľadu je dôležité výživové zloženie, z technologického napríklad väznosť vody 

a schopnosť jej údržnosť počas spracovania. Spotrebiteľ ako prvé vníma farbu, vzhľad, potom 

cenu, a pôvod. Z pohľadu výskumu sú dôležité všetky kvalitatívne parametre, v našom prípade 

ide o základné chemické zloženie tradičných mäsových výrobkov a obsah malóndialdehydu 

v priebehu skladovania, počas doby trvanlivosti výrobku. Pre experimenty bolo použité mäso 

z jatočných ošípaných z vlastného chovu s priemernou živou hmotnosťou 190 kg. Pre výrobu 

mäsových výrobkov je vhodnejšie mäso ťažších ošípaných, pretože majú mäso s vyšším 

obsahom myoglobínu a nižším obsahom vody. Pre účely experimentu boli vyrobené 3 šarže 

(marec 2021, apríl 2021 a október 2021) a analyzovali sme ukazovatele kvality v troch 

výrobkoch (domáca údená klobása, domáca papriková slanina a domáca údená slanina). Obsah 

bielkovín, tuku, mastných kyselín a aminokyselín bol stanovený prístrojom Nicolet 5700. 

Domáca údená klobása mala obsah bielkovín 19,47 g.100g-1, tuku 18,66 g.100g-1 a  vody 60,09 

g.100g-1. Z aminokyselín je najviac zastúpená  aminokyselina lyzín, vo vzorke údenej slaniny 

2,83 g.100g-1, okrem toho sú s vyšším zastúpením ešte leucín, arginín, treonín a metionín. Z 

mastných kyselín bola najviac zastúpená kyselina olejová, potom nasledujú kyselina palmitová, 

kyselina steárová a kyselina vakcénová. Najväčší podiel kyseliny olejovej bolo vo vzorke 

paprikovej slaniny, 65,68 g.100g-1 FAME. Mastné kyseliny sú rozdelené na SAFA, MUFA 

a PUFA. Vo všetkých výrobkoch sme identifikovali najvyšší podiel MUFA (mononenasýtené 

mastné kyseliny).  V paprikovej slanine bol obsah MUFA 70,25 g.100g-1 FAME  potom SAFA 

(nasýtené mastné kyseliny)  a  najmenší podiel tvorili polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA). 

Najvyšší obsah cholesterolu sme zistili vo vzorke domácej paprikovej slaniny. Oxidáciu lipidov 

sme stanovili ako koncentráciu malóndialdehydu spektrofotometrickou metódou. Obsah 

malóndialdehydov sme merali dvakrát,  nasledujúci deň po ukončení výroby a po 30 dňovom 

skladovaní pri teplote 4°C. Z analyzovaných výrobkov po ukončení výroby mala domáca 

papriková slanina najvyšší obsah MDA 0,75 mg.kg-1. Aj po skladovaní sme zistili najvyšší 

obsah v paprikovej slanine. Obsah MDA v paprikovej slanine sa v priebehu skladovania takmer 

zdvojnásobnil na 1,49 mg.kg-1. 
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MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA KVALITY SYROV PRODUKOVANÝCH NA 

FARMÁCH  

 

MICROBIOLOGICAL CONTROL OF QUALITY OF CHEESES PRODUCED ON 

FARMS 

 

Zuzana BRIENIKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Viera Ducková, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Neodmysliteľnou charakteristikou regiónu Orava sú tradičné parené syry ako napr. Oravský 

korbáčik, Zázrivský korbáčik alebo Zázrivské vojky. Cieľom práce bolo zhodnotiť 

mikrobiologickú kvalitu parených syrov produkovaných na farmách, resp. malými producentmi 

v tomto regióne. V období od októbra 2021 do februára 2022 sme zakúpili 22 vzoriek parených 

ochutených syrov priamo od malých producentov (2 vyrábali syry zo surového kravského 

mlieka, 9 z pasterizovaného mlieka). Syry boli ochutené 7 príchuťami (zmes bylín, cesnak, 

medvedí cesnak, gyros, chilli, paprika a pikantná paprika). Platňovou metódou sme vo 

vzorkách stanovili ako indikátor úrovne hygieny koliformné baktérie (VRB agar, 30±1 °C, 24 

hod.) a kvasinky a mikroskopické vláknité huby (MVH) (DRBC agar, 25±1  °C, 5 dní). V rámci 

ušľachtilých baktérií mliečneho kysnutia sme stanovili streptokoky (M 17 agar, 37±1  °C, 3 

dni) a laktobacily (MRS agar, 37 °C, 3 dni). Koliformné baktérie neboli detegované v 14 

testovaných vzorkách, pričom v rámci ochutenia sme ich prítomnosť nezistili v syroch 

s cesnakom alebo medvedím cesnakom). Vo zvyšných 8 hodnotených vzorkách koliformné 

baktérie kolísali v rozmedzí od 1,95 do 3,70 log KTJ.g-1, pričom najhoršiu kvalitu vykazovali 

syry ochutené paprikou vyrábané zo surového mlieka. Kvasinky a MVH neboli detegované v 8 

testovaných vzorkách syrov (viac-menej išlo o vzorky, v ktorých sa nedetegovali ani 

koliformné baktérie). Vo zvyšných 14 vzorkách sa kvasinky pohybovali v rozmedzí od 1 do 

5,72 log KTJ.g-1 s priemernou hodnotou 3,43 log KTJ.g-1. Vysokú kontamináciu kvasinkami, 

na úrovni rádovo 5 log KTJ.g-1 sme stanovili v 4 vzorkách syrov (príchute cesnak, medvedí 

cesnak, gyros, paprika pikantná) od 4 rôznych producentov, čo zrejme súvisí s nedostatkami 

hygieny počas samotnej výroby uvedených vzoriek syrov, pretože parené syry pochádzajúce 

z fariem, resp. od malých producentov sa vyznačujú značným podielom ručnej výroby. Výskyt 

MVH bol ojedinelý (iba 2 vzorky, rádovo 2 log KTJ.g-1). Zo zástupcov ušľachtilých baktérií 

mliečneho kysnutia sme vo vzorkách syrov stanovili počty streptokokov, ktoré sa pohybovali 

v rozmedzí od 4,60 do 8,90 log KTJ.g-1 s priemernou hodnotou 7,05 log KTJ.g-1 a počty 

laktobacilov, ktoré sme stanovili v nižších počtoch v porovnaní so streptokokmi, od 3,70 do 

8,01 log KTJ.g-1 s priemernou hodnotou 5,98 log KTJ.g-1. Počty ušľachtilých mliečnych 

baktérií v jednotlivých analyzovaných vzorkách ochutených parených syrov značne kolísali, čo 

zrejme súvisí s rozdielnymi podmienkami technológie výroby daných vzoriek syrov (surové 

mlieko/pasterizované, množstvo pridanej kultúry, teplota parenia a podobne). Záverom možno 

konštatovať, že vzhľadom k vysokému podielu ručnej práce pri výrobe parených syrov, je 

potrebné dodržiavať pri výrobe všetky hygienické zásady ako aj všetky parametre 

technologického procesu výroby a mikrobiologickú kvalitu syrov pravidelne monitorovať. 
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MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DRUHOV MEDU 

 

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF SELECTED TYPES OF HONEY 

 

Monika JAVORČEKOVÁ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Cieľom práce bolo stanoviť a porovnať mikrobiologickú kvalitu vybraných druhov medu. 

Analýzy medov sme vykonávali po 3, 6 a 9 mesiacoch od produkcie. K dispozícii sme mali 

agátový, lesný a lipový med. Cieľom druhej časti práce bolo stanoviť vybrané fyzikálno-

chemické vlastnosti medu. Na stanovenie mikroskopických vláknitých húb (MVH), kvasiniek 

a celkového počtu mikroorganizmov (CPM) sme použili platňovú zrieďovaciu metódu. MVH 

sme identifikovali pomocou makro- a mikromorfologických znakov. Z 9 vzoriek medu zo 

západného Slovenska (Choča, Dunajská Lužná, Naháč) skladovaných v domácom prostredí 

sme zachytili výskyt rodov Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Epicoccum, Mucor, 

Penicillium a Mycelia sterilia. Najčastejšie sa vyskytujúce rody mikroskopických vláknitých 

húb detegované v našich vzorkách boli Aspergillus, Cladosporium a Penicillium. Po 3 

mesiacoch od produkcie sme sumárne vyizolovali 83 izolátov, 4 rodov MVH s najvyšším 

zastúpením rodu Cladosporium s relatívnou denzitou 88 % a frekvenciou výskytu 100 %. 

Kvantitatívne zastúpenie vláknitých mikromycét sa pohybovalo od <4.101 KTJ.g-1 (lesný, 

Dunajská Lužná) do 8,6.102 KTJ.g-1(lesný, Choča) a kvasiniek od <1.101 KTJ.g-1 (agátový, 

Naháč) do 7,3.102 KTJ.g-1 (lipový, Naháč). CPM bol tiež pomerne nízky, maximálna hodnota 

bola 6,8.101 KTJ.g-1. Po 6 mesiacoch od produkcie sme vyizolovali 20 izolátov, 2 rodov 

vláknitých mikromycét, pričom najčastejšie vyskytujúcim sa rodom MVH bol Aspergillus s 

relatívnou denzitou 75 % a frekvenciou výskytu 55 %. Kvasinky sme nevyizolovali ani v 

jednom prípade, kvantitatívne zastúpenie vláknitých mikromycét sa pohybovalo od <1.101 

KTJ.g-1 do odhadovaného počtu 3,6.102 KTJ.g-1 (agátový, Choča). CPM bol pomerne nízky, 

jeho maximálna hodnota bola 5,2.102 KTJ.g- 1. V období 9 mesiacov od produkcie sme sumárne 

vyizolovali 58 izolátov, 5 rodov vláknitých mikromycét. Najčastejšie zasúpeným rodom bolo 

Penicillium s relatívnou denzitou 55 % a frekvenciou výskytu 89 %. Kvasinky ani v jednej 

vzorke medu nerástli, kvantitatívne zastúpenie vláknitých mikromycét sa pohybovalo od <4. 

101 KTJ.g-1 (agátový, lesný, Dunajská Lužná) do 7,7.102  KTJ.g-1  (lipový, Dunajská Lužná). 

Všetky vzorky medu boli podrobené i stanoveniu obsahu vody a vodnej aktivity, pričom vodná 

aktivita neprekročila ani pri jednom mede hodnotu 0,6. Obsah vody sa pohyboval od 16 do 20 

%, pričom sumárny priemer bol 17,8 %. Vhodná manipulácia a skladovanie medu sú faktory, 

ktoré medy chránia pred znehodnotením mikroorganizmami.  
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TVORBA MALONDIALDEHYDU (MDA) A CELKOVÉHO PRCHAVÉHO 

ZÁSADITÉHO DUSÍKA (TVB-N) V MÄSE RÝB POČAS SKLADOVANIA 

 

FORMATION OF MALONDIALDEHYDE (MDA) AND TOTAL VOLATILE BASIC 

NITROGEN (TVB-N) IN FISH MEAT DURING STORAGE 

 

Andrea Mesárošová 

 

Školiteľ: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Rybie mäso patrí svojim zložením medzi ľahko stráviteľné potraviny, a preto je vhodné aj na 

diétne stravovanie. Okrem minimálneho množstva tukov a vysokého obsahu bielkovín 

a dôležitých minerálnych látok a vitamínov, obsahuje aj vysoké množstvo vody a z tohto 

dôvodu podlieha veľmi rýchlo kazeniu. Cieľom práce bolo zistiť ako vplývajú mraziarenské 

podmienky počas 2 mesiacov skladovania na tvorbu malondialdehydu a  TVB-N (celkový 

prchavý zásaditý dusík). Sledovanými parametrami bolo aj základné chemické zloženie, farba 

a senzorické hodnotenie. Do experimentu boli zaradené ryby kapor obyčajný, pstruh dúhový 

do 500 g a pstruh dúhový nad 3,5 kg. Na mieste po zabití rýb boli odobrané vzorky z každej 

ryby a bola vykonaná analýza chemického zloženia metódou FT-IR (Fourierova 

transformovaná infračervená spektroskopia) na prístroji NICOLET 6700. Farbu mäsa sme určili 

vo farebnom priestore CIE prístrojom CONICA MINOLTA 2600D (L*, a*, b*) v 1. deň po 

zabití a následne po 1. a 2. mesiaci skladovania. V rovnakom rozhraní obdobia bol meraný aj 

malondialdehyd a TVB-N. Koncentrácia malondialdehydu charakterizuje oxidačnú stabilitu 

analyzovanú metódou TBA a stanovenie TVB-N, teda celkového prchavého zásaditého dusíka, 

kde pomocou vodnej pary boli vydestilované prchavé dusíkaté zásady, ktoré sa následne ešte 

titrovali kyselinou chlorovodíkovou. Senzorické hodnotenie sa uskutočnilo v 1.deň po zabití 

a pripravení rýb, následne po 1. a 2. mesiaci skladovania v mraziarenských podmienkach. 

Z chemického zloženia najvyšší obsah vody bol u pstruha dúhového nad 3,5 kg (70,25 g.100g-

1), potom u pstruha dúhového do  500 g (70,09 g.100g-1) a najmenej u kapra obyčajného (69,66 

g.100g-1). Najvyšší obsah bielkovín bol u pstruha dúhového do 500 g (22,67 ± 0,86 g.100g-1), 

u pstruha dúhového nad 3,5kg 22,18 ± 0,32 g.100g-1 a najmenej u kapra 21,14 ± 0,55 g.100g-1. 

Obsah tuku bol u kapra obyčajného 3,89 ± 1,76 g.100g-1, u pstruha dúhového nad 3,5kg 3,73 ± 

0,93 g.100g-1 a u pstruha dúhového do 500 g bola 3,47 ± 0,74 g.100g-1. Najviac zastúpenými 

aminokyselinami u všetkých troch druhov rýb bol lyzín (1,85 - 2,06g.100g-1) a leucín (1,72 - 

1,89g.100g-1). Najmenej zastúpenou aminokyselinou bol cysteín (0,3 – 0,34 g.100g-1) vo 

všetkých prípadoch. Koncentrácia malondialdehydu a TVB-N mala u všetkých druhov rýb 

stúpajúci charakter. Najvyššia hodnota malondialdehydu bola po dvoch mesiacoch nameraná 

u pstruha dúhového nad 3,5kg 0,662 ± 0,138 mg.kg-1. Najvyššia hodnota TVB-N bola nameraná 

po dvoch mesiacoch u pstruha dúhového nad 3,5 kg 5,75 ± 0,584 mg.100g-1. Farba mäsa 

v zložke farby a* a b* boli najvyššie hodnoty namerané u pstruha dúhového nad 3,5 kg 

a v zložke farby L* boli najvyššie hodnoty namerané u pstruha dúhového do  500 g. Pri 

senzorickom hodnotení z celkového počtu bodov bol najlepšie hodnoteným pstruh dúhový nad 

3,5 kg, potom pstruh dúhový do 500g a nakoniec kapor obyčajný. 
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VPLYV PRÍDAVKU EXTRAKTU RÍBEZLE ČIERNEJ (RIBES NIGRUM) NA 

KVALITU TRVANLIVÉHO MÄSOVÉHO VÝROBKU 

 

EFFECT OF THE ADDITION OF RIBES NIGRUM EXTRACT ON THE QUALITY 

OF A DURABLE MEAT PRODUCT 

 

Bettina SZABÓ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Cieľom práce bolo stanoviť vplyv prídavku extraktu ríbezle čiernej (Ribes nigrum L.) na kvalitu 

trvanlivého mäsového výrobku a na schopnosť prežívania ušľachtilých baktérií pridaných vo 

forme štartovacej kultúry (Staphylococcus xylosus, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus 

rhamnosus). Kvalitatívne ukazovatele sa hodnotili na základe fyzikálno-chemických, 

mikrobiologických a senzorických parametrov. V rámci experimentálnych prác sa analyzovali 

nasledovné vzorky klobás: bez prídavku rastlinných extraktov (K), prídavok extraktu ríbezle 

čiernej v množstve 3 ml.kg-1 (ČR 1) a prídavok extraktu ríbezle čiernej v množstve 5 ml. kg-1 

(ČR 2). Hodnoty pH sa postupne počas celej doby zrenia trvanlivých mäsových výrobkov 

zvyšovali. Už po 15 dňoch zrenia sa stanovila hodnota pH v kontrolnej skupine  a vo výrobkoch 

skupiny ČR1 nad 5,5. Po 30 a 45 dňoch zrenia sa hodnoty pH pohybovali vo všetkých 

sledovaných skupinách nad 5,5, z čoho vyplýva, že podmienky vyhlášky MPRV SR 83/2016 

Z.z. pre fermentované mäsové výrobky nespĺňali. Naopak hodnota aw sa vo všetkých 

sledovaných vzorkách postupne znižovala a na základe spomenutej vyhlášky sa vzorky mohli 

zaradiť do skupiny sušených trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. Vyššia 

intenzita jasu ako aj červenej farby sa v pokusných vzorkách stanovila len po 15 dňoch zrenia. 

Baktérie čeľade Enterobacteriaceae a mikroskopické vláknité huby sa po 30 ako aj po 45 dňoch 

zrenia fermentovaných klobás nedetegovali. Mikroorganizmy štartovacej kultúry prežívali 

počas celej doby zrenia mäsových výrobkov. Extrakt ríbezle čiernej pozitívne vplýval na 

oxidačnú stabilitu výrobkov do 30. dňa ich zrenia. Senzorickou analýzou sa nezistili preukazné 

rozdiely medzi sledovanými skupinami výrobkov.    

 

Klúčové slová: rastlinný extrakt, ríbezľa čierna, štartovacia kultúra, oxidácia lipidov, 

senzorické vlastnosti 

 
Kontaktná adresa: Bc. Bettina Szabó, doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD., Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, Ústav potravinárstva, FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, xszabob1@uniag.sk; 

miroslav.krocko@uniag.sk

DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055224886



XX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou 

XX. International scientific conference of bachelor and master degree students 

 

26 

 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SELECTED FRUIT JUICES AGAINST 

ESCHERICHIA COLI ATCC 10536 

 

Tomasz SZCZYGIEŁ 
 

Supervisor: Assoc. Prof. Edyta Kordialik-Bogacka D.Sc, Ph.D 

 

Degree of study of the student: master 

 

There are many reports of fruit juices with an inhibitory effect on microorganisms. However, there is 

little information concerning the comparative antibacterial activity of fruit juices on common potential 

pathogens such as E. coli, which can cause food spoilage, food poisoning, stomach dysfunction and 

diarrhea. Juices are characterized by high variability in antioxidant activity and phenolic compounds 

content depending on the type of fruit used for its production. However, the levels vary in juices prepared 

from different fruits cultivars, maturity stage etc. Fruits and juices obtained from them are considered 

as health-promoting products as they contain various bio-active agents such as polyphenols and 

antioxidants mentioned earlier. Currently consumers are increasingly concerned about chemical 

additives in food, but also about side effects of chemical preservatives and tend to choose natural food 

and drinks. Combining both mentioned aspects there is a need for research for more natural and safe 

sources of bioactive compounds in less mainstream fruits, which additionally can be used to create new, 

organoleptically interesting products. The aim of this work was to identify the potential antimicrobial 

activity of three selected fruit juices against E. coli. Cold-pressed NFC (not from concentrate) fruit juices 

from organically controlled cultivation (Batom®, Poland) were used in the study. In order to determine 

the effect of fruit juices, namely cherry (Prunus cerasus), blackcurrant (Ribes nigrum), and chokeberry 

(Aronia melanocarpa) on E. coli ATCC 10536 the dynamics of microbial growth were evaluated in a 

TSB medium (Merck, Germany). Samples at concentrations ranging from 0.5 % to 4.4 % (v/v) were 

obtained by diluting juices in the medium. The study was carried out by turbidimetric method using 96-

well microplates, which were inoculated with 24 h culture of the test microorganism at a density of 107 

CFU/ml. Microbial cultures without the addition of juices constituted control samples. Additionally, 

samples containing only diluted juices were also prepared as background. The 96-well microplates were 

incubated at 37°C. Optical density was measured using a Thermo Scientific™ Multiskan SkyHigh 

Microplate Spectrophotometer at specific time intervals (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 28, 30, 32, 48, 52, 72 

hours) at 600 nm. The obtained results indicate that all tested juices exhibit inhibitory activity against 

E. coli. Juices at concentrations of 2.2 % and 4.4 % (v/v) showed higher activity than lower ones, 

whereas the comparison of juices indicated that blackcurrant juice inhibits the growth of E. coli to a 

higher degree than the others. 
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VPLYV PRÍDAVKU EXTRAKTU ZEMOLEZU KAMČATSKÉHO (LONICERA 

CAERULEA VAR. KAMTSCHATICA) NA KVALITU TRVANLIVÉHO MÄSOVÉHO 

VÝROBKU 

 

EFFECT OF LONICERA CAERULEA VAR. KAMTSCHATICA EXTRACT ON THE 

QUALITY OF A FERMENTED MEAT PRODUCT 

 

Lilla Szvorák 

 

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky  

 

Cieľom práce bolo zistiť vplyv extraktu zemolezu kamčatského (Lonicera caerulea var. 

kamtschatica) na fyzikálno-chemické vlastnosti, mikrobiologické a senzorické vlastnosti v 

nami vyrobených klobásach. Prvá časť mäsového diela predstavovala kontrolnú skupinu. Do 

druhej časti sa pridal extrakt zemolezu v množstve 3 cm3 a do tretej časti tiež extrakt zemolezu 

ale v množstve 5 cm3. Do všetkých skupín sa pridala aj štartovacia kultúra (Lyocarni VHI-85, 

Taliansko) v množstve 0,2 g.kg-1. Štartovacia kultúra obsahovala nasledovné druhy 

mikroorganizmov: Staphylococcus xylosus, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus rhamnosus. 

Po zaúdení sa výrobky vložili naspäť do klimatizovanej komory, v ktorej sa postupne menila 

relatívna vlhkosť (z 90 % na 75 %), teplota (z 18 °C na 16 °C) a prúdenie vzduchu. Odber 

vzoriek sa uskutočnil po 5, 15, 30 a 45 dňoch zrenia. Na základe vyhlášky č. 83/2016 Z. z. 

v ktorej sa uvádza, že fermentované a sušené trvanlivé tepelne neopracované mäsové výrobky 

majú spĺňať hodnoty aktivity vody (aw) najviac 0,93 a pH menej ako 5,5 možno konštatovať, 

že prídavok extraktu zemolezu kamčatského (Lonicera caerulea var. kamtschatica) v množstve 

3 a 5 ml.kg-1 negatívne neovplyvnil priebeh zrenia a výrobky spĺňali požiadavky tohto zákona. 

Počet baktérií čeľade Enterobacteriaceae a mikroskopických vláknitých húb sa po 30 ako aj po 

45 dňoch zrenia fermentovaných klobás nevyskytovali. Vo všetkých sledovaných skupinách 

prevládali najmä baktérie rodu Lactobacillus. Počet kvasiniek sa s narastajúcou dobou zrenia 

postupne zvyšoval. Po 30 dňoch zrenia sa ich najvyšší počet zistil vo vzorkách kontrolnej 

skupiny. Po 45 dňoch zrenia sa najvyšší počet kvasiniek zistil vo vzorkách kontrolnej skupiny 

a vo vzorkách s vyšším prídavkom zemolezu kamčatského (Lonicera Caerulea var. 

kamtschatica). Senzorickou analýzou sa zistilo, že vzorky kontrolnej skupiny fermentovaných 

mäsových výrobkov sa vyznačovali intenzívnejšou farbou, chuťou a vôňou. Naopak vzorky 

s prídavkom 5 ml.kg-1 extraktu zemolezu kamčatského (Lonicera Caerulea var. kamtschatica) 

sa vyznačovali zvýšenou intenzitou kyslosti. Z výsledkov vyplýva, že počas 45 dní skladovania 

sa nezistilo množstvo malondialdehydu na takej úrovni, ktorá by bola zo senzorického a 

zdravotného hľadiska pre spotrebiteľa neprijateľná. Počas dlhšej doby skladovania je 

predpoklad, že vyšší prídavok extraktu zemolezu kamčatského (Lonicera caerulea var. 

kamtschatica) (5 mg. kg-1) môže na rozdiel od nižšieho prídavku tohto extraktu (3 mg. kg-1) vo 

fermentovaných mäsových výrobkoch podporiť oxidačné procesy.   
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UKAZOVATELE KVALITY MÄKKÉHO MÄSOVÉHO VÝROBKU PO APLIKÁCII 

ŠŤAVY Z GRANÁTOVÉHO JABLKA 

 

QUALITY PRODUCT INDICATORS OF MEAT PRODUCT AFTER APPLICATION 

OF POMEGRANATE JUICE 

 

Matúš ŠTEFAŇÁK 

 

Školiteľ: doc. Ing. Marek Bobko, PhD. 

 

V práci sme sa zamerali na hodnotenie vplyvu prídavku šťavy z granátového jablka ako 

možného prírodného antioxidantu v mäkkom mäsovom výrobku (párky) na ukazovatele kvality 

mäkkého mäsového výrobku. Z fyzikálno-chemických ukazovateľov sme sledovali priebeh 

zmien v hodnote pH, farbe, oxidačnej stabilite a texturometrických vlastnostiach. Pri 

senzorickom hodnotení sme sledovali vzhľad na povrchu a v nákroji, farbu, konzistenciu a chuť 

mäkkého mäsového výrobku  počas jeho chladiarenského uskladnenia. Vyrobili sme 3 skupiny 

mäkkého mäsového výrobku: K – kontrolná, KC – s prídavkom vitamínu C (0,5 g.kg-1) a KG 

– s prídavkom šťavy granátového jablka (5ml.kg-1). Šťavu z granátového jablka sme po 

vylisovaní a prefiltrovaní aplikovali do diela mäsového výrobku na začiatku kutrovania 

z dôvodu zabezpečenia rovnomerného rozptýlenia vo výrobku. Takto vypracované dielo 

mäsového výrobku sme potom narážali do čriev, údili, tepelne opracovali a následne schladili 

na chladiarenskú teplotu a skladovali pri 4 °C v chladničke. Počas chladiarenského skladovania 

(21 dní) sa štyrikrát (1., 7., 14. a 21. deň skladovania) realizovalo hodnotenie kvality finálneho 

výrobku. Pri hodnotení oxidačnej stability, ktorá je vyjadrená obsahom malondialdehydu 

(MDA) sme na konci skladovania  zistili jeho najnižší obsah a teda mieru najnižšieho 

oxidačného poškodenia v skupine s prídavkom vitamínu C, a to 208 mg.kg-1. V kontrolnej 

skupine bol obsah MDA 0,303 mg.kg-1 a v skupine s prídavkom granátového jablka                         

0,262 mg.kg-1.  Pri hodnotení pH sme na konci sledovania nezaznamenali významnejšie zmeny 

medzi jednotlivými  skupinami, kedy sa hodnota hýbala na úrovni od 6,18 (KC) po 6,28 (K). 

Farbu vyjadrenú hodnotou L* (jas), sme na konci sledovania zaznamenali najvyššiu v KG 

(71,01) v porovnaní s K (67,94) a KC (68,68). Farba hotového výrobku počas skladovania 

získavala vyššiu jasnosť a celkovo sa párky výrazne zosvetlili. Pri sledovaní texturometrických 

ukazovateľov (tvrdosť a húževnatosť) sme zaznamenali počas skladovania zvyšovanie hodnôt, 

pričom tieto hodnoty boli najvyššie v skupine KG (tvrdosť - 482,53 g, húževnatosť                   

2636,63 g.sec-1). Parametre senzorického hodnotenia mäkkého mäsového výrobku s prídavkom 

šťavy granátového jablka  mali oproti kontrolným skupinám nižšie hodnoty vo všetkých 

sledovaných senzorických ukazovateľoch. Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia 

kvality mäkkého mäsového výrobku je možné konštatovať, že šťava z granátového jablka je 

vhodnou prísadou prírodného charakteru, ktorá dokáže zlepšiť ukazovatele kvality, hlavne pre 

svoje antioxidačné schopnosti. Zo senzorického hľadiska by bolo potrebné uskutočniť ďalšie 

výskumy na elimináciu nežiaducich prejavov senzorickej kvality  hotových výrobkov. 

 

Kľúčové slová: kvalita, mäkké mäsové výrobky, párky, granátové jablko, oxidácia lipidov 

 
Poďakovanie: Práca vznikla s podporou projektu APVV-18-0312 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu 

k zdraviu konzumenta. 

 

Kontaktná adresa: Bc. Matúš Štefaňák, doc. Ing. Marek Bobko, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre, FBP, Tr. Andreja Hlinku 610/4, 949 01 Nitra-Chrenová, xstefanak@uniag.sk, marek.bobko@uniag.sk

DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055224886



XX. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou 

XX. International scientific conference of bachelor and master degree students 

 

29 

 

VYUŽITIE POTRAVINÁRSKYCH GÉLOV A ICH ŠPECIFICKÝCH VLASTNOSTÍ 

VO VÝŽIVE 

 

USAGE OF FOOD GELS AND THEIR SPECIFIC PROPERTIES IN NUTRITION 

 

Veronika TROPPOVÁ 
 

Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Záverečná práca prináša komplexný pohľad na problematiku hydrokoloidov, definuje hydrokoloidy, ich 

klasifikáciu a štruktúru. V práci sa pojednáva o vlastnostiach hydrokoloidov, ako sú vlastnosti 

v roztokoch, zahusťovacie vlastnosti, reologické vlastnosti, želírujúce vlastnosti a senzorické vlastnosti. 

Práca pojednáva aj o bioaktivite hydrokoloidov a tiež ich využitia v potravinárskom priemysle. Cieľom 

tejto diplomovej práce je vykonanie senzorických meraní pomocou modifikovaného bodového testu 

s dôrazom na vybrané organoleptické atribúty vybraných komerčných jedlých gélov a spotrebiteľskému 

pohľadu na jedlé gély. Tiež sa venuje vykonaniu preferenčnej analýzy jedlých gélov, štatistickému 

spracovaniu výsledkov a analýze vzťahov medzi zistenými dátami. Pre vykonanie senzorických meraní 

vybraných organoleptických atribútov vybraných komerčných jedlých gélov sa použilo 5 vzoriek: 

Extrifit ReGel 80 g, príchuť citrón – pomaranč; Endurosnack 75 g, príchuť – zelené jablko; Express 

Energy Gel 80 g, príchuť – čerešňa; ReCharge Gél – Gym Beam, príchuť – zelené jablko a Endurosnack 

– Nutrend 75 g, príchuť – marhuľa. Z výsledkov vyplýva, že najviac celkových preferencií získal gél 

ReCharge Gél – Gym Beam, príchuť – zelené jablko, ako druhý bol gél Endurosnack 75 g, príchuť – 

zelené jablko, tretí bol gél Endurosnack – Nutrend 75 g, príchuť – marhuľa, štvrtý bol gél Express 

Energy Gel 80 g, príchuť – čerešňa a ako posledný a zároveň najmenej hodnotiteľmi preferovaný gél 

bol gél Extrifit ReGel 80 g, príchuť citrón – pomaranč. Práca obsahuje rozsiahlu štatistickú analýzu dát, 

ktorá sa podrobne venuje analýze jednotlivých parametrov a ukazovateľov a vysvetľuje, akým 

spôsobom vplývali dané fyzikálno – chemické a senzorické vlastnosti na hodnotiteľov senzorickej 

analýzy jedlých gélov. Práca štatisticky spracúva výsledky preferenčnej analýzy, ktoré sa môžu 

potenciálne využiť pri návrhu konceptu vytvorenia jedlého gélu, ktorý by ocenili rôzne skupiny 

spotrebiteľov, prípadne aj spotrebitelia so špecifickými výživovými požiadavkami, napríklad starší 

ľudia, športovci, ľudia s gastrointestinálnymi poruchami.  
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MYKOCEÓZA BOBUĽOVÉHO OVOCIA SO ZAMERANÍM NA ROD 

PENICILLIUM 

 

MYCOCENOSIS OF BERRIES WITH A FOCUS ON THE GENUS PENICILLIUM 

 

Lenka BEŇUŠOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Zuzana Barboráková, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

V štúdii sme sledovali mykocenózu 30 vzoriek bobuľového ovocia získaných zo slovenskej 

obchodnej siete. Mycélium húb vyrastené na bobuliach sme očkovali na MEA (agar 

so sladinovým extraktom). Kultivácia prebiehala 7 dní v tme pri teplote 25 ± 1 °C a po nej 

nasledovala rodová identifikácia mikromycét. Izoláty rodu Penicillium sme preočkovali 

na identifikačné živné médiá: MEA, CYA (Czapkov agar s kvasničným extraktom), YES (agar 

s kvasničným extraktom a sacharózou), CREA (agar s kreatínom a sacharózou). Po kultivácii 

(7 dní, 25 ± 1 °C, v tme) sme realizovali druhovú identifikáciu penicílií na základe posúdenia 

makro a mikromorfologických, fyziologických a chemotaxonomických znakov. Zo vzoriek 

bobuľového ovocia (30) sme vyizolovali 6 rodov mikroskopických vláknitých húb: Alternaria, 

Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Rhizopus, Penicillium a kvasinky, ktoré sme rodovo 

neidentifikovali. Najvyššiu frekvenciu výskytu (podiel vzoriek, v ktorých sa daný rod alebo 

druh vyskytol najmenej jedenkrát, Fr) mali rody Botrytis (73 %), Cladosporium (53 %) 

a Penicillium (50 %: P. atramentosum, P. bialowiezense, P. brevicompactum, P. citrinum, 

P. crustosum, P. digitatum, P. expansum, P. fellutanum, P. hordei, P. kiamense, P. pulvis 

a P. purpurescens). Druhy P. expansum a P. brevicompactum mali spomedzi vyizolovaných 

penicílií najvyššiu Fr (13,3 %). Zo vzoriek jahôd (11) sme vyizolovali zástupcov rodov Botrytis 

(Fr 90,9 %), Penicillium (45,5 %: P. atramentosum, P. brevicompactum, P. crustosum,  

P. expansum, P. fellutanum a P. hordei), Cladosporium (27,3 %) a Rhizopus (18,2 %). 

Zo vzoriek černíc (2) sme vyizolovali rod Penicillium a kvasinky. Vzorky malín (10) boli 

kontaminované rodmi Botrytis (Fr 60 %), Cladosporium (80 %), Fusarium (10 %), Penicillium 

(70 %: P. citrinum, P, brevicompactum, P. pulvis, P. digitatum, P. kiamense, P. purpurescens, 

P. bialowiezense, P. expansum) a Rhizopus (Fr 10 %). Z penicílií malo najvyššiu druhovú 

Fr P. brevicompactum (25 %). Zo vzoriek čučoriedok (6) sme vyizolovali zástupcov rodov 

Botrytis (Fr 85,7 %), Cladosporium (71,4 %), Alternaria (42,9 %) a Penicillium (28,6 %: 

P. pulvis a P. expansum). Sedem izolátov potenciálne produkčných druhov rodu Penicillium 

sme testovali na ich schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny tenkovrstvovou 

chromatografiou in vitro. Ako extrakčné činidlo sme použili chloroform:metanol (2:1) a ako 

vyvíjaciu sústavu toluén:etylacetát:kyselina mravčia (5:4:1). Produkciu minimálne jedného 

mykotoxínu sme zaznamenali u 6 izolátov rodu Penicillium (85,7 %). Všetky testované izoláty 

P expansum (4) produkovali patulín, citrinín a rokfortín C. Izolát P. citrinum 

produkoval citrinín a izolát P. crustosum produkoval rokfortín C a penitrém A. Testovaný 

izolát P. hordei neprodukoval rokfortín C.  
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MIKROMYCÉTY ZODPOVEDNÉ ZA POZBEROVÉ ZNEHODNOTENIE HROZNA  

 

MICROMYCETES RESPONSIBLE FOR POST - HARVEST SPOILAGE OF 

GRAPES 

 

Sabina ČAJKOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Zuzana Mašková, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Štúdia bola venovaná problematike mikromycét, ktoré spôsobujú pozberové znehodnotenie 

bobúľ stolového hrozna. Cieľom práce bolo venovať sa mykologickým analýzam vzoriek 

hrozna s viditeľným mikrobiálnym poškodením a potenciálne toxinogénne izoláty otestovať na 

schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny. Analyzovali sme celkom 23 vzoriek hrozna, ktoré 

sme získali z rôznych obchodných reťazcov na Slovensku v priebehu rokov 2021-2022. 

Mikromycéty, ktoré spôsobili znehodnotenie hrozna sme izolovali na živné médiá MEA (agar 

so sladinovým extraktom), PDA (zemiakovo-dextrózový agar), resp. PCA (zemiakovo-

mrkvový agar) a kultivácia prebiehala 7 dní v tme pri teplote 25 ± 1 °C. Rodová identifikácia 

vyrastených mikromycét prebiehala na základe pozorovania morfologických znakov. 

Zástupcov významných potenciálne toxinogénnych rodov sme preočkovali na identifikačné 

živné médiá (podľa špecifických nárokov), druhovo identifikovali a podrobili analýzam 

toxinogenity pomocou tenkovrstvovej chromatografie. Zo sledovaných vzoriek bolo 

izolovaných celkom 8 rodov mikromycét (Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, 

Fusarium, Penicillium, Rhizopus a Stemphylium). S najvyššou frekvenciou výskytu (Fr) sme 

zaznamenali zástupcov rodov Botrytis (60,9 %) a Penicillium (60,9 %). Ďalšiu pozornosť sme 

zamerali na rody s toxinogénnym potenciálom. V rámci rodu Alternaria (Fr 30,4 %) sme 

identifikovali zástupcov 3 druhových skupín (A. alternata, A. arborescens a A. tenuissima). 

Izoláty tohto rodu boli testované na schopnosť produkovať mykotoxíny altenuén, alternariol a 

alternariol monometyléter, pričom 29 % izolátov produkovalo všetky uvedené toxíny a 71 % 

kmeňov tvorilo minimálne jeden z nich. Zástupcov rodu Penicillium sme rozdelili do 9 druhov 

(P. glabrum clade, P. brevicompactum, P. olsonii, P. bialowiezense, P. chrysogenum, P. 

expansum, P. palitans, P. italicum, P. corylophilum). Kmeň P. expansum tvoril citrinín, patulín 

a rokfortín C, kmeň P. chrysogenum sa vyznačoval výraznou produkciou rokfortínu C a kmene 

P. palitans sme testovali na tvorbu kyseliny cyklopiazonovej, no schopnosť sa nepotvrdila. Rod 

Aspergillus sme detegovali s Fr 17,4 % a zástupcov sme rozdelili do sekcií Nigri (85,7 %) a  

Flavi (14,3 %). Izolované kmene sme otestovali na schopnosť syntetizovať kyselinu 

cyklopiazonovú, ochratoxín A a aflatoxíny B1, G1 a G2. Z uvedených metabolitov sme 

zaznamenali len produkciu kyseliny cyklopiazonovej kmeňom zo sekcie Flavi. 
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VPLYV VYBRANÝCH RASTLINNÝCH SILÍC NA KMENE PENICILLIUM 

COMMUNE A SENZORICKÝ PROFIL SYRA 

 

INFLUENCE OF SELECTED ESSENTIAL OILS ON PENICILLIUM COMMUNE 

STRAINS AND SENSORICAL PROFIL OF CHEESES 

 

Jana ČUBIRKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť antifungálny účinok vybraných rastlinných silíc 

v podmienkach in vitro. Vo výskume sme sledovali vplyv rastlinných silíc (klinčeková, 

tymianová, škoricová, eukalyptová silica a silica z vavrínu kubébového) na rast šiestich 

kmeňov Penicillium commune (KMi-177, KMi-270, KMi-276, KMi-370, KMi-402, KMi-403). 

Testované kmene boli získané zo zaplesnivených mliečnych produktov (syry, kyslá smotana). 

V prvom pokuse sme pomocou plynnej difúznej metódy sledovali inhibičnú účinnosť 

rastlinných silíc s počiatočnou koncentráciou 625 μl.l-1 (objem silice/objem vzduchu) na rast 

kmeňov Penicillium commune. Priemery rastu kolónii testovaných kmeňov sme pozorovali pri 

dvoch kultivačných teplotách: 25 ± 1 °C na 3., 7., 11. a 14. deň kultivácie a 5 ± 1 °C na 3., 7., 

11., 14., 21., 28. a 35. deň kultivácie. Najvyššiu inhibičnú účinnosť mali klinčeková, tymianová, 

škoricová silica a silica z vavrínu kubébového, pri ktorých bola úplná (100 %) inhibícia rastu 

testovaných kmeňov počas celej doby kultivácie, pri obidvoch teplotách. Najnižšiu účinnosť 

mala eukalyptová silica, ktorá len čiastočne inhibovala rast testovaných kmeňov. Najúčinnejšie 

rastlinné silice z prvého pokusu sme zaradili do ďalšieho pokusu s cieľom stanovenia 

minimálnej inhibičnej dávky (MID) s použitím viacerých koncentrácii podľa klesajúcej 

metódy, od počiatočnej 625 μl.l–1 až po finálnu koncentráciu 15,62 μl.l–1 (objem silice/objem 

vzduchu). MID klinčekovej a tymianovej silice sme stanovili pri koncentrácii 125 μl.l–1 (objem 

silice/objem vzduchu). Pri koncentrácii 31,25 μl.l–1 (objem silice/objem vzduchu) sme 

pozorovali MID silice z vavrínu kubébového. Najúčinnejšou rastlinnou silicou bola škoricová 

silica s najnižšou MID 15,62 μl.l–1 (objem silice/objem vzduchu). V rámci výskumu sme 

hodnotili aj vplyv vybraných rastlinných silíc (klinčeková, tymianová silica, silica z vavrínu 

kubébového) na senzorický profil modelovej potraviny – syr. Zamerali sme sa na chuť a vôňu 

syrov. Na syry sme použili koncentráciu silíc 250 μl.l–1 (objem silice/objem vzduchu). 

Testované rastlinné silice negatívne neovplyvnili senzorické vlastnosti syra. Najlepšie bola 

hodnotená silica z vavrínu kubébového. Na základe nášho výskumu môžeme odporučiť 

využívanie rastlinných silíc na ochranu syrov pred plesnivením. 
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MIKROSKOPICKÉ HUBY SPÔSOBUJÚCE POZBEROVÉ ZNEHODNOTENIE 

VYBRANÝCH DRUHOV BOBUĽOVÉHO OVOCIA A CHERRY PARADAJOK 

 

MICROSCOPIC FUNGI CAUSING POSTHARVEST DECAY OF SELECTED 

TYPES OF BERRIES AND CHERRY TOMATOES 

 

Kristína DIČEROVÁ 
 

Školiteľ: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Cieľom práce bolo izolovať a identifikovať rody, resp. druhy mikroskopických vláknitých húb, 

ktoré spôsobujú plesnivenie bobuľového ovocia a zeleniny (cherry paradajky) vo vybranej 

predajni. Vzorky sme odoberali z predajne aspoň s minimálnym zaplesnivením v období od 

júna do októbra 2021 a celkovo sme na analýzu použili 30 vzoriek - 9 vzoriek jahôd, 6 vzoriek 

malín, 3 vzorky černíc, 7 vzoriek čučoriedok a 5 vzoriek cherry paradajok. Z napadnutých častí 

plodov ovocia a cherry paradajok sme mikroskopické huby pomocou sterilnej ihly preočkovali 

na agar so sladinovým extraktom (MEA). Izoláty sme očkovali v troch bodoch na každej 

Petriho miske a kultivovali sme ich pri teplote 25 ± 1 °C 7 dní. Po kultivácii sme na základe 

makromorfologických a mikromorfologických znakov identifikovali izoláty do rodov, 

prípadne druhov. V prípade identifikácie potenciálne toxikogénnych druhov bola vykonaná 

analýza na schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny v podmienkach in vitro tenkovrstvovou 

chromatografiou (TLC). Celkovo sme zo vzoriek jahôd, malín, čučoriedok, černíc a cherry 

paradajok získali 74 izolátov mikromycét. Najčastejšie sa na plesnivení podieľal rod Botrytis 

s frekvenciou výskytu (Fr) 76,7 %, ktorý bol prítomný vo všetkých druhoch analyzovaných 

komodít. Nasledoval rod Penicillium (Fr: 50 %), Cladosporium (Fr: 43,3 %), 

Geotrichum/Dipodascus (Fr: 16,7 %), Alternaria (Fr: 13,3 %), Rhizopus (Fr: 13,3 %), 

Aspergillus (Fr: 6,7 %), Fusarium (Fr: 6,7 %) a Mucor (Fr: 6,7 %). V jednom prípade vytvárala 

mikroskopická huba len sterilné mycélium (Mycelia sterilia). Vo väčšine vzoriek, s výnimkou 

6 vzoriek, ovocia a cherry paradajok sa vyskytovalo viacero rodov mikroskopických vláknitých 

húb, ktoré sa podieľali na ich plesnivení. Pri 6 izolátoch druhu Penicillium expansum 

(získaných z 1 vzorky cherry paradajok, 1 vzorky malín, 2 vzoriek čučoriedok, 2 vzoriek jahôd)  

sme testovali ich schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny. Pri všetkých šiestich kmeňoch 

sme TLC metódou potvrdili produkciu patulínu a citrinínu v podmienkach in vitro. Straty 

spôsobené zaplesnivením ovocia a zeleniny sú bežnou súčasťou distribučného reťazca a preto 

sme sa na ne zamerali aj my. Jahody, ktoré sa nepredali a museli byť zlikvidované predstavovali 

34 % zo všetkých dodaných jahôd, maliny 3,76 %,  černice 16,7 %, čučoriedky 2,12 % a cherry 

paradajky 7,4 %. Zistili sme, že celkové straty, spôsobené znehodnotením analyzovaných 

komodít – jahôd, malín, černíc, čučoriedok a cherry paradajok v tejto prevádzke, predstavovali 

6,29 %. 
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ŠTÚDIUM PRODUCENTOV AFLATOXÍNOV VYIZOLOVANÝCH 

Z RASTLINNÝCH KOMODÍT 

 

STUDY OF AFLATOXINS PRODUCERS ISOLATED FROM PLANT 

COMMODITIES 

 

Mária ĎURFINOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Zuzana Barboráková, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Mykotoxíny sú toxické sekundárne metabolity produkované mikroskopickými vláknitými 

hubami, z nich najnebezpečnejšie sú aflatoxíny. V štúdii sme sledovali schopnosť produkovať 

aflatoxíny B1, G1, G2 a kyselinu cyklopiazonovú u aspergilov zo sekcie Flavi (30 izolátov), 

ktoré boli vyizolované z rastlinných komodít (pšenica, jačmeň, zelená káva) počas 

mykologických rozborov s využitím tenkovrstvovej chromatografie (14 dňová kultivácia v tme 

pri teplote 25 ± 1 °C na YES - agare s kvasničným extraktom a sacharózou pre aflatoxíny 

a na CYA - Czapkovom agare s kvasničným extraktom pre kyselinu cyklopiazonovú, ako 

extrakčné činidlo sme použili chloroform:metanol v pomere 2:1 a ako vyvíjaciu sústavu 

toluén:etylacetát:kyselina mravčia v pomere 5:4:1). Tri vybrané produkčné izoláty 

sme podrobili štúdii mikromorfologických, makromorfologických a fyziologických znakov 

na rôznych kultivačných médiách, na základe ktorých sme dva izoláty (izolát 1 získaný 

z jačmeňa dopestovaného v Kolíňanoch v roku 2018 a izolát 2 získaný z jačmeňa z Oponíc 

zberaného v roku 2019) identifikovali ako Aspergillus cf. flavus a jeden izolát (izolát 3 získaný 

zo zŕn zelenej kávy pochádzajúcej z Kolumbie) ako Aspergillus cf. parasiticus. Tieto izoláty 

sme podrobili tiež kultivačným analýzam s cieľom potvrdiť produkčnú schopnosť 

pre aflatoxíny na CAM - kokosovom agare (produkcia aflatoxínov sa prejavila fluoreskujúcim 

zafarbením reverzu kolónií pod UV svetlom, 365 nm) a na AFPA - selektívnom médiu 

pre A. flavus/A. parasiticus (hrdzavé zafarbenie reverzu kolónií). U týchto aspergilov zo sekcie 

Flavi sme kvantitatívne stanovili produkciu AFB1, AFG1 a AFG2 s využitím vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie (HPLC). Izoláty sme kultivovali 7., 14. a 21. dní na tekutom YES 

pri izbovej teplote (21 ± 1 °C) a teplotách 25 ± 1 °C a 30 ± 1 °C. Na extrakciu média sme použili 

etylacetát. Pri HPLC sme využili mobilnú fázu voda:metanol (60:40) a fluorescenčný detektor 

(λexc = 362 nm, λem = 455 nm)A. cf. flavus (izolát 1) dosiahol produkčné maximum pre AFB1 

na 21. deň kultivácie pri teplote 30 ± 1 °C (76,96 µg/ml), pre AFG1 pri teplote 25 ± 1 °C (136,97 

µg/ml) na 14. deň kultivácie a pre AFG2 na 7. deň kultivácie pri teplote 25 ± 1 °C (9,17 µg/ml). 

Izolát A. cf. flavus (2) dosiahol produkčné maximá na 14. deň kultivácie pri izbovej teplote pre 

AFB1 (11,07 µg/ml), AFG1 (219,52 µg/ml) a pre AFG2 (8,65 µg/ml). A. cf. parasiticus (3) 

neprodukoval  AFG1. Produkčné maximum pre AFB1 bolo dosiahnuté kultiváciou pri izbovej 

teplote na 14. deň (26,71 µg/ml) a pre AFB2 na 21. deň kultivácie pri izbovej teplote (8,45 

µg/ml). 
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BEZPEČNOSŤ A KVALITA LESNÝCH PLODOV Z RIZIKOVÝCH LOKALÍT 

HOREHRONIA 

 

FOREST FRUITS SAFETY AND QUALITY FROM HIGH-RISK HOREHRONIE 

REGION 

 

Silvia FEDORKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Región Horehronie patrí k najstarším priemyselným oblastiam na Slovensku. V súčasnosti sa 

na kontaminácii Horehronia podieľajú najmä Železiarne Podbrezová a gudrónové skládky, 

ktoré vznikli počas fungovania Petrochemy Dubová. Hlavným cieľom práce bolo stanovenie 

rizikových prvkov (Fe, Cu, Cd, Ni, Zn, Pb) v pôdnych vzorkách, lesných plodoch a rastlinách 

metódou AAS a prístrojom VARIAN AA240FS. Na analýzy sme použili vzorky brusnice 

čučoriedkovej, brusnice obyčajnej, jahody obyčajnej, ostružiny malinovej, ruže šípovej, hríba 

smrekového, kuriatka jedlého a suchohríba hnedého za obdobie rokov 2020, 2021. Odberné 

miesta sa nachádzajú v oblastiach regiónu Horehronie (Nízke Tatry – Polomka, Predajná, 

Slovenské rudohorie – Polomka). V práci sme sa rovnako zamerali na hodnotenie zdravotného 

rizika spojeného s konzumáciou lesných plodov: odhadovaný denný príjem, cieľový rizikový 

kvocient, index nebezpečnosti. Najväčšie riziko predstavuje celkový obsah Cd vo všetkých 

analyzovaných pôdach, ktorý bol vyšší ako jeho limitná hodnota (0,7 / 0,4 mg.kg-1 pri pH < 6)   

podľa Zákona č. 220/2004. Nami stanovené obsahy Cd boli v rozmedzí od 0,74 mg.kg-1 (Zadná 

hoľa) do 9,17 mg.kg-1 (Ždiarska dolina). Obsah mobilných foriem Pb bol nad kritickou 

hodnotou v ôsmich pôdnych vzorkách. Rizikové prvky v rastlinných vzorkách sme porovnávali 

s Vyhláškou MZ SR č. 2/1994 Z. z., Nariadeniami komisie (EÚ) 2021/1317 a 2021/1323. 

V oboch rokoch boli  v lesnom ovocí prekročené najvyššie prípustné množstvá pre Cd, ktoré sa 

pohybovali od 0,03 do 0,12 mg.kg-1 (okrem malín v roku 2020; brusníc a čučoriedok v roku 

2021). Obsah Ni vo vzorke šípok v roku 2020 bol totožný s maximálnym prípustným 

množstvom. Obsahy Cu a Zn boli nižšie ako stanovené maximálne prípustné množstvá. 

Vo vzorke šípok bol v roku 2021 dvojnásobne vyšší obsah Pb ako určuje Nariadenie komisie 

(EÚ) 2021/1317. Stanovené obsahy rizikových prvkov v listoch a stonkách brusnice 

čučoriedkovej a obyčajnej, ostružiny malinovej a jahody obyčajnej nepresiahli najvyššie 

prípustné množstvá ani pri jednom rizikovom prvku. Vo vzorkách divorastúcich húb bolo 

prekročené najvyššie prípustné množstvo pre Zn vo vzorke suchohríba hnedého (25,64 mg.kg-1) 

a pre Cd vo vzorke hríba smrekového – Muránska planina (0,54 mg.kg-1). Cieľový rizikový 

kvocient a index nebezpečnosti analyzovaných vzoriek bol < 1, čo znamená, že priemerná 

konzumácia lesných plodov z Horehronia nepredstavuje zdravotné riziko pre konzumenta. Je 

však potrebné monitorovanie lesných ekosystémov, odstraňovanie a sanácia starých 

environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú časovanú hrozbu pre okolité územia. 
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ZHODNOTENIE NUTRIČNEJ A HYGIENICKEJ KVALITY ČOKOLÁDY 

S PRÍDAVKOM ČERVENEJ REPY 

 

EVALUATION OF NUTRITIONAL AND HYGIENE QUALITY OF CHOCOLATE 

WITH THE ADDITION OF RED BEET 

 

Laura GRANÁTOVÁ 

 

Školiteľ: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

V práci boli sledované nutričné (celkový obsah sušiny, tuku, hrubého proteínu, popolovín, 

polyfenolov, fenolových kyselín, antioxidačná aktivita), hygienické (mikroelementy, vrátane 

rizikových prvkov) a senzorické (vôňa, chuť, celkový vzhľad, celková prijateľnosť, tukový 

výkvet, lesk) ukazovatele kvality čokolády (vyrobenej procesom „from bean to bar“) 

s prídavkom sušenej červenej repy, konkrétne Beta vulgaris sk. Conditiva (červená odroda 

z konvenčného pestovania - Boro) a Beta vulgaris sk. Conditiva (žltá odroda z bio pestovania - 

Wintersonne). Pre porovnanie výsledkov bol pripravený aj variant bez prídavku ako kontrolná 

vzorka. Antioxidačná aktivita testovaná metódou DPPH bola v analyzovaných vzorkách  na 

úrovni 6,62 - 7,47 mg TE.g-1 (TE – Trolox ekvivalent), celkové polyfenoly (stanovené použitím 

Folin-Ciocaltea činidla) na úrovni 10,82 – 13,18 mg GAE.g-1 (GAE – ekvivalent kyseliny 

galovej) a fenolové kyseliny (stanovené použitím Arnovej reagencie) na úrovni 5,78 – 7,74 mg 

CAE.g-1 (CAE – ekvivalent kyseliny kávovej). Výsledky dokazujú, že prídavky červenej repy 

nemali výrazný vplyv na zvýšenie biologickej aktivity čokolády, nakoľko kakaové bôby ako aj 

čokoláda s vysokým podielom kakaových súčasti je bohatá na antioxidačne účinné látky, 

pričom z pohľadu obsahu polyfenolov sa hlavne 100 % čokoláda pokladá za jeden z najlepších 

zdrojov polyfenolov. Množstvo sušiny bolo v rozmedzí od 96,23 % (variant s prídavkom 

odrody Boro) do 98,26 % (kontrolná vzorka). Celkový obsah hrubého proteínu stanovený 

metódou podľa Kjeldahla sa pohyboval od 11,76 % (kontrolný variant) do 12,37 % (variant 

s prídavkom odrody Boro). Obsah popolovín (zistený spaľovaním v muflovej peci) bol vyšší 

vo vzorkách s prídavkom repy – variant s odrodou Boro 2,93 %, s odrodou Wintersonne 2,5 % 

– v porovnaní s kontrolnou vzorkou (2,39 %). Celkové množstvo tuku (stanovené použitím 

extraktora tuku, extrakčné činidlo petroléter) bolo najvyššie v kontrolnej vzorke 44,42 %, 

pričom prídavok repy oboch odrôd množstvo znižoval na úroveň ~ 37 %. Analýza minerálnych 

prvkov preukázala, že prídavok repy oboch odrôd zvýšil množstvo železa, zinku, medi 

a mangánu v pripravených čokoládach. Množstvo ortuti ako rizikového prvku (0,25 µg.kg-1 

kontrolná vzorka, ~ 0,75 µg.kg-1 vzorky s prídavkom repy) bolo stanovené v mikromnožstvách, 

čo nepredstavuje riziko pre konzumenta. Prítomnosť ortuti nebola zaznamenaná vôbec (nulová 

hodnota). Vzhľadom na inovatívnu kombináciu čokolády a červenej repy sa zrealizovalo 

senzorické hodnotenie na získanie názoru spotrebiteľa, pretože práve jemu je produkt na trhu 

určený a zistilo sa, že čokolády s prídavkom boli veľmi dobré akceptované, nakoľko vnášali do 

produktu príjemnú nasladlú chuť. 
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VÝSKYT POTENCIÁLNYCH PRODUCENTOV TRICHOTECÉNOV NA 

OBILNINÁCH SLOVENSKÉHO PȎVODU 

 

OCCURRENCE OF POTENTIAL TRICHOTHECENES PRODUCERS ON 

CEREALS OF SLOVAK ORIGIN 

 

Pavlína Milotová 
 

Školiteľ: Ing. Zuzana Mašková, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Cieľom predloženej štúdie bolo sledovanie endogénnej mykocenózy zŕn jačmeňa a pšenice slovenského 

pôvodu so zameraním na rod Fusarium, ktorý je častý fytopatogén a producent mykotoxínov na 

obilninách po celom svete. Vzorky jačmeňa a pšenice boli dopestované v roku 2020 a pochádzali z 

rôznych oblastí Slovenska. Zrná boli povrchovo vysterilizované a kultivované 7 dní v termostate pri 

teplote 25 ± 1 °C na agare s dichloranom, bengálskou červenou a chloramfenikolom a agare 

s dichloranom, chloramfenikolom a peptónom. Druhová identifikácia fuzárií prebiehala po 7 – 10 

dňovej kultivácii na prirodzenom svetle pri izbovej teplote na dvoch médiách – syntetickom nutričnom 

agare a zemiakovo-dextrózovom agare. Na jačmeni bolo identifikovaných spolu 12 rodov mikromycét, 

pričom z hľadiska frekvencie výskytu a relatívnej denzity dominovali najmä rody Alternaria 

a Fusarium. Z rodu Fusarium bolo následne izolovaných celkovo 12 druhov, najväčšie zastúpenie 

dosiahli F. graminearum, F. sporotrichioides a F. culmorum. Pri skúmaní endogénnej mykocenózy 

pšenice sme identifikovali 15 rodov mikromycét, dominovali rody Alternaria, Penicillium, Fusarium 

a Rhizopus. Z hľadiska druhového zastúpenia rodu Fusarium sa na pšenici najčastejšie vyskytovali 

druhy F. avenaceum, F. proliferatum. a F. sporotrichioides. Vybrané izoláty získané z jačmeňa 

a pšenice boli následne pomocou tenkovrstvovej chromatografie otestované na schopnosť produkcie 

trichotecénov (T-2 toxín, HT-2 toxín, diacetoxyscirpenol (DAS) a deoxynivalenol (DON)), ktoré 

ohrozujú zdravie ľudí i hospodárskych zvierat. Všetky izoláty z jačmeňa produkovali aspoň jeden 

z testovaných mykotoxínov – kmene F. sporotrichioides tvorili T-2 toxín a DAS, kmeň F. incarnatum 

produkoval T-2 a HT-2 toxín, kmene F. graminearum tvorili DON a F. poae DON, DAS a niektoré 

kmene i T-2 a HT-2 toxín. Izoláty získané z pšenice podobne vykazovali vysoký produkčný potenciál, 

s výnimkou kmeňov F. avenaceum, ktoré neprodukovali žiaden z testovaných mykotoxínov. 

Najprodukčnejšie sa javili kmene F. sporotrichioides – všetky tvorili T-2 toxín a 72 % kmeňov 

produkovalo HT-2 toxín a DAS. Taktiež všetky testované kmene F. poae tvorili DAS. 
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VPLYV VYBRANÝCH RASTLINNÝCH SILÍC NA KMENE PENICILLIUM 

EXPANSUM SPÔSOBUJÚCE PLESNIVENIE OVOCIA 

 

THE EFFECT OF SELECTED ESSENTIAL OILS ON PENICILLIUM EXPANSUM 

STRAINS CAUSING FRUIT MOLD 

 

Monika MRVOVÁ 

 

Školiteľ: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.  

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Cieľom výskumu bolo sledovať antifungálnu aktivitu dvanástich rastlinných silíc 

v podmienkach in vitro na päť kmeňov Penicillium expansum (KMi-1020, KMi-1021, KMi-

1022, KMi-1023, KMi-1024), izolovaných zo zaplesnivených vzoriek ovocia a zeleniny. V 

prvej časti pokusu sme plynnou difúznou metódou sledovali inhibičnú schopnosť silíc 

z klinčeku, škorice, levandule, lemongrasu, badiánu, rosaliny, škoricovej kôry, vavrínu 

kubébového a štyroch druhov mäty, na rast kmeňov P. expansum pri koncentrácii 625 μl.dm-3 

vzduchu. Silice z mäty bergamotovej, badiánu a rosaliny inhibovali rast kolónií s účinnosťou 

92 %; 79,75 %; 80,88 % v tomto poradí, všetky ostatné silice vykazovali úplnú (100 %) 

inhibičnú účinnosť. Tieto sme zaradili do druhej časti pokusu, ktorého cieľom bolo stanoviť ich 

minimálne inhibičné dávky (MID). MID klinčekovej silice bola 250 μl.dm-3 pre kmene KMi-

1020 a KMi-1022, pre zvyšné kmene bola MID 500 μl.dm-3. Lemongrasová silica mala MIC 

250 μl.dm-3 pre štyri kmene okrem KMi-1023 (MID = 500 μl.dm-3). Najnižšiu MID sme 

zaznamenali pre škoricovú silicu, ktorá inhibovala všetky kmene aj pri 125 μl.dm-3 (MID90 po 

14 dňoch pre KMi-1024 16,24 μl.dm-3) a pre silicu zo škoricovej kôry (MID = 250 μl.dm-3, 

MID90 pre KMi-1021 63,93 μl.dm-3). Pri siliciach z mäty priepornej, mäty priepornej typ 

Mitcham, mäty kučeravej a levandule rástli všetky kmene P. expansum aj pri koncentrácii 500 

μl.dm-3, takže sme tieto silice nevybrali do tretej časti pokusu. V tej sme testovali vplyv parnej 

fázy piatich najúčinnejších rastlinných silíc  na senzorické vlastnosti skladovaných jabĺk. Jablká 

sme vystavili pôsobeniu rastlinných silíc v dvoch koncentráciách, 125 μl.dm-3 a 205 μl.dm-3 pre 

škoricovú silicu a 250 μl.dm-3 a 500 μl.dm-3 pre ostatné. Na 7. deň sme vykonali senzorické 

hodnotenie panelom hodnotiteľov, na 14. deň sme hodnotili charakteristiky jabĺk vizuálne. 

Podľa subjektívnych preferencií hodnotiteľov bola pri nižšej koncentrácií najlepšie hodnotená 

lemongrasová a škoricová silica, pri vyššej koncentrácii klinčeková a lemongrasová silica. 

Najhoršie ohodnotené boli vzorky jabĺk skladované v prítomnosti silice z vavrínu kubébového. 

Škoricová, lemongrasová a klinčeková silica boli zo senzorického hľadiska hodnotené 

pozitívne a mohlo by sa zvážiť ich využitie ako konzervantov potravín. Kmene P. expansum 

sme testovali na schopnosť produkovať mykotoxíny: patulín, citrinín a rokfortín C, 

v podmienkach in vitro využitím TLC metódy. Všetky kmene produkovali sledované 

mykotoxíny. 
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STRUKOVINOVÉ NÁTIERKY – SLEDOVANIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV 

HYGIENICKEJ KVALITY 

 

LEGUME SPREADS - MONITORING OF SELECTED HYGIENE QUALITY 

INDICATORS 
 

Aneta SVATÍKOVÁ 

 

Školiteľ: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Hlavným cieľom práce bolo analyzovať a zhodnotiť vybrané ukazovatele hygienickej kvality 4 

druhov cícerových nátierok pripravených v laboratórnych podmienkach a skladovaných pri 

rôznej dobe a teplote. Cieľom teoretickej časti práce bolo všeobecne charakterizovať 

strukoviny, ich nutričné vlastnosti, pozitívne účinky v ľudskom zdraví, ale aj možné riziká 

spojené s ich konzumáciou. Ďalej sme popísali technológie spracovania strukovín a ich využitie 

v gastronómii. Osobitnú pozornosť sme venovali charakteristike nátierok, ich zloženiu 

a z hľadiska zdravotnej bezpečnosti podmienkam ich uchovávania. V experimentálnej časti 

práce sme v kontexte s nastavenými cieľmi analyzovali vybrané fyzikálno-chemické 

a mikrobiologické parametre hygienickej kvality nátierok. Porovnaním výsledkov našich 

analýz s mikrobiologickými požiadavkami na nátierky, peny, krémy podľa Výnosu č. 

06267/2006-SL môžeme skonštatovať, že cícerové nátierky pripravené v laboratórnych 

podmienkach spĺňali uvedené požiadavky z pohľadu výskytu vláknitých húb, kvasiniek 

a koliformných baktérií. Zastúpenie MVH v našich vzorkách cícerových nátierok bolo 

minimálne. Iba v jednej vzorke, nátierka D4a, sa preukázala prítomnosť MVH: 1,0.101 KTJ.g-

1. Vo väčšine vzoriek kvasinky neboli vôbec prítomné. Najvyššie hodnoty kvasiniek sme zistili 

pri vzorke B, v priemere: 4,9.102 ± 1,2.102 KTJ.g-1. Najviac koliformných baktérií sme 

vypočítali pri skupine nátierok D. Počet koliformných baktérií sa v týchto vzorkách pohyboval 

od 1,3.102 ± 5,9.101 KTJ.g-1, až po 1,0.103 ± 1,9.102 KTJ.g-1. Prítomnosť baktérie B. cereus 

nebola preukázaná (<1,0.101 KTJ.g-1). Naopak, v cícerových nátierkach bolo vyššie zastúpenie 

CPM (od 3,08 ± 0,17 do 4,52 ± 0,18 log KTJ.g-1), čo svedčí o možnej kontaminácii vstupných 

surovín či hygienických nedostatkoch pri samotnej výrobe nátierok. Vzhľadom na vnútorné 

faktory – vysokú vodnú aktivitu (priemerné hodnoty aw sa pohybovali od 0,95 ± 0,17 do 0,99 

± 0,21) spolu so stredným rozsahom pH (priemerné hodnoty pH sa pohybovali od 6,14 ± 0,04 

do 6,49 ± 0,03) predstavujú cícerové nátierky ideálne médium pre rast rôznych 

mikroorganizmov. Výsledky analýz sme obohatili o štatistickú analýzu.  
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MODULAČNÉ ÚČINKY ELAGITANÍNOV NA OVARIÁLNE BUNKY IN VITRO 

 

MODULATORY EFFECTS OF ELLAGITANNINS ON OVARIAN CELLS IN VITRO 

 

Olha BALYTSKA 

 

Školiteľ: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

 

Elagitaníny sú najviac rozšírené rastlinné polyfenoly, ktoré sa vo veľkom množstve nachádzajú 

v červenom ovocí ako sú granátové jablko, jahody, maliny, plody brusnice a aj v niektorých 

orechoch - pekanové a vlašské orechy. Elagitaníny vyvolávajú záujem výskumníkov vďaka 

svojim silným antioxidačným schopnostiam, ktoré súvisia s ich protinádorovou, 

imunomodulačnou a antivírusovou aktivitou. Známe sú aj protizápalové a hypotenzívne 

účinky elagitanínov na organizmus človeka. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť in vitro vplyv 

kyseliny elagovej a kyseliny galovej v koncentráciách 1, 5, 10, 25 a 50 µM.ml-1 počas 24 hodín 

na humánne bunkové línie vaječníkov zo stratum granulosum – zdravé bunky HGL5 a 

nádorové bunky COV434. AlamarBlueTM test bol vykonaný na stanovenie životaschopnosti 

buniek. Sekrécia steroidných hormónov 17β-estradiol a progesterón ovariálnymi bunkami bola 

hodnotená pomocou ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent assay) metódy. Naše výsledky 

ukázali, že kyselina elagová nemala vplyv na viabilitu zdravých buniek HGL5, ale signifikantne 

znížila viabilitu nádorových buniek COV434  (P≤0,0001) v koncentrácii 25 a 50 µM.ml-1. Na 

druhej strane kyselina galová signifikantne  znížila počet živých buniek HGL5 pri koncentrácii 

50 µM.ml-1 (P≤0,01) oproti kontrolnej skupine. Zároveň bol zaznamenaný signifikantný pokles 

životaschopnosti nádorových buniek COV434 pri koncentráciách 25 (P≤0,01) a 50 µM.ml-1 

(P≤0,0001) oproti kontrole. Ani kyselina elagová, ani kyselina galová nemala významný vplyv 

na sekrečnú aktivitu zdravých buniek HGL5 a neboli zaznamenané signifikantné rozdiely 

v sekrécii steroidných hormónov 17β-estradiolu a progesterónu po aplikácii sledovaných 

elagitanínov v porovnaní s kontrolnou skupinou. Výsledky našej práce ukázali dávkovo-závislý 

modulačný účinok sledovaných elagitanínov na viabilitu nádorových buniek vaječníkov in 

vitro, čo naznačuje ich sľubný protinádorový potenciál. Avšak na potvrdenie hypotézy a 

zistenie pôsobenia účinku je potrebný ďalší výskum.  
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VYUŽITIE PROFILÍNOV RASTLÍN AKO DNA MARKÉROV  

 

UTILIZATION OF PLANT PROFILINS AS DNA MARKERS 

 

Simona ČERTEKOVÁ 

 

Školiteľ: prof. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.  

 

Profilíny, zaraďované medzi aktín viažuce proteíny, sú prítomné vo všetkých eukaryotických 

bunkách. Z evolučného a štruktúrneho hľadiska sa jedná o konzervované proteíny, pričom vo 

vyšších rastlinách sa vyskytujú v niekoľkých izoformách. Napriek tomu, že v minulosti boli 

profilíny považované za nie veľmi relevantné alergény, dnes je známe, že imunogénne profilíny 

sú prítomné takmer vo všetkých typoch alergénnych rastlinných zdrojov, pričom do významnej 

miery zodpovedajú za krížové alergické reakcie. V tejto práci sme sa zamerali na genetickú 

charakteristiku profilínov a na ich potenciálne využitie ako DNA markérov v rastlinných 

organizmoch. DNA izolovaná zo 14 rôznych druhov zeleniny bola analyzovaná pomocou PCR, 

pri ktorej boli použité dva rôzne typy doposiaľ nepublikovaných primérov: špecifické, ktorých 

sekvencie boli navrhnuté ku konzervatívnym oblastiam génov pre profilíny a degenerované, 

ktoré boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli schopné hybridizácie s viacerými divergentnými 

úsekmi profilínových homológov súčasne. Po predchádzajúcej optimalizácii reakčných 

podmienok a amplifikácii boli produkty separované na agarózovom géli. V prípade 

degenerovaných primérov bolo zaznamenaných celkovo 51 rôzne dlhých produktov PCR 

reakcie, pričom ich priemerné množstvo sa pri jednom druhu pohybovalo v rozpätí 7-8 

amplikónov. Najčastejšie sa vyskytujúcim produktom (6-krát) bol produkt s dĺžkou 249 bp. Pri 

použití špecifických primérov bol zaznamenaný nižší stupeň polymorfizmu. Celkové množstvo 

rozličných produktov vzniknutých amplifikáciou pomocou špecifických primérov bolo 33 

a v jednej vzorke sa nachádzalo v priemere 5 amplikónov. Pomocou softvéru GelAnalyzer bola 

na základe oboch získaných elektroforeogramov vytvorená binárna matica. Tá bola 

prostredníctvom DendroUPGMA na základe Jaccardovho indexu podobnosti transformovaná 

na maticu vzdialeností, z ktorej boli pomocou metódy hierarchického zhlukovania UPGMA 

zostrojené príslušné dendrogramy. Najväčšia podobnosť konzervovaných oblastí génov pre 

profilíny pri použití špecifických primérov bola zaznamenaná medzi druhmi Cucurbita maxima 

Duchesne ssp. maxima convar. maxima a Beta vulgaris subsp. vulgaris. V prípade využitia 

PCR s degenerovanými primérmi bola zaznamenaná najväčšia zhoda ich profiloch pri druhoch 

Brassica oleracea var. italica a Brassica oleracea var. capitata f. rubra. Na základe získaných 

PCR profilov skúmaných vzoriek možno konštatovať, že amplifikácia profilínových úsekov 

pomocou oboch typov použitých primérov preukázala dostatočnú univerzálnosť a efektívnosť 

pre variabilnú tvorbu dĺžkového polymorfizmu amplikónov v jednotlivých vzorkách. 
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ANTIMIKROBIÁLNA AKTIVITA RIAS  

 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SEAWEED 

 

Natália ČMIKOVÁ 
 

Školiteľ: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. 

 

Cieľom našej práce bolo zistenie antioxidačnej a antimikrobiálnej aktivity, stanovenie chemických 

prvkov a ťažkých kovov v extraktoch morských rias. Na prípravu extraktov boli použité sušené morské 

riasy vyrábané komerčne.  Analýzy boli vykonané na riasach wakame, arame, kombu, hijiki, laminaria 

a dulse. Z morských rias boli pripravené vodné extrakty, ktoré sa extrahovali jeden týždeň. Po extrakcii 

boli odparené pomocou vákuovej odparky a rozpustené v 0,1 % DMSO (dimetylsulfoxid). Antioxidačná 

aktivita sa stanovila za pomoci DPPH metódy (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl), antimikrobiálna aktivita 

pomocou diskovej difúznej metódy a  metódou minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC). Obsah 

vybraných prvkov (Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr 

a Zn)  sa stanovoval vo vybraných vzorkách morských rias optickou emisnou spektrometriou s indukčne 

viazanou plazmou (ICP-OES). Antioxidačná aktivita extraktov sa pohybovala v rozmedzí od 0 - 2641,34 

μg Tx/ ml vzorky. Najvyššia antioxidačná aktivita bola stanovená u riasy kombu 2641,34 μg Tx/ ml 

vzorky a arame 2457,5 μg Tx/ ml vzorky. Pre stanovenie antimikrobiálnej aktivity boli ako modelové 

organizmy použité 3 grampozitívne baktérie (Staphylococcus aureus subsp. aureus, Enterococcus 

faecalis, Bacillus subtilis), 3 gramnegatívne baktérie (Salmonella enterica subsp. enterica, 

Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica) a 4 kvasinky (Candida tropicalis, Candida krusei, 

Candida glabrata, Candida albicans). Pomocou diskovej difúznej metódy bola preukázaná 

najúčinnejšia inhibícia rastu proti grampozitívnej baktérií Enterococcus faecalis extraktom z riasy 

kombu (8,00 mm ± 1,00), proti gramnegatívnej baktérii Salmonella enterica extraktom z riasy laminaria 

(8,67 mm ± 0,58) a proti kvasinke Candida albicans extraktom z riasy wakame (8,33 mm ± 0,58). Na 

základe stanovených MIC bola preukázaná najvyššia účinnosť extraktu z riasy kombu proti 

Staphylococcus aureus (MIC 50 - 3,43, MIC 90 - 5,26 µL/mL), extrakt z laminaria proti kvasinke 

Candida krusei (MIC 50 - 3,43, MIC 90 - 5,26 µL/mL), z dulse proti Pseudomonas aeroginosa (MIC 

50 - 6,23, MIC 90 - 8,36 µL/mL), extrakt z hijiki proti Candida albicans a Candida krusei (MIC 50 - 

6,23, MIC 90 - 8,36 µL/mL), arame proti Candida albicans (MIC 50 - 6,23, MIC 90 - 8,36 µL/mL) 

a extrakt z morskej riasy wakame mal najlepšie inhibičné účinky proti Bacillus subtilis (MIC 50 - 6,23, 

MIC 90 - 8,36 µL/mL). Chemické zloženie rias preukázalo rozdiely medzi jednotlivými druhmi 

a potvrdila sa prítomnosť ťažkých kovov ako je arzén, kadmium, hliník a mangán. Je potrebné ďalšie 

skúmanie morských rias, aby sa zistili účinné látky prítomné v riasach, ktoré sú zodpovedné za 

antioxidačnú a antimikrobiálnu aktivitu. 
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Degree of study of the student: master 

 

Nanotechnology is a field of science that has made great strides over the past two decades. 

Platinum nanoparticles (PtNPs) are widely used in industry as well as in medical science and 

clinical use. Moreover, PtNPs are considered a potential material for cancer treatments, due to 

their ability to damage the DNA of cancer cells. In view of the interesting properties of PtNPs, 

the aim of this work was to study the possible impact of this material on selected motility 

parameters of stallion spermatozoa. Experimental samples were prepared by diluting the semen 

with seven different concentrations of PtNPs from 0.49 to 31.25 µg.ml-1. Spermatozoa motility 

parameters were measured after 0, 1, 2, 3, 4 and 5 hours. The samples were stored at 5°C. The 

results were compared to the control sample with 0.9% NaCl solution without the addition of 

PtNPs. The analysis of Motility (MOT) Distance Average Path (DAP), Velocity Average Path 

(VAP), and Beat Cross Frequency (BCF) was assessed by the CASA system (Computer 

Assisted Semen Analyzer) – program Sperm Vision®. The results of this study were obtained 

from the four independent experiments (4 replications). The significantly (p≤0.05) positive 

effect of PtNPs on MOT was observed in sample K (0.49 µg.ml-1 - 38.7%) at the beginning of 

the measurement compared to the control sample (34.25%). After 2 hours of storage a similar 

situation in the K sample was observed in parameter VAP              (K=83.19 µm.s -1 vs. control 

sample=74.34 µm.s-1). In the case of the DAP parameter initially a negative effect in sample E 

(31.25 µg.ml-1 - 31.68 µm) in relation to the control sample (34.75 µm) was reported. In the 

case of BCF parameter adverse impact of PtNPs was observed.  With increasing cultivation 

time no significant changes were detected. The results show that platinum nanoparticles can 

have different effects on motility depending on the parameters. For this reason, further analysis 

is needed to draw more precise conclusions. 
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Silicon dioxide is a compound that occurs naturally in nature, but for industrial applications, it 

is produced synthetically. It comes in three forms: crystalline, amorphous, and SAS- synthetic 

amoffic. It can be a colorless crystal or a white, colorless, and odorless powder. It is used in 

pharmaceuticals, inter alia, for the production of drugs. Silicon dioxide is a chemically inert 

substance, i.e. it does not react with other compounds. Its use is common, no negative effects 

on the human body have been found at the reported uses and levels of use. As of today, there is 

no acceptable daily intake of silicon dioxide. The goal of this work was to study the effect of 

silicon dioxide on selected motility parameters of horse spermatozoa cultivated at 5 °C in vitro. 

Experimental samples were prepared by diluting the semen in seven different concentrations of 

silicon dioxide from 10 to 750 µm/ml. Motility parameters were measured after 0, 1, 2, 3, 4, 

and 5 hours and the results were compared to the control sample – saline solution without the 

addition of silicon dioxide. The analysis of Motility (MOT), Distance Average Path (DAP), 

Velocity Average Path (VAP) and Beat Cross Frequency (BCF) was assessed by the CASA 

system (Computer Assisted Semen Analyzer) - program Sperm Vision®. The results of this 

study were obtained from the four independent experiments (4 replications). A significantly (p 

≤ 0,001) positive effect of silicon dioxide was observed in samples S50 (50 µm/ml) compared 

to the control at the beginning of cultivation at the parameter DAP. The most pronounced 

stimulation effect (p ≤ 0.01) was observed after one hour of storage in sample S250, where 

difference was 250 µm/ml of VAP parameter.  On the other side, as the cultivation time, 

lengthened the inhibitory effect of silicon dioxide began to appear. Significantly positive effect 

was observed in the case of parameters in the time of cultivation 1h. The stimulative effect of 

the monitored substance was detected after1 hour of cultivation in the VAP parameter. The 

highest concentration of silicon dioxide showed at the beginning of cultivation negative effect 

(VAP: p ≤ 0.05). A significantly negative decrease in spermatozoa motility in experimental 

groups was detected from 2 h. of exposure time to the end of cultivation time. The results of 

this work indicate that not all supplements potentially used on semen can provide properties. 

On the other hand, it should be noted that the effectiveness of individual substances in 

interaction with others may be significantly different. Therefore, we recommend performing 

further analyzes.  
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Amygdalín je kyanogénny glykozid vyskytujúci sa v semenách marhúľ, mandlí, jabĺk, broskýň, 

sliviek, čerešní a iného ovocia, ktorý je predmetom štúdií už viac ako 30 rokov. Hoci nespĺňa 

všetky podmienky nato, aby bol označený ako vitamín, mnohí ľudia ho poznajú práve pod 

označením vitamín B17. Počas štúdií amygdalínu sa dokázali jeho viaceré pozitívne účinky, 

medzi ktoré patria antitusické a antiastmatické  účinky, ako aj účinky na tráviaci systém. Má 

pozitívny vplyv pri liečbe a prevencii migrény, chronických zápalov, vysokého krvného tlaku, 

znižuje hladinu cukru v krvi, zlepšuje imunitu a selektívne zabíja nádorové bunky. Častokrát je 

amygdalín spájaný aj s protirakovinovými účinkami a používaný na alternatívnu liečbu 

nádorov. Cieľom in vitro štúdie bolo skúmať vplyv amygdalínu izolovaného z marhuľových 

jadier v koncentráciách 500, 1 000, 2 500, 5 000, 10 000 µg.ml-1, ktorý pôsobil 24 hodín, na 

modelové bunkové línie vaječníkov - humánna línia buniek stratum granulosum HGL5 

a humánna línia buniek ovariálneho adenokarcinómu OVCAR-3. Bunková viabilita bola 

hodnotená testom životaschopnosti buniek AlamarBlueTM, sekrécia steroidných hormónov - 

17β-estradiolu, progesterónu a sekrécia rastového faktoru TGF-β2 a prítomnosť jeho receptoru 

bola analyzovaná imunologickou metódou ELISA. Výsledky viability nepreukázali 

signifikantný vplyv amygdalínu v stanovených koncentráciách na bunkovú líniu HGL5 v 

porovnaní s kontrolou bez jeho prídavku. Signifikantné zníženie bolo zaznamenané pri 

OVCAR-3  vplyvom pôsobenia amygdalínu v koncentráciách 5 000 µg.ml-1 (P≤0,05) a 10 000  

µg.ml-1 (P≤0,0001) oproti kontrole bez prídavku. Amygdalín signifikantne neovplyvňoval 

(P≥0,05) sekréciu 17β-estradiolu HGL5 bunkami. Bol zaznamenaný mierny nárast (P≥0,05) 

sekrécie progesterónu so zvyšujúcou sa koncentráciou amygdalínu. V štúdii bola zaznamenaná 

mierne znížujúca sa tendencia (P≥0,05) sekrécie rastového faktoru TGF-β2 bunkami OVCAR-

3 po pridaní amygdalínu. Sekrécia TGF-β2 bunkami HGL5 nebola ovplyvnená (P≥0,05) 

žiadnou pridávanou koncentráciou amygdalínu. Podobne nebol zaznemaný vplyv amygdalínu 

na prítomnosť TGF-β2 receptoru v bunkách HGL5. Signifikantné zníženie prítomnosti TGF-

β2 receptoru (P≤0,01) bolo zaznamenané v bunkách OVCAR-3 po aplikácii amygdalínu v 

koncentráciách 1 000, 2 500, 5 000 a 10 000 µg.ml-1. Na základe výsledkov možno 

predpokladať, že amygdalín môže zohrávať dôležitú úlohu pri znížení rastu nádorových buniek 

vaječníkov prostredníctvom signálnej dráhy cez TGF-β receptory bez negatívneho vplyvu na 

zdravé bunky. Pre aplikáciu výsledkov štúdie do praxe je potrebný detailnejší výskum. 
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MALDI-TOF DISCRIMINTION OF MALTING BARLEY VARIETIES IN MALT 
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Školiteľ: Doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD. 

Stupeň štúdia študenta: inžiniersky 

Medzi základné a veľmi prísne sledované parametre sladovníckeho jačmeňa patrí odrodová 

čistota. Odroda výrazne vplýva na premenné v procese sladovania a pre dosiahnutie správnej 

homogenity s konzistentnej kvality výsledného sladu je potrebné zabezpečiť odrodovú čistotu 

jednotlivých šarží. Odrodu je možné určiť viacerými metódami ako sekvenovanie, PCR alebo 

pomocou bielkovinových markerov. Beta-hordedíny patria spolu s ostatnými hordeínmi do 

skupiny zásobných proteínov, sú rozpustné v etanole a tvoria väčšinu proteínov v zrne jačmeňa 

siateho. V procese sladovania sa postupne odbúravajú a sú použité na tvorbu štruktúr klíčiacej 

rastliny. U beta-hordeínov bola v spektrách zaznamenaná odrodová jedinečnosť, ktorú je 

možné využiť na diskrimináciu odrôd. Na analýzu bola s úspechom použitá metóda založení na 

hmotnostnej spektrometrii, ktorá využíva ionizáciu pomocou lasera – MALDI-TOF. Táto 

metóda bola použitá v tomto experimente. Keďže v procese sladovania dochádza 

k odbúravaniu beta-hordeínov, bolo potrebné upraviť metodiky, ktoré boli využívané na 

získavanie spektier zo suchých jačmenných zŕn. Pri týchto postupoch sa skúmali rôzne pomery 

extrakčných roztokov v objeme 500, 300 a 120 μl na jedno alebo dva jačmenné zrná, použitie 

jedného, dvoch, alebo 3 zŕn pri objeme extrakčného činidla 120μl. Koncentrovanie beta-

hordeínov v mieste zásahu laserom sa testovalo pomocou vrstvenia vzorky, kde sme testovalo 

vrstvenie v 1,2,3 a 4 vrstvách. Pre zvýšenie kvality signálu sa testovalo zlepšenie 

kryštalizovania matrice so vzorkou s premiešaním matrica-vzorka alebo s použitím vrstvenia. 

Ako najúčinnejšia metóda bola zvolená metóda extrakcie dvoch zŕn v 120μl extrakčného 

roztoku a nanášanie v jednej 1μl vrstve na platničku a navrstvenie roztokom kyseliny sinapovej. 

Analyzovali sme vzorky jačmeňa, hvozdeného sladu a vzorky z procesu sladovania 

v kritických bodoch: koniec máčania, v polovici procesu klíčenia a na konci procesu klíčenia - 

pred hvozdením. Výsledky výskumu sú nehomogénne, testované boli odrody KWS Scala, 

Casanova, Overture, Malz, LG Tosca a Odyssey. V slade bolo možné jasne určiť vzorky 1,3,4 

odrôd KWS Scala, Casanova a Overture u ostatných vzoriek bolo spektrum pozmenené a vo 

vzorke číslo 2 odrody KWS Scala sa spektrum stratilo už v procese klíčenia pod detekovateľnú 

úroveň. Odbúravanie nebolo homogénne ani v rámci odrôd a vzorky 1 a 2 a vzorky 5 a 6 odrody 

Malz, ktoré predstavovali rovnaké odrody mali odlišné výsledné spektrá beta-hordeínov. 

Výsledky boli získané za použiť vzoriek z jedného opakovania sladovacieho procesu 

a vyhodnotené pomocou softvéru flexAnalysis 3.4. Odbúravaniu beta-hordeínov počas 

sladovania zodpovedala slabšia intenzita spektra. Extrakcia beta-hordeínov zo vzoriek 

s vysokým obsahom vody zaznamenala nižšiu účinnosť ako extrakcia zo vzoriek s nízkou 

vlhkosťou (zrno, slad). 
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DIABETES MELLITUS 
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Diabetes mellitus (DM) je jedno z najčastejších populačných ochorení posledných desaťročí 

a postihuje čoraz väčšie množstvo ľudí. Ide o finančne nákladné a život výrazne komplikujúce 

ochorenie. Preto sa skúmajú nové, rôzne spôsoby, ako vzniku ochorenia predchádzať alebo ho 

pomáhať liečiť alternatívnymi možnosťami. V poslednom období sa vedecký výskum sústredil 

na využitie včelích produktov v liečbe a terapii metabolických ochorení. Perga tzv. včelí chlieb 

by mohol byť podľa výskumov výbornou alternatívou pri prevencií rozvoja ochorenia DM. Má 

bohatšie nutričné zloženie ako peľ a obsahuje veľké množstvo aminokyselín a peptidov. 

Viaceré štúdie potvrdili jej terapeutické liečebné účinky na zdravie človeka vďaka jej 

antioxidačným a antibiotickým vlastnostiam. V našom experimente sme použili inbrednú líniu 

Zucker diabetických obéznych (ZDF) potkanov, ktoré sú geneticky prispôsobené na to, aby sa 

u nich spontánne rozvinul diabetes mellitus 2. typu. Cieľom práce bolo experimentálne overiť

vplyv včelieho produktu perga na vnútorné prostredie diabetických potkanov, možnosť

oddialenia nástupu DM, zmiernenia komplikácii spojených s týmto ochorením a všeobecnú

odozvu zvierat na terapiu. Pri pokuse boli použité diabetické samce ZDF potkanov (fa/fa, n=

20) a nediabetické samce potkanov toho istého kmeňa (Fa/Fa, n=10). Potkany boli rozdelené

do 3 skupín (Z, D a DP): skupina nediabetických potkanov (Z, n=10), skupina diabetických

pergou liečených potkanov (DP, n=10) a skupina diabetických neliečených potkanov (D,

n=10). Potkanom sa perga podávala denne gastrickou sondou priamo do žalúdka v dávke 700

mg.kg-1. Štúdia bola zameraná na sledovanie spotreby vody, hmotnosti, hladiny glukózy,

glykovaného hemoglobínu a inzulínu. Zvieratá mali voľný prístup ku krmivu a vode. Príjem

vody sa zapisoval každé ráno pri sondovaní. Krmivo a telesná hmotnosť boli sledované raz

týždenne. Glukóza sa merala pomocou testovacích prúžkov raz za dva týždne z krvi odobratej

z chvostovej žily (EasyTouch, Promedt Counsulting GmbH, Nemecko). Celý experiment trval

12 týždňov. Príjem krmiva v skupinách D a DP bol preukazne (P<0,001) vyšší oproti skupine

Z. Spotreba vody nebola preukazne (P>0,05) nižšia v skupine liečených potkanov v porovnaní

so skupinou diabetických neliečených potkanov. No spotreba vody DP a D bola preukazne

(P<0,001) vyššia oproti Z skupine. Hodnota inzulínu bola preukazne (P<0,01) vyššia

v Z skupine v porovnaní so skupinou D potkanov. Hodnota glykovaného hemoglobínu bola

preukazne (P<0,001) vyššia v skupinách DP a D v porovnaní so skupinou Z. Hmotnosť

potkanov zo skupiny DP bola preukazne (P<0,01) vyššia oproti skupine D. Po prvom odbere

bolo hodnota glukózy v krvi skupín D a DP preukazne (P<0,01) vyššia ako v Z skupine, čo sa

nezmenilo počas celého experimentu. Avšak pri druhom a treťom odbere bola hladina glukózy

v krvi signifikantne (P<0,001) nižšia v skupine DP v porovnaní so skupinou D. Práve táto

zmena môže znamenať, že naša práca mala opodstatnenie a môže byť odrazovým mostíkom

pre ďalšie skúmanie vplyvu pergy na rozvoj DM.
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