
PROJEKTY APVV

P.č. Názov projektu Zodpovedný

1
Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka 

jedlého na Slovensku Ing. Jozef Gubiš, PhD. 

2
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovenim 

biodiverzity
Ing. Rastislav Bušo, PhD. 

3
Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia 

transportu vybraných látok v rastlinách
Mgr. Marcela Gubišová, PhD. 

4 Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. 

5

Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických 

zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na 

klimatické extrémy

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. 

6
Vývoj technológie výroby pokročilých motorových palív z 

nepotravinárskych surovín
Ing. Peter Hozlár, PhD.

7 Zlepšenie kvality oleja nepotravinárskych plodín Mgr. Lenka Klčová, PhD.

8
Charakterizácia genetických markerov spojených s pekárskou 

a pečivárenskou kvalitou pre molekulárne šlachtenie pšenice
Ing. Edita Gregová, PhD.

1.
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na 

agropotravinársky sektor
Ing. Jozef Gálik, PhD.

2
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny

obyvateľstva: úloha politík
Ing. Jozef Gálik, PhD.

1
Výskum možností pestovania borievky (Juniperus communis 

L.) na produkciu plodov
Ing. Vladimíra Vargová, PhD. 

1

Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a 

dataminingu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v 

krajine    

RNDr. Danka Kotorová, PhD. 

1
Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na 

Slovensku
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

2
Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya Ústav 

fyziológie hospodárskych zvierat
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

3
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy 

zveri
Ing. Matúš Rajský, PhD.

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Výskumný ústav rastlinnej výroby 

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodársva a potravinárstva

Výskumný ústav trávnch porastov a horského poľnohospodárstva 

Výskumný ústav agroekológie Michalovce



4

Príprava špecifických protilátok pre izoláciu 

hematopoietických kmeňových buniek králika pre vytvorenie 

banky kmeňových buniek

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

5

Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej 

príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) 

na Slovensku    

MVDr. Rastislav Jurčík, PhD.

6
Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva 

hovädzieho dobytka pre účely génovej banky
Ing. Alexander Makarevič, DrSc.

7
Stratégie manažmentu pre zlepšenie welfare 

vysokoúžitkových dojníc pri robotickom dojení
prof. Ing. Jan Brouček, DrSc. Phd.

8
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na 

Slovensku
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

9
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti 

dusíkatých látok krmív pre prežúvavce.
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.

10
Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu 

Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík
MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc.

11

Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tuková tkanivo v 

závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a 

oxidačného stresu

doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.

12 Posúdenie a zlepšenie nutričnej kvality krmív doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.

13
Transkriptóm a proteóm v predikcii vitality animálnych 

modelov
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.

1
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho 

organického uhlíka v rôznych ekosystémoch
RNDr.Gabriela Barančíková, CSc.

2
Výskum možností pestovania borievky (Juniperus communis 

L.) na produkciu plodov
Ing. Michal Sviček, CSc.

3
Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest 

v kontexte klimatickej zmeny
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

4
Inovácia systému pôdnych jednotiek v agrárnej krajine 

Slovenska - ich mapovanie, digitalizácia a vektorizácia
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.

5
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovenim 

biodiverzity
RNDr. Beata Houšková, CSc.

6

Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a 

dataminingu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v 

krajine    

RNDr. Igor Sobocký 

1

Metatranskriptóm ovčieho hrudkového syra: RNA-prístup na 

určenie príspevku mikroorganizmov k organoleptickej kvalite 

bryndze

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., 

2
Výskum možností pestovania borievky (Juniperus communis 

L.) na produkciu plodov
Ing. Elena Panghyová

Výskumný ústav potravinársky

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy



3

Kvalita a autenticita ovocných džúsov - štúdium vzťahov 

medzi vstupnou surovinou, technológiou spracovania a 

kvalitou produktu

Ing. Martin Polovka, PhD.

4

Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov 

na základe aplikácie moderných analytických, matematicko-

modelovacích a molekulárno-biologických metód a 

identifikácia inovačného potenciálu

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., Ing. 

Jana Koreňová, PhD. 

5
Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených 

rakytníkom
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc., 

6

Priama nekultivačná kvantitatívna detekcia bakteriálnych 

patogénov v tradičných slovenských a importovaných 

potravinárskych výrobkoch živočíšneho pôvodu

Ing. Eva Kaclíková, CSc.

7

Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou

nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na 

základe

analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., 

8
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách 

s pridanou hodnotou
Ing. Martin Polovka, PhD.

9

Monitoring kvality výrobkov balených v podmienkach 

modifikovanej atmosféry prostredníctvom senzorov zloženia 

plynnej atmosféry

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. / Ing. 

Martin Polovka, PhD.


