Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Zoznam vedeckých projektov agentúry KEGA
riešených na FAPZ od roku 2007
Vedúci riešiteľského
kolektívu

Názov projektu

doc. Ing. Nora Polláková, PhD.

Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu
antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej
vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v
anglickom jazyku (013SPU-4/2019)
Organická hmota pôdy – inovácia výučby predmetov
zameraných na túto zložku pôdy (001SPU-4/2019)
Implementácia moderného inovatívneho konceptu
nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu
študentov a následné využitie poznatkov v praxi
(004SPU-4/2019)
Implementácia nových vedeckých poznatkov do
obsahu a vypracovanie vysokoškolskej učebnice
predmetu manažment a technológia chovu
hospodárskych zvierat (015SPU-4/2019)
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri
analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej
produkcii (012SPU-4/2019)
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie
v živočíšnej produkcii (039SPU-4/2019)
Terminologický slovník krmovinárstva (032SPU4/2019)
Vysokoškolská učebnica – Zakladanie a ošetrovanie
trávnikov (019SPU-4/2019)
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny (013SPU4/2018)
Inovácia študijného programu Hipológia a
spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice
Chov koní (021SPU-4/2017)
Vysokoškolská učebnica – Kŕmenie prežúvavcov a
neprežúvavcov (016SPU-4/2017)
Modernizácia výučby Pôdoznalectva na SPU - Nitra
(014SPU-4/2016)
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej
vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba
(035SPU-4/2015)
Modernizácia výučby zoohygieny
chovu hospodárskych zvierat (006SPU-4/2014)
Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín
pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím
multimédií (040SPU-4/2013)
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)
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Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s
intenzívnym získavaním praktických zručností s
ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu
civilizačných ochorení (025SPU-4/2012)
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice,
terminologického slovníka a e-learningových
učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku
pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat
(027SPU-4/2012)
Moderná vysokoškolská učebnica „Mikroskopická
anatómia živočíchov a človeka“ (025UKF-4/2012)
Plant Genetic Technologies (001SPU-4/2012)
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Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho
chovateľstva (035SPU-4/2012)
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a
príprava učebných pomôcok s využitím pre prax
študentov v nutričných poradniach (301-035SPU4/2010)
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu
rizikového kapitálu (3/7448/09)
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho
stupňa vzdelávania v študijnom programe
Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných
didaktických prostriedkov (3/6229/08)
Výživa a kŕmenie zvierat (3/6227/08)
Bezpečnosť potravín – nový študijný program pre
vysoké školy a celoživotné vzdelávanie (3/5086/07)
Vypracovanie
moderných
vysokoškolských
učebných textov v písomnej, elektronickej a
multimediálnej
forme
vrátane
didaktických
prostriedkov na tému „Výživa ľudí a hodnotenie
stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na
UVL v Košiciach (3/5082/07)
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe
predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie
(3/5080/07)
Implementácia metód e-learningu pre podporu
výučby zootechniky s aplikáciou v bilingválnych
programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v
Košiciach a SPU v Nitre (3/5186/07)
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka
(3/5084/07)
Bezpečnosť potravín – nový študijný program pre
vysoké školy a celoživotné vzdelávanie (3/5086/07)
Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín
(3/4030/06)
Systematický výkladový slovník z fyziológie a
ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou
(3/2067/04)
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