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Riešiteľ: Sessler, a. s. Evidenčné číslo projektu:VMSP-P-0062-07 

Názov projektu: Nové nápoje na báze sladu 

 

Sessler, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01  Trnava 

Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75  Bratislava 

Výskumný ústav potravinársky, Biocentrum, Kostolná 5, 900 01  Modra 

Univerzista sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, 917 01  Trnava 

Na ktorých pracoviskách 

bol projekt riešený:  

 

 

 

Ktoré zahraničné 

pracoviská  

spolupracovali pri riešení 

(názov, štát):  

 

 

Prihláška úžitkového vzoru: Glukánové pivo a spôsob jeho výroby 

Prihláška úžitkového vzoru: Pivo s príchuťou bylín 

Udelené patenty alebo 

podané  patentové 

prihlášky, vynálezy alebo 

úžitkové vzory 

vychádzajúce z výsledkov 

projektu: 
 

Ondrejovič, M.: Zvýšenie oxidačnej stability piva prídavkom rastlinných extraktov. 

In: II. Vedecká konferencia Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v 

potravinárstve. Nitra: SPU, 3. - 4. 12. 2009, 6 s. 

 

 

 

Publikácie (knihy, články,  

prednášky, správy a pod.) 

zhrňujúce výsledky 

projektu 

(uveďte i publikácie prijaté 

do tlače): 

 

Uvádzajte maximálne päť 
najvýznamnejších 
publikácií. 

 

 

V čom vidíte uplatnenie 

výsledkov projektu: 

V rozšírením portfólia výrobkov slovenského minipivovaru Sessler, a. s. 

a v zvýšení finalizácie domácej produkcie sladu. 

 



 

 

 

  

Charakteristika výsledkov 
 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky: 

Hlavným cieľom projektu bolo vyvinúť nové alkoholické a nealkoholické nápoje na báze sladu. Vývoj 

nápojov bude prebiehať paralelne v dvoch etapách, prvá etapa bude zameraná na laboratórny vývoj nápoja a 

druhá technologické overenie postupov prípravy nápojov a výroba marketingových vzoriek. Fyzickými 

výstupmi projektu mali byť nápoje s pracovnými označeniami Sessler_glukan, Sessler_nealko, Sessler_redukt 

a Sessler_light, ktoré budú na záver riešenia projektu uvedené na lokálny trh výrobcu. 

Uvedený cieľ je možné považovať za splnený, nakoľko v rámci riešenia projektu boli vypracované 

technologické postupy na prípravu štyroch nápojov, ktoré je možné zaradiť do uvedených tried a po ich 

príprave boli uvedené na lokálny trh výrobcu. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky: 
The general aim of this project was development of new malt alcoholic and non-alcoholic beverages. The 

development will be carried out in two phases, the first one means laboratory phase of beverage research and 

the second one technological verifying of beverage procedures and production of marketing samples. Physical 

results of this project will be products with working name – Sessler_glukan, Sessler_nealko, Sessler_redukt 

and Sessler_light, which will prepared and launched to local mark on the end of this project. 

The aim was filled completely, because they have been developed technological procedures to preparation of 

four beverages, which can be classified to one of four characterised beverages and the products were launched 

to the local market after their preparation. 

 

Podpisom záverečnej karty riešiteľ vyjadruje svoj súhlas so zverejnením údajov v nej uvedených.  

 

 

Podpis zodp. riešiteľa: ............................... Dátum: ................................ 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu: ............................... Pečiatka:   


