
Plán vedeckých a odborných podujatí  
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

na rok 2020 
 
 

marec 

 

Názov podujatia slovensky:  „Efektívnosť implementácie Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na Slovensku“ 

Názov podujatia anglicky: Effectiveness of the Common Agricultural Policy 
implementation in Slovakia 

Typ podujatia: okrúhly stôl 
Termín konania: marec 2020 
Miesto konania: Katedra práva, FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Lucia.Palsova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Okrúhly stôl sa zorganizuje za účelom zlepšenia 

kvality politických a právnych predpisov Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na miestnej regionálnej 
a národnej úrovni 

Krátky popis anglicky: Roundtables will be organised to improve the quality 
of the polical and legal regulations of the Common 
agriculutural policy at the local, regional and national 
level 

 

 

Názov podujatia slovensky: Metodický seminár: vedecká práca 
Názov podujatia anglicky: Methodological seminar: scientific work 
Typ podujatia: vedecko-vzdelávací seminár 
Termín konania: 15. marec 2020 
Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 
Garant podujatia: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Jana.Jarabkova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom vedeckého seminára je oboznámiť účastníkov 

s metódami vedeckej práce ako aj s relevantnými 
zdrojmi pre vedeckú prácu a možnosťami ich využitia 
pri spracovaní kvalifikačných prác všetkých stupňov 
štúdia 

Krátky popis anglicky: The aim of the seminar is to familiarize the 
participants with the methods of scientific work as 
well as the relevant sources for scientific work and 
the possibilities of their use in the processing of the 
qualification work of all levels of study 
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apríl 

Názov podujatia slovensky: Fakultné kolo ŠVK 
Názov podujatia anglicky: Student Science Conference – Faculty Day 
Typ podujatia: študentská  vedecká konferencia 
Termín konania: 23. apríl 2020 
Miesto konania: Slovenské poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Garant podujatia: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

olga.rohacikova@uniag.sk,  pavol.schwarcz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Konferencia je organizovaná za účelom prezentácie výsledkov 

študentských vedeckých prác. Je tiež  príležitosťou pre výmenu 
skúseností, názorov a získanie nových inšpirácií pre ich ďalšie 
vedecké pôsobenie. 

Krátky popis anglicky:  The conference is organized in order of presentation of 
students work scientific results. It is also opportunity for 
exchange of experiences, opinions and obtaining of new 
inspirations for their further scientific realization. 

 

Názov podujatia slovensky: Mladá veda 2020 
Názov podujatia anglicky: Young Science 2020 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 23. apríl 2020 
Miesto konania: Slovenské poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Garant podujatia: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

pavol.schwarcz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia je prezentácia  výskumnej činnosti 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Vytvoriť 
mladým vedeckým pracovníkom priestor pre výmenu 
aktuálnych poznatkov a skúseností z oblasti výskumu v 
podmienkach budovania znalostnej ekonomiky, z oblasti 
vedeckej výchovy doktorandov a organizácie doktorandského 
štúdia. 

 
 
Krátky popis anglicky: 

The aim of event is presentation of research activities of PhD 
students and young scientific workers. The aim is also to create 
space for exchange of current knowledge and experiences from 
the field of research in the terms building of knowledge 
economy, from the field of educate of PhD students and 
organization of PhD study. 

 

 

 

 

 



Názov podujatia slovensky: Stratégie pre zhodnocovanie odpadu 
v Nitrianskom kraji 

Názov podujatia anglicky: Strategies for Waste Recovery in Nitra Region 
Typ podujatia: pracovné stretnutie partnerov z praxe v rámci 

projektu BIOREGIO 
Termín konania: apríl 2020 
Miesto konania: Katedra práva, FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Eleonora.Marisova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Nitriansky kraj je typický vysokou produkciou 

odpadov, vrátane komunálnych odpadov pri nízkej 
miere ich zhodnocovania. Táto situácia nepriaznivo 
ovplyvňuje kvalitu životného prostredia 
a environmentálnu rovnováhu krajiny. Na stretnutí 
kompetentné osoby budú diskutovať o danej 
problematike a hľadať cesty riešenia. 

Krátky popis anglicky: The region of Nitra is characterized by high 
production of waste, including municipal waste at 
a low raste of recovery. This situation influence the 
quality of the environment and the countrys 
environmental balance. At the meeting competent 
persons will discuss the issue and look for solutions. 

 

 

Názov podujatia slovensky: Efekty malého a stredného podnikania 
v ekonomickom a sociálnom prostredí 

Názov podujatia anglicky: Effects of small and medium-sized enterprises in the 
economic and social environment 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: apríl 2020 
Miesto konania: Nesvady 
Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 

prof. h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA 
Dr.h.c.prof.mpx.h.c.prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD. 
MBA 

Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Janka.Beresecka@uniag.sk, 
Monika.Hudakova@uniag.sk, 
Vladimir.Gozora@vsemvs.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický, ruský 
Krátky popis slovensky: Odbor ekonomiky a manažmentu SAPV v Nitre 

v spolupráci s univerzitnými a vedecko-výskumnými 
pracoviskami v pôsobnosti Odboru ekonomiky 
a manažmentu SAPV bude v apríli organizovať 
medzinárodnú vedeckú konferenciu „Efekty malého 
a stredného podnikania v ekonomickom a sociálnom 
prostredí“. Medzinárodná vedecká konferencia bude 
zameraná na efekty malého a stredného podnikania 
v ekonomickom a sociálnom prostrední. Konkrétnym 
tematickým zameraním bude riešenie problémov 
malého a stredného podnikania, tvorba nových 
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pracovných miest, zvyšovanie podielu slovenských 
výrobcov na domácom a zahraničnom trhu, ako 
i zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej 
sebestačnosti malých a stredných podnikov 
v špecifickom prostredí. 

Krátky popis anglicky: The department of economics and management SAPV 
in Nitra in cooperation with university and scientific 
research departments within the competence of the 
department of economics and management of SAPV 
will organize an international scientific conference 
“effects of small and medium enterprises in economic 
and social environment” in april. The international 
scientific conference will focus on the effects of small 
and medium-sized enterprises in the economic and 
social environment. The specific thematic focus will 
be on solving the problems of small and medium-
sized enterprises, creating new jobs, increasing the 
share of Slovak producers on the domestic and 
foreign markets, as well as increasing the 
competitiveness and economic self-sufficiency of 
small and medium-sized enterprises in a specific 
environment. 

 

jún 

Názov podujatia slovensky: Agrárne právo 
Názov podujatia anglicky: Agrarian Law 
Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: jún 2020 
Miesto konania: Katedra práva, FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Anna. Bandlerova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: Slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je 

poukázať na súčasnú legislatívu poľnohospodárskeho 
práva v oblasti pôdnych a environmentálnych 
vzťahov, ochrany poľnohospodárskej pôdy, 
implementácie politiky EÚ na Slovensku 

Krátky popis anglicky: The am of the international scientific conference is to 
point out the current legislation of agrarian law 
relating to land and environmental relations, 
protection of agricultural land, implementation of EU 
policy in Slovakia 
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Názov podujatia slovensky: Deň bioenergetiky 2020 
Názov podujatia anglicky: The Bioenergy day 2020 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 17. jún 2020 
Miesto konania: Pavilón Q VC ABT, Bioplynová stanica a Poľná 

pokusná báza v Kolíňanoch 
Garant podujatia: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. Katedra regionálnej 

bioenergetiky, 
Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra environmentálneho 
manažmentu 

Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Martin.Prcik@gmail.com 
Marian.Kotrla@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom dňa bioenergetiky je podporiť rozvoj 

výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre 
riešenie úloh aplikovaného výskumu a rýchly prenos 
výsledkov výskumu a technológií z výskumných 
projektov do praxe 

Krátky popis anglicky: The aim of the Bioenergy Day is to promote the 
development of research in bioenergy, to combine the 
research teams for solving applied research and rapid 
transfer of research and technology from research 
projects into the practice 

 

Názov podujatia slovensky: Právne, ekonomické, manažérske 
a environmentálne aspekty výkonu kompetencií 
miestnymi samosprávami (8. ročník) 

Názov podujatia anglicky: Legal, Economic, Managerial and Environmental 
Aspects of  Performance of Competencies by 
Municipalities (8th year) 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia 
(online) 

Termín konania: jún – september 2020 
Miesto konania: Katedra verejnej správy, FEŠRR, SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Denisa Hanáčková, PhD., Ing. Michal Cifranič, 

PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Denisa.Hanackova@uniag.sk, 

Michal.Cifranic@uniag.sk  
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, ruský, maďarský 
Krátky popis slovensky: Cieľom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej 

konferencie je prezentácia aktuálnych legislatívnych, 
ekonomických, manažérskych a environmentálnych 
prístupov k výkonu kompetencií obcí z teoretického 
a empirického aspektu v národnom 
a medzinárodnom meradle, komparácia 
a zhodnotenie výsledkov výskumov a poznatkov 
v uvedenej oblasti. Výstupom korešpondenčnej 
konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých 
prác. Príspevky sú recenzované dvomi recenzentmi. 
Súčasťou vedeckej konferencie je diskusné fórum 
k príspevkom, ktoré  prebieha online. 

Krátky popis anglicky: The aim of the international scientific correspondent 
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conference is to present current legislative, economic, 
environmental and managerial approaches to 
performance competencies of municipalities from the 
theoretical and empirical aspects in the national and 
international scale, comparison and evaluation of 
research results and knowledge in this field. 
Contributions are reviewed by two reviewers. A part 
of scientific conference is a discussion forum to the 
contributions that takes place online. 

 

september 

Názov podujatia slovensky: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej 
smerovanie na roky 2021 – 2027 

Názov podujatia anglicky: CAP and the future devolopments in the programming 
period 2021 – 2027 

Typ podujatia: konferencia 
Termín konania: september 2020 
Miesto konania: Nitra 
Garant podujatia: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka Lubica.Rumanovska@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom vedeckej konferencie bude prezentácia 

súčasných vedeckých prác účastníkov seminára 
v oblasti problematiky Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky EÚ vo vzťahu k trhu s poľnohospodárskou 
pôdou. Vedecký seminár poskytne priestor pre 
diskusie o aktuálnej situácii v rámci SPP EÚ a jej 
budúcom vývoji. 

Krátky popis anglicky: The aim of the scientific conference will be the 
presentation of actual scientific papers of seminar 
researchers in the frame of the CAP of the EU and 
current developments and will point out the most 
discussed issues in the frame of CAP. 

 

 

Názov podujatia slovensky: Súťaž mladých vedeckých pracovníkov Mladá 
veda 2020 

Názov podujatia anglicky: Young Scientist Competition Young Science 2020 
Typ podujatia: interaktívne stretnutie doktorandov, mladých 

vedeckých pracovníkov 
Termín konania: september 2020 
Miesto konania: zasadačka Katedry manažmentu FEM, SPU v Nitre 
Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 

prof. h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA 
Dr.h.c.prof.mpx.h.c.prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD. 
MBA 

Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Janka.Beresecka@uniag.sk, 
Monika.Hudakova@uniag.sk, 
Vladimir.Gozora@vsemvs.sk 
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Rokovací jazyk: slovenský, anglický, ruský 
Krátky popis slovensky: Cieľom interaktívneho stretnutia doktorandov a 

mladých vedeckých pracovníkov bude propagácia a 
popularizácia výstupov vedy a výskumu spojená so 
súťažou o najlepšiu vedeckú prácu. Vyhlasovateľom 
súťaže Mladá veda 2020 je Odbor ekonomiky a 
manažmentu, SAPV v Nitre v spolupráci s 
univerzitnými a vedecko-výskumnými pracoviskami 
v pôsobnosti Odboru ekonomiky a manažmentu 
SAPV. Súťaž Mladá veda 2020 je zameraná na 
hodnotenie predložených vedeckých prác mladých 
vedeckých pracovníkov vo vedných odboroch 
ekonomika a manažment, verejná správa a regionálny 
rozvoj. Cieľovým zameraním súťažných vedeckých 
prác majú byť vecné problémy ekonomiky, 
informatiky a manažmentu podnikateľských 
subjektov a vecné problémy regionálnej ekonomiky, 
manažmentu miestnych samospráv, ekonomickej a 
občianskej bezpečnosti podnikateľských subjektov a 
samosprávnych územných celkov. Súťaž bude 
prebiehať v dvoch kategóriách a to s významným 
teoretickým prínosom a s významným aplikačným 
prínosom. 

Krátky popis anglicky: The aim of the interactive meeting of doctoral 
students and young researchers will be to promote 
and popularize the outputs of science and research 
connected with the competition for the best scientific 
work. The announcement of the competition Young 
Science 2020 is the Department of Economics and 
Management, SAPV in Nitra in cooperation with 
university and research institutes within the 
competence of the Department of Economics and 
Management of SAPV. The Young Science 2020 
competition focuses on the evaluation of submitted 
scientific papers by young researchers in the fields of 
Economics and Management, Public Administration 
and Regional Development. The aim of the 
competitive scientific works should be the factual 
problems of the economy, informatics and 
management of business entities and the problems of 
the regional economy, management of local 
governments, economic and civil security of business 
entities and self-governing territorial units. The 
competition will run in two categories, with a 
significant theoretical contribution and a significant 
application benefit. 

 

 

 

 



október 

Názov podujatia slovensky: Medzinárodná vedecká konferencia Mladých 
vedeckých pracovníkov Mladá Veda 2020 

Názov podujatia anglicky: International Scientific Conference Young Scientists 
Young Science 2020 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: október 2020 
Miesto konania: Podkylava 
Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 

prof. h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA 
Dr.h.c.prof.mpx.h.c.prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD. 
MBA 

Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Janka.beresecka@uniag.sk, 
monika.hudakova@uniag.sk, 
vladimir.gozora@vsemvs.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický, ruský 
Krátky popis slovensky: Odbor ekonomiky a manažmentu SAPV v Nitre v 

spolupráci s univerzitnými a vedecko-výskumnými 
pracoviskami v pôsobnosti Odboru ekonomiky a 
manažmentu SAPV bude v októbri 2020 organizovať 
medzinárodnú vedeckú konferenciu Mladých 
vedeckých pracovníkov Mladá veda 2020, na ktorej 
poskytne priestor pre prezentáciu výsledkov 
vedeckovýskumnej činnosti doktorandom a mladým 
vedeckým pracovníkom na zdieľanie poznatkov 
nielen v oblasti ekonomiky, informatiky, manažmentu 
podnikateľských subjektov, ale aj na riešenie vecných 
problémov regionálnej ekonomiky, manažmentu 
miestnych samospráv, ekonomickej a občianskej 
bezpečnosti podnikateľských subjektov a 
samosprávnych územných celkov. 

Krátky popis anglicky: The Department of Economics and Management 
SAPV in Nitra in cooperation with university and 
scientific research departments within the scope of 
the Department of Economics and Management of 
SAPV will organize an international scientific 
conference Young Scientists Young Science 2020 in 
October 2020 to young scientists to share knowledge 
not only in the field of economics, informatics, 
business management, but also to solve problems of 
regional economy, management of local governments, 
economic and civic security of business subjects and 
self-governing territorial units. 
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november 

Názov podujatia slovensky: Inovácie v samospráve 6. ročník 
Názov podujatia anglicky: Innovation in Self Government 6th year 
Typ podujatia: vedecký seminár 
Termín konania: 04. november 2020 
Miesto konania: zasadačka Katedry verejnej správy, FEŠRR SPU v 

Nitre 
Garant podujatia: Ing. Maroš Valach, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Maros.Valach@uniag.sk 

 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom vedeckého seminára je zhodnotiť prístupy 

k vymedzeniu inovácií v podmienkach miestnej 
samosprávy (pôvod vzniku inovácií, klasifikácia 
s dôrazom na procesné, prípadne organizačné 
a koncepčné inovácie) a poukázať na úspešnú 
aplikáciu inovácií v praxi na báze case studies + 
prezentácia výstupov výskumného projektu Inovačné 
aktivity v miestnej samospráve. Ďalším cieľom je 
načrtnúť koncept Smart Villages, ktorým sa realizuje 
politika rozvoja vidieka a diskutovať s predstaviteľmi 
obcí o možnostiach a bariérach implementácie tohto 
konceptu v podmienkach vidieckych obcí. Seminár je 
určený pre študentov a pedagogicko-vedeckých 
pracovníkov FEŠRR, doktorandov a zástupcov 
decíznej sféry miestnych samospráv. 

Krátky popis anglicky: The aim of the scientific seminar is to evaluate 
approaches to defining innovation in local 
government conditions (classifying with emphasis on 
process, organizational and conceptual innovation) 
and pointing to the successful application of 
innovations in practice based on case studies + 
presentation of results of the research project 
Inovation Activities in Self-government. Another goal 
is to outline the concept of Smart Villages that 
implement rural development policy and discuss with 
municipal representatives about the possibilities and 
barriers to the implementation of this concept in the 
conditions of rural communities. The seminar is 
intended for students and pedagogical researches of 
FESRD, PhD students and representatives of self-
government management. 

 

Názov podujatia slovensky: Prezentácia vedeckej monografie Využívanie 
majetku miestnych samospráv na podnikanie 
v SR na BIBLIOTÉKE 2020 

Názov podujatia anglicky: Presentation of a scientific monograph Using the assets 
of local governments in entrepreneurial activities in 
the Slovak Republic at BIBLIOTEKA 2020 

Typ podujatia: vedecký seminár 
Termín konania: november 2020 
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Miesto konania: Incheba Bratislava 
Garant podujatia: za SPU: Ing. Katarína Melichová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Katarina.Melichova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Vedecká monografia autorov Bumbalová Monika, 

Balážová Eva, Valach Maroš, Melichová Katarína a kol. 
bude prezentovaná v rámci 28. medzinárodného 
knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA a 25. výstavy 
vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA 
v stánku vydavateľa Kultúrna a vedecká spoločnosť 
Ivana Krasku. 

Krátky popis anglicky: Scientific monograph of authors Bumbalová Monika, 
Balážová Eva, Valach Maroš, Melichová Katarína et al. 
will be presented at the 28th International Book Fair 
BIBLIOTÉKA and the 25th exhibition of education and 
didactic technology PEDAGOGIKA in the stand of the 
publisher Cultural and Scientific Society of Ivan 
Krasko. 

 

Názov podujatia slovensky: Najmenej rozvinuté okresy – výzvy a politika 
Názov podujatia anglicky: Least Developed Districts – Challengesand Policy 
Typ podujatia: vedecký seminár 
Termín konania: november 2020 
Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Garant podujatia: doc. Ing. M. Fáziková, CSc., Ing. K. Melichová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Ing. Lukáš Varecha, lukas.varecha@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Vedecký seminár, na ktorom sa očakáva účasť 

riešiteľov, ale aj širšej vedeckej sféry a praxe, bude 
venovaný prezentácii výsledkov medziuniverzitného 
vedeckého projektu VEGA 1/0789/18 Inštitucionálne 
prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej 
rozvinutých okresoch 

Krátky popis anglicky: Scientific seminar, which is expected to be attended 
by the researchers as well as the wider scientific 
sphere and practice, will be devoted to the 
presentation of the results of the inter-university 
scientific project VEGA 1/0789/18 Institutional 
environment as a carrier of development policies in 
the least developed districts 
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december 

Názov podujatia slovensky: Nové témy vo výučbe II 
Názov podujatia anglicky:  
Typ podujatia: vedecký seminár 
Termín konania: december 2020 
Miesto konania: Nitra 
Garant podujatia: Ing. Marcela Chreneková, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Marcela.Chrenekova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia je prezentovať výstupy projektu 

KEGA č. 047SPU-4/2018 Nové prístupy vo výučbe 
miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja. 
Seminár je určený vedecko-pedagogickým 
pracovníkom, mladým výskumníkom, expertom 
a študentom 

Krátky popis anglicky: The aim of the event is to present the outputs of the 
KEGA project no. 047SPU-4/2018 New approaches in 
teaching local economic and social development. The 
seminar is intended for researchers, young 
researchers, experts and students.  

 

 

Názov podujatia slovensky: Pozemkové vzťahy na Slovensku 
Názov podujatia anglicky: Land Law in Slovakia 
Typ podujatia: workshop 
Termín konania: december 2020 
Miesto konania: Katedra práva, FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, web. stránka: Jarmila.Lazikova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom workshopu je posilniť diskusiu v oblasti 

pozemkových vzťahov v náväznosti na Spoločnú 
poľnohospodársku politiku EU, posilniť spoluprácu 
medzi praxou a výskumom 

Krátky popis anglicky: The main goal ot the workshop is: to encourage 
discusion and current implementation in the area of 
Land law with connection to the Common agricultural 
policy in Slovakia; to strengthen cooperation between 
practice and the research 

 

 

 

 

 

mailto:Jarmila.Lazikova@uniag.sk

