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Plnenie uznesení z roku 2018: 
 
Uznesenie 1: Uchádzať sa o projekty z domácich a zahraničných grantových schém tak, aby sa na 
každej katedre riešil minimálne 1 výskumný projekt (aj v kooperácii). 
stav plnenia: priebežne splnené 
Na FEŠRR sa v roku 2018 riešilo spolu 19 výskumných projektov, z toho 12 mimo grantových 
agentúr SPU, resp. FEŠRR. Ďalej sa riešilo 6 projektov v rámci spolupráce s praxou.  Na každej 
katedre sa riešil minimálne 1 výskumný projekt. 
 
Uznesenie 2: Upevňovať spoluprácu FEŠRR s hospodárskou a spoločenskou praxou 
prostredníctvom projektov riešených so subjektmi verejnej správy i súkromného sektora. 
termín: 31.12. 2018 
Na FEŠRR sa riešilo 6 projektov v rámci spolupráce s hospodárskou a spoločenskou praxou. Jedná sa 
o nasledovné projekty: 
- Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (KRBE), 
- Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo 

štátneho rozpočtu (KVS v spolupráci s KEP a ďalšími fakultami univerzity), 
- Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu (NOTUS – 

POWERSONIC, s.r.o. Vráble) (KRB), 
- Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík (KRBE), 
- Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2020 (KRR), 
- Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov 

a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (KVS). 
 
Uznesenie 3: Zvýšiť publikačnú aktivitu v indexovaných časopisoch s vyšším impaktfaktorom. 
Každá katedra pôsobiaca v odbore 3.3.5 by mala publikovať minimálne 0,25 publikácie kategórie 
A a 0,75 publikácie kategórie B ročne, v odbore 4.3.3 0,50 publikácie kategórie A a 1,00 publikácie 
kategórie B ročne. 
termín: 2018-2019 
stav plnenia: v roku 2018 bolo v priemere na jednu katedru v rámci študijného odboru 3.3.5 
publikovaných 0,5 publikácií kategórie A a 1 publikácia kategórie B, v odbore 4.3.3 1 publikácia 
kategórie A a 2,33 publikácie kategórie B. 
 
Uznesenie 4: Zvyšovanie odborného rastu učiteľov fakulty – ukončenie habilitačného konania u 
minimálne 2 odborných asistentov a inauguračného konania u minimálne 1 docenta v rámci 
každého študijného odboru. 
stav plnenia: priebežne nesplnené 
V roku 2018 nebolo uskutočnené žiadne habilitačné, resp. inauguračné konanie pedagógov FEŠRR. 
Vzhľadom k predloženým podkladom z katedier sa predpokladá začatie habilitačného konania u 3 
pedagógov a inauguračného konania u 1 pedagóga fakulty. 
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1.  ÚVOD 
 

Správa o vedeckovýskumnej činnosti FEŠRR za rok 2018 s a zameriava na kvantitatívnu 
a kvalitatívnu analýzu úrovne vedeckovýskumnej činnosti fakulty ako celku, ako aj jej pracovísk. 
Naznačuje silné i slabé stránky výskumnej činnosti s cieľom hľadať spôsoby pre posilnenie 
postavenia vedy a výskumu na fakulte. Je spracovaná v zmysle požadovanej štruktúry predloženej 
Kanceláriou vedy a výskumu Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
 
2.  OBSAHOVÉ, PERSONÁLNE, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 
     VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI NA FEŠRR V ROKU 2018 
 
2.1. POSTAVENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE PRACOVÍSK FAKULTY V NÁRODNOM  
       A MEDZINÁRODNOM MERADLE 

 
2.1.1. Profilácia výskumu na fakulte  
 
Koncepcia výskumu fakulty 
Koncepcia výskumu fakulty je spätá s princípmi, cieľmi,  programami a smerovaním  Európskej únie 
v oblasti stratégií rozvoja vidieka a vidieckych regiónov. Zámerom výskumu je riešenie problémov 
slovenského vidieka, ako funkčnej územnej jednotky udržateľného rozvoja a priestoru s veľkou 
potenciálnou biologickou, hospodárskou a duchovnou diverzitou. 
Predmetom výskumu je udržateľný rozvoj vidieka v kontexte ekonomických a sociálnych cieľov  a 
prienik environmentálnych  nástrojov do uvedených politík. Koncepcia v dlhodobom kontexte 
prinesie zvýšenie ekonomickej hodnoty životného prostredia a do nej vložených investícií v záujme 
udržateľného rozvoja vidieka.  
 
Profilácia výskumných pracovísk a charakteristika ich vedeckovýskumného zamerania  
 
 Vedeckovýskumná profilácia jednotlivých katedier fakulty a ich vedeckovýskumná činnosť 
bola v roku 2018 zameraná nasledovne: 
 
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (ďalej KRaRV) 
 skúmanie ekonomických vplyvov univerzít na rozvoj regiónov, 
 udržateľnosť nástrojov územného rozvoja vidieckych obcí z pohľadu politických, ekonomických 

a sociálnych aspektov rozvoja v vidieckeho cestovného ruchu,  
 skúmanie sociálno-ekonomických disparít rozvoja vidieka, 
 tvorba regionalistických koncepcií v kontexte integrovaného rozvoja Slovenska.  

 
Katedra práva (ďalej KPr) 
 skúmanie právneho prostredia vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou najmä  prevodov 

poľnohospodárskych pozemkov, sledovanie zmien v právnej úprave vlastníckych a užívacích 
vzťahov k poľnohospodárskej pôde a ich dopadov na vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej 
pôdy, 

 sledovanie vývoja právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy s dôrazom na odňatie 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ako aj legislatívnych zmien v oblasti 
štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy, 

 skúmanie a hodnotenie modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku 
a potenciálna zmena územnej organizácie spoločných stavebných úradov dobrovoľne 
združených obcí na simulované združenia obcí zodpovedajúcich matričným obvodom, 

 zisťovanie regionálnych disparít v podnikaní poľnohospodárskych podnikov na Slovensku, 
 analýzu vplyvu európskej a slovenskej legislatívy na rozvoj regionálnej bioenergetiky. 
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Katedra európskych politík  (ďalej KEP) 
 skúmanie poľnohospodárskej politiky EÚ a politiky v oblasti trhu s poľnohospodárskou pôdou, 
 analýza hodnotenia pestovania a možnosti podnikania mladých farmárov v SR,  
 skúmanie vplyvu združovania poľnohospodárskych podnikov a fariem cez odbytové organizácie 

výrobcov na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora, 
 mapovanie uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných 

podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK, 
 oblasť skúmania nových európskych štandardov v kontexte reformovanej Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky EÚ, 
 sledovanie vývoja ekonomických a sociálnych disparít medzi krajinami a regiónmi EÚ, 
 sledovanie implementácie EIP a hodnotenie opatrení SPP, ktoré prispievajú k cieľu vyváženého 

územného rozvoja. 
 
Katedra verejnej správy (ďalej KVS) 
 problematika inštitucionálneho, finančného a legislatívneho zabezpečovania verejných služieb 

v podmienkach SR,  
 efektívnosť a kvalitu výkonu verejných služieb zabezpečovaných subjektmi verejnej správy, 
 modernizácia, efektívny manažment a financovanie kompetencií verejnej správy s akcentom na 

územnú samosprávu, 
 inovácie v samospráve a inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou mesta, 
 využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie. 
 
Katedra ekológie (ďalej KEG) 
 variabilita ukazovateľov živého a neživého prostredia v ekosystémoch, klimatická zmena a jej 

dôsledky, manažment dôsledkov zmien v prostredí (mitigačné a adaptačné opatrenia), 
 výskum biodiverzity – poznanie interakcií na rôznych úrovniach biodiverzity prispievajúci 

k lepšiemu poznaniu fungovania ekosystémov a tvorbe úžitkov využiteľných ako ekosystémové 
služby v meniacich sa podmienkach prostredia. 

 
Katedra udržateľného rozvoja (ďalej KUR) 
 výskum biodiverzity – poznanie interakcií na rôznych úrovniach biodiverzity, čo prispieva 

k lepšiemu poznaniu fungovania ekosystémov a tvorbe úžitkov využiteľných ako ekosystémové 
služby v meniacich sa podmienkach prostredia, vrátane zmeny klímy, 

 výskum agroekologických požiadaviek rýchlorastúcich bylín a drevín pestovaných na 
energetické účely. Skríning genotypov s rýchlym rastom, schopnosťou adaptovať sa na zmenené 
klimatické podmienky, s vysokou produkciou kvalitnej biomasy a ekologickými benefitmi pre 
životné prostredie, najmä v oblasti bioremediácie, 

 výskum štruktúry agroekosystémov, ich funkcií a procesov, význam a prospešnosť 
ekosystémových služieb a hodnota výstupov. 

 
Katedra regionálnej bioenergetiky (ďalej KRBE) 
 realizovanie komplexných vedeckovýskumných aktivít v oblasti výberu vhodných genotypov 

energetických drevín a bylín, podmienok ich pestovania a energetického zhodnocovania na 
energonosiče s vyššou energetickou hodnotou, 

 KRBE disponuje aj analytickou technikou na vyhodnocovanie množstva a kvality 
produkovaného bioplynu, ako aj experimentálnymi zariadeniami na úpravu, komprimovanie 
a využívanie takto spracovaného bioplynu ako vysokohodnotného, ekologického, alternatívneho 
paliva pre motorové vozidlá. 
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2.1.2 Zapojenie do medzinárodných sietí 
 
 Fakulta bola v roku 2018 v rámci medzinárodnej  vedecko-výskumnej spolupráce zapojená 
do 2 medzinárodných sietí, kde našimi partnermi boli univerzity a výskumné pracoviská z celej 
Európy. Išlo o nasledovné siete:  
 
Horizont 2020  - POWER4BIO – em POWERing Regional Stakeholders for realising the Full 
Potential of European BIOeconomy (2018 – 2021). Sieť vytvorená v rámci projektu POWER4BIO 
sa zameriava na posilnenie regiónov EÚ s osobitným zameraním na krajiny strednej a východnej 
Európy so zameraním na maximalizáciu mobilizácie a využitia endogénnej suroviny z biomasy. 
POWER4BIO bude podporovať tvorcov politík a ostatné regionálne zainteresované strany, aby 
prijali najvhodnejšie rozhodnutia pri prechode na éru bioekonomiky. bude vytvorený rozsiahly 
katalóg obchodných modelov prispôsobených skutočným regionálnym potrebám (od dodávateľov 
biomasy až po konečné trhy) s cieľom plne realizovať svoj bioekonomický potenciál. Zapojenie 
zainteresovaných strán sa aktivuje zapojením a zosúladením 10 regiónov v celej EÚ a 1 regionálnej 
siete pre podporou rozsiahleho a rozmanitého počtu zainteresovaných strán v rámci a za hranicami 
konzorcia. To povedie k podpore rozvoja bioekonomicky všetkých zúčastnených regiónov bez 
ohľadu na ich vyspelosť s cieľom trvalej udržateľnosti výsledkov po ukončení projektu. 
 
INTERREG - BIOREGIO: Regional Cirular Economy Model and Best Available Rechnologies for 
Biological Streams (2017 – 2021). Sieť sa zameriava na podporu cirkulárnej bioekonomiky 
prostredníctvom prenosu odborných znalostí o najlepších dostupných technológiách a modeloch 
spolupráce. Projekt sa zameriava na regionálne finančné nástroje zo šiestich krajín EÚ: Fínska, 
Španielska, Grécka, Slovenska, Rumunska a Francúzska. Jedným z očakávaných výstupov projektu je 
príprava akčných plánov na zlepšenie politických nástrojov, ktoré sa zameriavajú na podporu 
cirkulárnej bioekonomiky v partnerských regiónoch a publikácie expertných  vedeckých 
článkov.Príkladom z regionálnej úrovne je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  NSK (PHSR 
NSK).  Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého kraj zabezpečuje regionálny rozvoj 
a prostredníctvom projektu BIOREGIO sa doň implementuje finančná   podpora zavádzania 
princípov cirkulárnej ekonomiky na miestnej úrovni  so zameraním na využívanie biologických 
odpadov ako sekundárnych surovín na výrobu nových výrobkov . V rámci projektu sa 2x ročne 
organizujú medzinárodné workshopy , ktorých sa zúčastňujú všetci partneri v ich sídlach (doposiaľ 
vo Fínsku, Španielsku, Grécku, Rumunsku) a spoločne napĺňajú ciele projektu.  V tomto roku sa 
uskutoční medzinárodný workshop na Slovensku. 

 

2.1.3 Exkluzívne postavenie pracovísk FEŠRR v rámci SR 
 

Jean Monnet Centrum Excelentnosti „EU Land Policy - the Pathway Towards Sustainable 
Europe“ (2013 – 2018) 
Centrum Excelentnosti vytvorené za podpory programu Jean Monnet „Pôdna politika EÚ - cesta 
k udržateľnej Európe“ vychádza z potrieb a priorít 7. environmentálneho akčného programu do 
roku 2020, Stratégie 2020, Pôdnej tematickej stratégie ako aj z návrhu smernice EÚ o pôde. Cieľom 
centra excelentnosti je prispieť a podporiť efektívnejšiu implementáciu opatrení EÚ v oblasti 
ochrany pôdy, a to najmä v podmienkach Slovenska.  Zapojenie expertov z rôznych fakúlt Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre zvýrazňuje multidisciplinárny charakter opatrení v oblasti 
ochrany pôdy. Centrum si pri napĺňaní stanoveného cieľa vymedzilo výskumné a vzdelávanie 
aktivity na oblasti práva, politiky a kvality pôdy. Výskumné aktivity Jean Monnet Centra 
Excelentnosti sú zamerané na zber a hodnotenie dát týkajúcich sa pôdnej politiky EÚ a jej 
implementácie v podmienkach Slovenska.  
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Katedra regionálnej bioenergetiky (KRBE) 

 Pracovníci KRBE (jediné akademické pracovisko v SR) dlhodobo (viac ako 17 rokov) 
prevádzkujú poľnohospodársku bioplynovú stanicu, ktorá umožňuje študentom všetkých stupňov 
štúdia realizovať praktické civčenia a riešiť úlohy súvisiace s ich záverečnými prácami.  
Experimentálny bioreaktor, ktorý bol navrhnutý, vyrobený a nainštalovaný v rámci riešenia 
projektu 5. RP Amonco, s objemom 5 m3, umožňuje realizovať dlhodobé experimenty 
v prevádzkových podmienkach. Obdobné zariadenie nie je v SR k dispozícií. Vybudované laboratóriá 
vďaka vybaveniu špičkovou analytickou technikou majú tiež exkluzívne postavenie v rámci SR. 
Katedra regionálnej bioenergetiky je riadnym členom Združenia slovenských laboratórií a skúšobní 
a má priznané právo používať registrovanú pečiatku. 

 
 2.1.4. Kompatibilita výskumnej činnosti FEŠRR  s prioritami EÚ 
 
K najkompatibilnejším oblastiam výskumu na FEŠRR v súlade s prioritnými oblasťami EÚ patria 
nasledovné: 
 projekty zamerané na boj proti dôsledkom klimatických zmien, optimalizáciu využitia krajiny 

vo väzbe na udržateľné poľnohospodárstvo a hodnotenie indikátorov udržateľného rozvoja 
poľnohospodárskej krajiny, overovanie produkčného potenciálu rýchlorastúcich energetických 
drevín a bylín a výroby tepelnej energie z vlhkej biomasy sú v súlade s prioritami výskumného 
programu Horizont 2020, Stratégiou Európa 2020 a s Národným akčným plánom pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov z roku 2010, 

 projekty katedier fakulty sú v súlade s prioritami výskumného programu Horizont 2020 a so 
Stratégiou Európa 2020. 

 
Tabuľka 1: Prehľad účasti katedier FEŠRR na výskumných úlohách podľa tematických zameraní -  

Zameranie projektov KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR KRBE 

Ekológia a životné prostredie     * * * 
Inštitucionálny rozvoj *       
Klimatické zmeny     *   
Ochrana prírodných zdrojov, OZE  *   * *  
Ochrana a tvorba krajiny     * * * 
Obnova vidieka a rozvoj obcí * * * *    
Obnoviteľné zdroje energie       * 
Pestovateľské systémy a produkcia       * 
Rozvoj ľudských zdrojov *       
Slovenské poľnohospodárstvo a EÚ  * *  *   
Transformácia vzdelávania *       
Verejná správa    *    

 
2.2. ŠTRUKTÚRA  VEDECKOVÝSKUMNÝCH  PROJEKTOV   FEŠRR 
        A NAJVÝZNAMNEJŠIE DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 
       Prehľad  projektov riešených na FEŠRR podľa príslušných kategórií 
 
 Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v roku 2018 riešilo celkom 25 
výskumných projektov, z toho 3 v rámci medzinárodnej spolupráce. 6 projektov bolo riešených v 
rámci hospodárskej činnosti a spolupráci s praxou. 

Väčšina na fakulte riešených projektov má charakter základného výskumu. V roku 2018 boli 
katedry zapojené do výskumných projektov VEGA (tab. 2), pričom 3 katedry boli koordinátorom 4 
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projektov VEGA. Dva projekty APPV v rámci všeobecných výziev rieši  Katedra regionalistiky 
a Katedra verejnej správy. Na jedného tvorivého pracovníka pripadá 0,60 riešených výskumných 
projektov. 
 

Tabuľka 2: Prehľad o formách riešených projektov za rok 2018 

Forma projektov KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR CMP KRBE FEŠRR 

(a) APVV - všeobecné výzvy 1     1         2 

(b) VEGA   1   2 1       4 
(c) VEGA  v kooperácii so SAV (financ.MŠ 
SR)                 0 

(d) KEGA 1     1     1   3 

(e) GA SPU               1 1 

(f) GA FEŠRR 1   1 1 1 1   1 6 

(h) riešené v rámci hospodárskej činnosti 1   0,5  1,5       3 6 

(i) medzinárodné vedecké projekty   2           1 3 

(j) iné vedecké projekty                 0 

SPOLU 4 3 1,5 6,5 2 1 1 6 25 

SPOLU (mimo grantov SPU) 3 3 0,5 5,5 1 0 1 4 18 

Počet riešených projektov na 1 tvorivého 
pracovníka 0,57 0,42 0,21 0,92 0,40 0,25 1 2,00 0,60 
Podiel riešených výskumných  projektov 
na 1 tvorivého pracovníka (bez grantov 
SPU a FEŠRR) 0,47 0,42 0,07 0,85 0,20 0 1,00 0,94 0,43 

Prepočítaný počet tvorivých pracovníkov 6,28 7,00 7,00 6,45 5,00 4,33 1,00 4,25 41,31 

TP = prof. + doc. + pedagogickí pracovníci s CSc. alebo PhD. na ustanovený pracovný čas 37,5 hod. 
týždenne (100 % pracovný úväzok) 

 
Pracoviská Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja boli v roku 2018 zapojené do 3 
medzinárodných výskumných projektov (Tab. 3), ktoré boli riešené na Katedre práva a Katedre 
regionálnej bioenergetiky.  
 
Tabuľka 3: Prehľad projektov medzinárodnej spolupráce riešených na katedrách FEŠRR 

Program (projekt) KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR CMP KRBE FEŠRR 

Horizont 2020         1 1 

INTERREG    1              1 

Erasmus+Jean Monnet  1       1 

Spolu   2      1 3 

          

2.2.1 Medzinárodné výskumné projekty (3 projekty) 
 
Horizont 2020 
 
číslo projektu :   SEP-210499325 
názov projektu :  POWER4BIO – emPOWERing  Regional Stakeholders for realising  
    the Full Potential of European BIOeconomy 
vedúci projektu za FEŠRR: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
vedúci projektu za FEM: doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD. 
doba riešenia: 2018 - 2021 
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INTERREG 
 
číslo projektu:   Interreg Europe PGI01963  
názov projektu: BIOREGIO: Regional Cirular Economy Model and Best Available 

Rechnologies for Biological Streams 
koordinátor za SR:  prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
doba riešenia:    2017 - 2022 
 
Erasmus+ Jean Monnet Project 
 
číslo projektu:   600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT  (výskumný) 
názov projektu: Central European Initiative On Agricultural Land Protection 

Ceiland 
koordinátor za SR:  doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
doba riešenia:    2018 - 2019 
 
 
2.2.2 Národné výskumné projekty 
 
Projekty riešené v rámci Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV) (2 projekty) 
 
Všeobecné výzvy  
 
číslo projektu:   APVV-14-0512 
názov projektu:   UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov 
zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Mária Fáziková, PhD. 
doba riešenia:    2015 – 2018 
 
číslo projektu:   APVV-15-0306 
názov projektu:  Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich 

účinnosti a efektívnosti 
spoluriešiteľka:  Ing. Eva Balážová, PhD, 
doba riešenia:    2016 – 2019 
 
Projekty v rámci grantovej agentúry VEGA a KEGA (7  projektov) 
 
Tabuľka 4: Historický prehľad projektov VEGA a KEGA riešených na FEŠRR  
 

Rok KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR CMP FEŠRR 

2004 1    1   2 
2005 1 1    1  3 
2006 2 2 1   1  6 
2007 1 3 1   1  6 
2008 2 2 3   1  8 
2009 1 2 1   1  5 
2010 2 1 1  2   6 
2011 1 1 2 1 2   7 
2012  1 1 1 1 1  5 
2013 1  2 2 3 1  9 
2014 2  1  3 1  7 
2015 2  2  2   6 
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2016 1  1 1 2  1 6 
2017    2 1  1 4 
2018 2 1  2 1  1 7 

 
VEGA (4 projekty)  
 
číslo projektu:    1/0220/18 
názov projektu:  Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy 

v podmienkach SR 
zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
doba riešenia:   2018 – 2020 
 
číslo projektu:    1/0789/18 
názov projektu:  Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík  

v najmenej rozvinutých okresoch 
zodpovedná riešiteľka: Ing. Katarína Melichová, PhD. 
doba riešenia:   2018 – 2020 
 
 
číslo projektu:   1/0834/16 
názov projektu:  Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie 

(MASAPO) 
zodpovedná riešiteľka:  Ing. Eva Balážová, PhD. 
doba riešenia:    2016 – 2018  
 
 
číslo projektu:   1/0767/17 
názov projektu: Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby 

vinohradnícky využívanej krajiny – zmena funkcií v adaptačný 
potenciál 

zodpovedný riešiteľ:  prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. 
doba riešenia:   2017 - 2020 
 
 
KEGA (3 projekty) 
 
číslo projektu:    001UCM-4/2016 
názov projektu:  Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný 

študijný program Manažment vo verejnej správe 
zodp. riešiteľka za SPU:  doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. 
doba riešenia:    2016 - 2018 
 
číslo projektu:   024SPU-4/2017 
názov projektu: Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku 

pre nové študijné programy 
zodpovedný riešiteľ: Ing. Maroš Valach, PhD. 
doba riešenia: 2017 – 2019 
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číslo projektu: 047SPU-4/2018 
názov projektu: Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického  a sociálneho 

rozvoja 
zodpovedná riešiteľka: Ing. Marcela Chreneková 
doba riešenia: 2018 - 2020 
 
 
Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa riešili v rámci Grantovej  agentúry SPU 
nasledovné projekty:  
 
Grantová agentúra SPU (1 projekt) 
 
číslo projektu:   11-GA SPU-17 
názov projektu: Verifikácia možností využívania rýchlorastúcich drevín na 

výrobu biopalív 
zodp. riešiteľ: Ing. Tomáš Giertl, PhD. 
doba riešenia   2017 - 2018 
 
 
Grantová agentúra Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja (6 projektov) 
 
V rámci Výzvy Grantovej agentúry Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja bolo riešených  
na obdobie rokov 2017 – 2019 8 projektov,  z ktorých toho bolo schválených 6 projektov s finančnou 
podporou (800 €/1 projekt v zmysle Výzvy GA FEŠRR): 

 
číslo projektu:    2/2017  
názov projektu: Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu 

k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity 
spontánnej vegetácie 

vedúci projektu:  Ing. Martin Prčík, PhD. 
doba riešenia: 2017 - 2019 
 
číslo projektu:    3/2017  
názov projektu: Verifikácia environmentálnych a socioekonomických podmienok 

využitia fytoenergetiky v regiónoch na Slovensku 
vedúci projektu:   Mgr. Marián Kotrla, PhD. 
doba riešenia:   2017 – 2019 
 
číslo projektu:   4/2017  
názov projektu: Územná politika obcí k podpore udržateľného rozvoja 

vidieckych komunít 
vedúci projektu:   Ing. Martin Mariš, PhD. 
doba riešenia:   2017 - 2019 
 
číslo projektu:   5/2017  
názov projektu:  Inovačné prístupy v miestnej samospráve  
vedúci projektu:   Ing. Denisa Hanáčková, PhD. 
doba riešenia:   2017 - 2019 
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číslo projektu:    7/2017  
názov projektu: Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku 
vedúci projektu:   Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. 
doba riešenia:    2017 – 2019 
 
číslo projektu:    8/2017  
názov projektu: Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie 

biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín 
pestovaných na energetické využitie 

vedúci projektu:   Ing. Lýdia Končeková, PhD. 
doba riešenia:    2017 - 2019 
 
 
Výsledky riešenia projektov koordinovaných na FEŠRR  končiacich v roku 2018 
 
VEGA – anotácia výsledkov 
číslo projektu:   1/0834/16 
názov projektu:  Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie 

(MASAPO) 
zodpovedná riešiteľka:  Ing. Eva Balážová, PhD. 
doba riešenia:    2016 – 2018  
V rámci projektu boli identifikované a zedefinované teoretické východiská pre využívanie majetku 
samospráv na podnikateľské účely. Došlo k podrobnej identifikácii súčasného profilu využívania 
majetku všetkých miest v SR na podnikateľské účely. Bola preukázaná miera efektov, ktoré súvisia 
s využívaním majetku miest na podnikanie a identifikoané fakty ovplyvňujúce daný stav.  
 
KEGA – anotácia výsledkov 
číslo projektu:    001UCM-4/2016 
názov projektu:  Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný 

študijný program Manažment vo verejnej správe 
zodp. riešiteľka za SPU:  doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. 
doba riešenia:    2016 - 2018 
Projekt  bol zameraný najmä na vypracovanie učebných pomôcok k predmetom jadra študijného 
programu „Manažment vo verejnej správe" a tiež podporných disciplín inovatívnymi didaktickými 
metódami z dôvodu skvalitnenia a zefektívnenia vyučovacieho procesu. Ďalším cieľom bolo 
vytvorenie učebných pomôcok, ktoré prispejú k zvýšeniu cudzojazyčnej kompetencií, čo podarilo 
vypracovaním bilingválnej učebnice a štvorjazyčným tematickým slovníkom. Počas riešenia 
projektu sa celkovo vypracovalo 16 učebných pomôcok (v kategórii vysokoškolské učebnice, 
vysokoškolské skriptá, elektronická učebná pomôcka a e-moduly), ktoré sme priebežne 
implementovali do vyučovacieho procesu. 
 
2.2.3  Projekty štátnych objednávok a požiadaviek praxe (6 projektov) 
 
číslo projektu:   428/2015/SPU 
názov projektu:  Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu 
vedúci projektu:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
doba riešenia:   2015 – 2018 
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číslo projektu:   420/2017/SPU 
názov projektu: Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania 

živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu 
vedúci projektu:  doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 
doba riešenia:   2017 – 2018 
 
číslo projektu:   90/2018/SPU 
názov projektu: Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu 

bioplynu (NOTUS – POWERSONIC, s.r.o. Vráble) 
vedúci projektu:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
doba riešenia:   2018  
 
číslo projektu:   NI/1-355/2018/SPU 
názov projektu: Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú 

stanicu Bzovík 
vedúci projektu:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
doba riešenia:   2018 
 
číslo zmluvy:   NI/1-350/2018/SPU 
názov projektu: Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja NSK 2016 – 2020 
vedúci projektu: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 
doba riešenia: 2018 
 
číslo zmluvy:   5382/SL 
názov projektu: Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom 

mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na 
ich prepojenosť a spoluprácu 

vedúci projektu:  Ing. Eva Balážová, PhD. 
doba riešenia:  2018 
 
2.2.4 Predložené medzinárodné a národné výskumné projekty v roku 2018 
 
Medzinárodné projekty 
 
 

Program Názov projektu Zodp. riešiteľ Doba 
riešenia 

Výsledok 
schvaľovania 

Horizont 
2020 

European Joint Doctoradeon Impact of 
innovations in Rural Areas – RURAL 4.0 

prof.JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD. 

2018-2021 projekt je v 
štádiu 
hodnotenia 

Horizont 
2020 

BIOMASSEAST – Bio-based 
Development Potential for Central and 
Eastern Europe 

prof. Ing. Ján 
Gaduš, PhD. 

2019-2019 projekt je v 
štádiu 
hodnotenia 

Erasmus+ 
Jean 
Monnet 

Central European Initiative on 
Agricultural Land Protection 

doc. JUDr. Lucia 
Palšová, PhD. 

2018-2019 schválený 

 
V roku 2018 boli podané spolu 3 medzinárodné výskumné projekty, z toho 1 bol schválený  a 2 
projekty sú  v štádiu hodnotenia.  
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Domáce projekty 
 

Progra

m 

Názov projektu Zodp. riešiteľ Doba 

riešenia 

Výsledok schvaľovania 

– bodové hodnotenie 

APVV Kvantifikácia vybraných indikátorov 

ekosystémových služieb reprezentatívnych 

typov trávnych porastov pre stanovenie 

politických cieľov a stratégií v prospech 

slovenskej spoločnosti 

prof. RNDr. 

Bernard Šiška, 

PhD. 

2019 - 

2023 

projekt je v štádiu 

hodnotenia 

VEGA Priestorové aspekty podnikania v 

poľnohospodárstve 

doc. JUDr. J. 

Lazíková, PhD. 

2019–2021 84,46 % 

VEGA Inovatívne modely podnikania vo vidieckych 

regiónoch 

Ing. M. Mariš, 

PhD. 

2019-2021 75,00 % 

VEGA Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia 

environmentálnych zmien 

Ing. M. 

Eliášová, PhD. 

2019–2021 75,08 % 

VEGA Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych 

substrátov prostredníctvom vybraných 

druhov rýchlorastúcich energetických rastlín 

a ich produkčný a energetický potenciál 

Ing. M. 

Hauptvogl, 

PhD. 

2019–2021 77,42 % 

KEGA Bioenergetické technológie z hľadiska 

environmentálnej politiky Európskej únie a 

Slovenska (učebnica) 

prof. Ing. J. 

Gaduš, PhD. 

2018–2019 91,27 % 

KEGA Základňa pre obsahovú integráciu 

praktických zručností poznávania a 

hodnotenia prvkov a procesov prírodného 

prostredia do predmetov I. stupňa nového 

študijného program Environ. manažment 

Ing. Mariana 

Eliášová, PhD. 

2019-2021 93,54 % 

GA SPU Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v 

poľnohospodárskej krajine pomocou 

diaľkového prieskumu Zeme 

Ing. Veronika 

Zuzulová, 

PhD. 

2019-2020 schválený 

GA SPU Vybrané aspekty hospodárskej politiky a jej 

dopady na podnikateľské prostredie v 

podmienkach Slovenskej republiky 

Ing. Marián 

Kováčik, PhD. 

2019-2020 schválený 

GA SPU Ekonomické a právne apekty trhu s 

poľnohospodárskou pôdou 

Ing. Ivan 

Takáč, PhD. 

2019-2020 neschválený 

 
V roku 2018 bolo podaných spolu 10 domácich výskumných projektov, z ktorých boli 2 projekty 
schválené a 8 projektov je v štádiu schvaľovania. 
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2.3. Finančné zabezpečenie 
 

 Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré získala Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja a jej pracoviská z výskumných projektov riešených v roku 2018 
predstavovali spolu 147.825 €, z toho 92.576 € zo zahraničných zdrojov.  
 
Tabuľka 5a: Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z rozpočtových zdrojov MŠVVaŠ SR 
a iných rezortov) v € 

  

                               
Typ projektu 

Katedry FEŠRR FEŠRR 
spolu KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR CMP KRBE 

BV BV BV BV BV BV BV BV BV 

(a) APVV - všeobecné výzvy 3018     1996         5014 

(b) APVV - bilaterálne dohody                 0 

(c) VEGA   1287   9342 6034       16663 

(d) VEGA  v kooperácii so SAV 
(financ.MŠ SR)                 0 

(e) KEGA 6855     3058         9913 

(f ) Grantová agentúra SPU               1000 1000 

(g)  Grantová agentúra FEŠRR 800   800 800 800 800   800 4800 

(h) riešené v rámci hospodárskej 
činnosti 9750      8893       5016 23659 

(i) medzinárodné vedecké projekty   74538            18038  92576 

SPOLU (mimo grantov SPU) 19623 75825 0 23289 6034 0 0 23054 147825 

 

 
 
Tabuľka  5b: Prepočet finančného zabezpečenia vedeckovýskumných projektov v € 

                                    
Typ projektu 

Katedry FEŠRR FEŠRR  

KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR CMP KRBE spolu 

Učitelia 7 7 7 8 5 5 1 5 45 

Tvoriví pracovníci 7 7 7 7 5 4 1 3 41 
Prepočítaný počet 
tvorivých pracovníkov 6,28 7 7 6,45 5 4,33 1 4,25 41,31 

Fin. v €./učitelia 2803 10832 0 2911  1207 0 0 4611 3285 
Fin. v€ /prepočítaný počet 
tvor.prac. 3125 10832 0 3611 1207 0 0 5424 3578 

 
 

V rámci vedeckovýskumnej činnosti získala FEŠRR v prepočte na 1 učiteľského pracovníka 
3285 € a na jedného tvorivého pracovníka 3578 €.  
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Tabuľka 5c: Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z medzinárodných zdrojov v € 
 

Finančné 
prostriedky použité 
ako: 

Katedry FEŠRR 

SPOLU KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR CMP KRBE 

Bežné výdavky  74538      18038 92576 

Kapitálové výdavky          

SPOLU  74538      18038 92576 

 

 
2.4. Personálne zabezpečenie 
 

 Disponibilná riešiteľská kapacita katedier i fakulty je podmienená počtom pedagogických, 
vedecko-technických a technických pracovníkov.  
 
Tabuľka 6: Prehľad o štruktúre pracovníkov na FEŠRR  (počet) v roku 2018 (stav k 31.12.2018) 
 
Kategórie pracovníkov Katedry FEŠRR       

SPOLU KRaRV KPr KEP KVS KEG KUR CMP KRBE 
D-

FEŠRR 

Učitelia spolu 7 7 7 8 5 5 1 5 0 45 

z toho: profesori   2 1   1     2   6 

             docenti 2 3 1 1   1 1     9 

             DrSc.           1       1 

             CSc./PhD. 5 2 5 7 4 3   3   29 

Technickí pracovníci - výskum                 1 1 
Doktorandi - denné štúdium 
(31.10.2018) 2 4     1     1   8 

     Zdroj: Personálne oddelenie R-SPU k 31.12.2018 

prof.RNDr. Pavol Bielek, DrSc., doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc., 
Ing. Natália Glowacka, PhD., Ing. Silvia Jacková, PhD., Ing. Barbora Babjaková, PhD. – skrátený 
pracovný úväzok,  doc. Ing. Milan Belica, PhD. – neplatené voľno 
 

Koordináciu medzinárodných i národných výskumných  projektov zabezpečujú predovšetkým 
profesori a docenti. Mladí vedeckí pracovníci participujú najmä ako členovia riešiteľských 
kolektívov projektov.  

Na fakulte k 31.12.2018 tvorilo výskumnú kapacitu celkom 45 učiteľov, z toho 7 na funkčnom 
mieste  profesor (1 s vedeckou hodnosťou DrSc.), čo predstavuje 16% z celkového počtu učiteľských 
pracovníkov.  

Na fakulte pôsobí 9 docentov, čo tvorí 20%  z celkového počtu učiteľských pracovníkov, ďalej na 
fakulte pôsobí 29 odborných asistentov s akademickým titulom PhD. (64%).  Riešiteľskú kapacitu 
dopĺňa 1 pracovník v kategórii technický pracovník na výskum a dva pracovníci prijatí na projekt. 

V priebehu roku 2018 pôsobilo vo výskume aj 8 doktorandov interného štúdia a 8 doktorandov 
externého štúdia, ktorí absolvujú doktorandské štúdium na Fakulte európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka v rámci študijného odboru 
3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj (Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Katedra práva) a 
v študijnom programe Environmentálny manažment v rámci študijného odboru 4.3.3 
Environmentálny manažment (Katedra ekológie, Katedra regionálnej bioenergetiky). 
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Tabuľka 7: Prehľad o počte pracovníkov FEŠRR zaradených do habilitačného a inauguračného 
konania  

Forma odborného rastu KRaRV KPr KEP KEG KUR KVS CMP KRBE FEŠRR 

Menovanie za profesora          

Inauguračné konanie          

Menovanie za docent          

Habilitačné konanie          

Udelené čestné doktoráty          
 

V roku 2018 na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja nebolo zahájené ani ukončené 
žiadne habilitačné ani inauguračné konanie v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment. 
 

 
2.5.  APLIKÁCIA A OVEROVANIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
 
Výskum, aplikácia a overovanie výsledkov na VPP Kolíňany 
 
Katedra ekológie   
V roku 2018 bola zhodnotená dynamika rastu a produkcia biomasy rýchlorastúcej energetickej 
trávy Arundo donax pestovanej na VPP v Kolíňanoch. Úspešne ukončené dve diplomové práce na 
tému "Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na 
juhozápadnom Slovensku". Vypísaná jedna diplomová práca na tému "Produkcia biomasy a 
dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax v treťom vegetačnom roku". Realizovala sa 
prezentácia porastu a metodiky pokusov v rámci odborného podujatia Deň bioenergetiky 2018. 
  
Katedra regionálnej bioenergetiky 
Pracovníci katedry v hodnotenom období inovovali experimentálne zariadenia umiestnené na 
bioplynovej stanici v Kolíňanoch. Bolo upravené aj experimentálne zariadenie - 5 m3 bioreaktor, 
konštrukčne zdokonaľované experimentálne 100 l fermentory a bol nainštalovaný biofilmový 
reaktor (Nórsky finančný mechanizmus), ktorý vyžadoval viacero úprav a rekonštrukcií, aby mohol 
byť zaintegrovaný do stavajúcej technológie bioplynovej stanice v Kolíňanoch. V súčasnosti 
prebiehajú dlhodobé prevádzkové skúšky tohto zariadenia. 
 
Katedra udržateľného rozvoja 
V roku 2018 sa na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku, s. r. o. v Kolíňanoch uskutočňoval 
výskum v rámci siedmich vzorkovníc. Výskumné aktivity jednotlivých vzorkovníc pod gesciou 
učiteľov katedry boli nasledovné: 
  
 overovanie produkčného potenciálu švédskych odrôd rýchlorastúcej dreviny rodu vŕba (Salix) 

v treťom štvorročnom pestovateľskom cykle, 
 overovanie produkčného potenciálu talianskych odrôd topoľa  (Populus) v treťom trojročnom 

pestovateľskom cykle, overovanie produkčného potenciálu maďarských a švédskych klonov 
a odrôd rýchlorastúcej dreviny rodu vŕba (Salix) v treťom trojročnom pestovateľskom cykle, 

 možnosti pestovania miestnych prírodných genotypov rýchlorastúcich drevín, 
 overovanie produkčného potenciálu energetickej byliny Miscanthus sinensis Tatai v deviatom 

vegetačnom roku. 
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2.6 SPOLUPRÁCA S PARTNERSKÝMI INŠTITÚCIAMI V ZAHRANIČÍ 
 
Spolupráca s partnerskými inštitúciami v zahraničí vo výskumnej oblasti je bližšie popísané v časti 
2.1.2 Zapojenie do medzinárodných sietí. 
  

 
2.7 SPOLUPRÁCA S PARTNERSKÝMI INŠTITÚCIAMI V SR 
 
 
 Nitriansky samosprávny kraj Nitra - príprava a podávanie spoločných projektov (Horizont 

2020), 
 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky 

poľnohospodárstva a potravinárstva - spolupráca pri riešení projektu Centrum excelentnosti 
- EU Land Policy - the pathway towards sustainable Europe,  

 Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity  v Bratislave - spoluriešiteľstvo 
v rámci projektu APVV  Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti 
a efektívnosti,  

 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum) - spolupráca v rámci riešenia čiastkových úloh v projekte,  

 Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava - pobočka Nitra - spolupráca pri organizovaní 
konferencií, spolupráca pri príprave projektu,  

 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka – oblasť energetického využívania 

biomasy, riešenie projektu v partnerstve – Nórsky finančný mechanizmus, zmluva o partnerstve, 

 E.HM, s. r. o., Bratislava – zmluvná spolupráca, testovanie vplyvu zloženia vstupného substrátu 

na množstvo a kvalitu produkovaného bioplynu.  

 

 3. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
Prehľad o publikačnej aktivite v rokoch 2014 – 2018 je uvedený v tabuľke 9. 
 

Tabuľka 9: Prehľad publikačnej činnosti FEŠRR za obdobie 2014 – 2018 

Kategórie publikačnej činnosti 2014 2015 2016 2017 2018 SPOLU 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1   1   2 4 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 4   1 4 3 12 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru ved. mon. v zahr.vydav. 1         1 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru ved. monografie vydané 
v domácich vydavateľstvách 

2         2 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. vydavateľstvách 2 1 2 3   8 

ABD Kapitoly vo ved. monografiách vydané v domácich vydavateľstvách   2       2 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách   4 3   3 10 

ADC Vedecké práce v zahr. karentovaných časopisoch 3 1 3 3 2 12 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch         1 1 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 16 10 10 2 17 55 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 31 20 23 19 19 112 

ADM Vedecké práce v zahr. časopisoch reg. v dat. WoS, SCOPUS 4 7 11 9 9 40 

ADN Vedecké práce v dom. časopisoch reg. v dat. WoS, SCOPUS 2 4 4 4 3 17 
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AEC Vedecké práce v zahr. recenzovaných ved. zborníkoch, nekonferenč. 1 1 3 2 1 8 

AED Vedecké práce v dom. recenzovaných ved. zborníkoch, nekonferenč. 17 3     2 22 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahr. vedeckých konferenciách         1 1 

AFB Publikované pozvané príspevky na dom. vedeckých konferenciách 1 1       2 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách 37 16 17 13 16 99 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 33 41 31 24 15 144 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 2 5 1 1 2 11 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 20 12 7 9 2 50 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií   2       2 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií   1       1 

AFK Postery zo zahraničných konferencií         1 1 

AFL Postery z domácich konferencií       1 1 2 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 2         2 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy     1 1   2 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách   1   2 2 5 

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahr. vydavateľstvách       1   1 

BBB Kapitily v odb.monografiách vydané v dom. vydavateľstvách 4 1       5 

BCI Skriptá a učebné texty (nezm. vydanie sa nezapočítava)   4 3 6 4 17 

BDE Odborné práce v zahr. nekarentovaných časopisoch 2 1       3 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 13 8 7 3   31 

BEE Odborné práce v zahr. nerecenz. zborníkoch 2   2 1 2 7 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 2 8 4 1   15 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 5 3       8 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch         1 1 

DAI   Dizertačné a habilitačné práce 1 7   2   10 

GAI Správy         2 2 

GHG Práce zverejnené na internete     1     1 

GII   Rôzne publikácie a dokumenty 8 6 8 4 4 30 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 9 6 5 7 3 30 

SPOLU 225 176 148 122 118 789 

k 31. 3. 2019 

 
Z pohľadu komplexnej akreditácie fakulty a univerzity k najvýznamnejším kategóriám publikačnej 
činnosti patria kategórie AAA, AAB, ADC, ADD, ADM a ADN.  
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Obrázok 1:  Vývoj publikačnej činnosti v kategóriách AAA, AAB, ADC, ADD, ADM a ADN v rokoch 
2008-2018 
 

 
 
Tabuľka 10: Publikačná aktivita katedier v roku 2018 

Kategória publikačnej činnosti 
št. odbor 3.3.5 št. odbor 4.3.3 Spolu 

za 
katedry 

 
FEŠRR KRaRV KPr KEP KVS CMP KEG KUR KRBE 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraičných vydavateľstvách 1           1   2 2 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 2             3 3 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. vyd.                  0   

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v dom. vydavateľstvách 2     1         3 3 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch      1         1 2 2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch           1     1 1 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  10 5   3   1   4 23 17 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  7 5 4 4 2   1 2 25 19 

ADM Vedecké práce v zahr. časopisoch v dat. WebofScience, 
SCOPUS 

1 4 3 2   1 2 2 15 9 

ADN Vedecké práce v dom. časopisoch v dat. WebofScience, 
SCOPUS 

          2 1 1 4 3 

AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch             1     1 1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných ved. zborn., 
monografiách 

  1       1     2 2 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahr. vedeckých 
konferenciách 

              1 1 1 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách  6 4   4   1 1   16 16 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  3 4   5   1   4 17 15 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií    1       1 1   3 2 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií    1           1 2 2 

AFK Postery zo zahraničnýách konferencií           1     1 1 

AFL Postery z domácich konferencií   1             1 1 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy                 0   
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BAB Odb. monogr. vydané v dom. vydavateľ. 2   1 1         4 2 

BBA Kapitoly v odb. monogr. vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

                0   

BCI Skriptá a učebné texty     2 2       2   6 4 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch                   0   

DAI – Dizertačné a habilitačné práce                 0   

BEE Odborné práce v zahr. nerecenzovaných zborníkoch             2   2 2 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí                 0   

FAI Redakčné a zostavovateľské práce  knižného charakteru 1 1 1 1         4 3 

EDI Recenzžie v časopisoch a zborníkoch           1 1   2 1 

GAI Správy               2 2 2 

GII Rôzne publikácie a dokumenty  1     1   2 1   5 4 

Spolu 35 31 12 22 2 14 13 18 147 118 

Celkom 102 45 147 118 

 
 
 
Tabuľka 11:  Prehľad citácií podľa kategórií v roku 2018 
 

Citácie podľa kategórií KRaRV KPr KEP KVS CMP KEG KUR KRBE 
Spolu 
katedry FEŠRR 

Citácie v zahraničných publikáciách, 
registrované v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS (1) 12 23 18 13 11 66 41 26 210 148 
Citácie v domácich publikáciách, 
registrované v citačných indecoch Web of 
Science a databáze SCOPUS (2) 3 3 1 1 1 2 2 2 15 11 
Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch (3) 17 14 14 17 4 1 10 2 79 75 
Citácie v domácich publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch (4) 3 14 9 6 2 13 17 14 78 70 

Citácie spolu (1-4) 35 54 42 37 18 82 70 44 382 304 

 
 

Tabuľka 12: Prehľad publikácií a citácií na učiteľa a tvorivého pracovníka FEŠRR podľa katedier 
 

Katedry FEŠRR KRaRV KPr KEP KVS CMP KEG KUR KRB 
Spolu 

katedry FEŠRR 

počet publikácií na učiteľa 5,00 4,42 1,71 2,75 2,00 2,80 2,60 3,60 3,26 2,62 
počet publikácií na prepočítaný počet 
tvor.  pracovníkov 5,57 4,43 1,71 3,41 2,00 2,80 3,00 4,24 3,55 2,85 
počet vedeckých článkov* na 
prepočítaný počet tvor. pracovníkov 2,86 2,14 1,14 1,39 2,00 1,40 0,92 2,11 1,74 1,30 

počet citácií na učiteľa 5,00 7,71 6,00 4,63 18,00 16,40 14,00 8,80 8,48 6,76 
počet citácií na prepočítaný počet tvor. 
pracovníkov 5,57 7,71 6,00 5,74 18,00 16,40 16,17 10,35 9,24 7,35 
počet citácií WoS a SCOPUS na 
prepočítaný počet  tvorivých 
pracovníkov 2,38 3,71 2,71 2,17 12,00 13,60 1,62 6,58 5,44 3,84 

* kategórie publikačnej činnosti ABC, ADC, ADD, ADE,  ADM, ADN, ADF, AEC, AED 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE FEŠRR V ROKU 2018 
 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
FEHÉR, Alexander. Vegetation history and cultural landscapes : case studies from South-west Slovakia. 
1. vyd. Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 306 s. ISBN 978-3-319-60266-0. 
 
MAJERNÍK, Milan - MÜLLEROVÁ, Jana - KLUČKA, Jozef - HUDÁKOVÁ, Monika - HUDÁKOVÁ, Mária - 
RUSKO, Miroslav - BUGANOVÁ, Katarína - STRIČÍK, Michal - STRELCOVÁ, Stanislava - KELÍŠEK, 
Alexander - BERESECKÁ, Janka - FARKAŠOVÁ, Mária - SANČINOVÁ, Gabriela. Intelligent production 
management - progressive trends. 1. ed. San Antonio: FedEx Print & Ship Center, 2018. 301 s. [15AH]. 
ISBN 978-0-578-40290-1. 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
LAZÍKOVÁ, Jarmila. Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 
2018. 302 s. ISBN 978-80-8168-818-8. 
 
LAZÍKOVÁ, Jarmila. Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. : komentár. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 
2018. 732 s. ISBN 978-80-8168-880-5. 
 
BERESECKÁ, Janka. Marketingová koncepcia vidieckeho turizmu v slovenskom regióne. 1. vyd. Nitra : 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 146 s. ISBN 978-80-552-1926-4. 
 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
SEMLA, M. - SCHWARCZ, Pavol - MEZEY, Ján - BINKOWSKI, Łukasz J. - BLASZCZYK, Martyna - 
FORMICKI, Grzegorz - GREŃ, Agnieszka - STAWARZ, Robert - MASSANYI, Peter. Biogenic and risk 
elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological 
trace element research. ISSN 0163-4984, 2018, vol. 184, no. 1, s. 33-41. Dostupné na internete: 
<http://dx.doi.org/10.1007/s12011-017-1157-1>. 
 
GLOWACKA, Natalia - GADUŠ, Ján - SLOBODNÍK, Ján. Anaerobic digestion of microalgal biomass 
Acutodesmus dimorphus (Turpin) P. Tsarenko as a substrate for biogas production. In Polish Journal 
of Environmental Studies. ISSN 1230-1485, 2018, vol. 27, no. 4, s. 1497-1502. 
 
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ŠIMANSKÝ, Vladimír - IGAZ, Dušan - HORÁK, Ján - ŠURDA, Peter - KOLENČÍK, Marek - BUCHKINA, 
Natalya P. - UZAROWICZ, Lukasz - JURIGA, Martin - ŠRANK, Dušan - PAUKOVÁ, Žaneta. Response of 
soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen 
fertilization. In Journal of hydrology and hydromechanics. ISSN 0042-790X, 2018, vol. 66, iss. 4, s. 
429-436. 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
 
RUMANOVSKÁ, Ľubica - LAZÍKOVÁ, Jarmila - TAKÁČ, Ivan. Small farmers, their position and 
support within the CAP - case of Slovakia. In Scientific papers. Management, economic engineering in 
agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 1, s. 423-433. Dostupné na 
internete: <http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/77-vol-18-issue-1>. 
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PAUKOVÁ, Žaneta - BUCHTA, Tomáš - VYKOUKOVÁ, Ivana - KARLÍK, Lukáš - HRINÍK, Dávid. 
Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy. In 
Zprávy lesnického výzkumu. ISSN 0322-9688, 2018, roč. 63, č. 1, s. 53-60. Dostupné na internete: 
<http://www.vulhm.cz/en/zlv_online&rok=2018&cislo=1>. 
 
KOTRLA, Marián - PRČÍK, Martin. Assessment of climatic parameters during the vegetation period 
in terms of efficiency of growing of energy plants in Slovakia regions. In Scientific papers. 
Management, economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 
18, no. 1, s. 203-209. 
 
KRIŠTOF, Koloman - GADUŠ, Ján. Effect of alternative sources of input substrates on biogas 
production and its quality from anaerobic digestion by using wet fermentation. In Agronomy 
Research. ISSN 1406-894X, 2018, vol. 16, no. 3, s. 769-783. Dostupné na internete: 
<https://doi.org/10.15159/AR.18.146>. 
 
RUMANOVSKÁ, Ľubica - LAZÍKOVÁ, Jarmila - TAKÁČ, Ivan - BANDLEROVÁ, Anna - LAZÍKOVÁ, 
Zuzana. Individual farmers and their regional disparities in Slovakia. In Scientific papers. 
Management, economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 
18, no. 3, s. 365-372. 
 
VALACH, Maroš. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers. 
Management, economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 
18, no. 3, s. 475-481. 
 
ŠALAMON, Ivan - HABÁN, Miroslav - OTEPKA, Pavol - HABÁNOVÁ, Marta. Perspectives of small-and 
large-scale cultivation of medicinal, aromatic and spice plants in Slovakia. In Medicinal Plants. ISSN 
0975-4261, 2018, vol. 10, no. 4, s. 261-267. 
 
MELICHOVÁ, Katarína - MELIŠKOVÁ, Ina - PALŠOVÁ, Lucia. Land withdrawal ws. regional 
development: does withdrawal of agricultural land lead to increase in entrepreneurial activity and 
generate positive spatial spillovers? (Slovak Republic). In European Countryside. ISSN 1803-8417, 
2018, vol. 10, no. 4, s. 590-613, online. Dostupné na internete: 
<https://content.sciendo.com/view/journals/euco/10/4/article-p590.xml>. 
 
LAZÍKOVÁ, Jarmila - BANDLEROVÁ, Anna - ROHÁČIKOVÁ, Oľga - SCHWARCZ, Pavol - 
RUMANOVSKÁ, Ľubica. Regional disparities of small and medium enterprises in Slovakia. In Acta 
Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, s. 227-246. Dostupné na internete: 
<http://uni-obuda.hu/journal/Lazikova_Bandlerova_Rohacikova_Schwarcz_Rumanovska_87.pdf>. 
 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
 
BYSTRICKÁ, Judita - KOVAROVIČ, Ján - MICOVÁ, Marianna - HORVÁTHOVÁ, Jarmila - KONČEKOVÁ, 
Lýdia - HALMOVÁ, Daniela - LIDIKOVÁ, Adriana. The content of polyphenols, antioxidant activity 
and macroelements in selected garlic varietes. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food 
Sciences Online. ISSN 1338-5178, 2018, vol. 8, no. 1, s. 738-740, online. Dostupné na internete: 
<http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.8.1.738-740>. 
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KAŽIMÍROVÁ, Viera - GADUŠ, Ján - GIERTL, Tomáš. Verification of suitability of substrate 
composition for production and quality of biogas. In Acta technologica agriculturae. ISSN 1335-
2555, 2018, vol. 21, no. 3, s. 118-121. Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.2478/ata-2018-
0021>. 
 
ELIÁŠ, Pavol - DÍTĚ, Daniel - DÍTĚTOVÁ, Zuzana - ELIAŠOVÁ, Mariana. Distribution and habitat 
preferences of Tripolium pannonicum subsp. pannonicum (Asteraceae) in Slovakia. In Thaiszia. ISSN 
1210-0420, 2018, vol. 28, no. 2, s. 111-123. 
 
 
4. VYDÁVANIE VEDECKÝCH ČASOPISOV 
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja vydáva dva vedecké časopisy: 
Acta regionalia et environmentalica – vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 
Publikujú sa v ňom pôvodné práce tematicky orientované na uvedené a príbuzné oblasti vedy 
a výskumu. Periodicita vychádzania je 2 krát ročne. Od roku 2013 je  časopis  vydávaný v anglickom 
jazyku.  
Celkovo bolo publikovaných 9 článkov, z toho 3 články zahraničných autorov, 5 článkov autorov 
z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja,  1 článok z inej fakulty SPU Nitra.  
EU Agrarian Law  – vedecký časopis pre teóriu a aplikáciu agrárneho práva EÚ. Periodicita 
vychádzania je 2 krát ročne. Časopis je vydávaný v anglickom jazyku. Celkovo bolo publikovaných 9 
článkov, z toho 3 články zahraničných autorov,  5 článkov autorov z Fakulty európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja a 1 článok od autorov z iných fakúlt SPU Nitra.  
Oba časopisy sú zverejňované aj online prostredníctvom vydavateľstva De Gruyter na web stránke: 
http://www.degruyter.com.  
 
 
 
ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH ČASOPISOV  
 
Pracovníci fakulty sú členmi redakčných rád viacerých domácich i zahraničných časopisov, a to 
(časopisy vydávané mimo SPU):  
 
prof. JUDr. Bandlerová, PhD. 
Przeglad prawa Rolnego (Univerzita Dama Mickiewicza v Poznani, Poľsko) 
Eastern European Countryside (Nicolaus Copernicus University, Poľsko) 
Regional Statistics (Hungarian Central Statistical Office, Maďarsko) 
 
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. 
Soil and Water Research (Česká akadémia zemědělských věd Praha, Česká republika) 
 
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.  
Acta regionalia et Environmentalica 
American Journal of Life Sciences (Science Publishing Group, New York, USA) 
Journal of Plant Sciences (Science Publishing Group, New York, USA) 
American Journal of Agriculture and Forestry (Science Publishing Group, New York, USA) 
 
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Scientific paper of Faculty of Economics and Administration University of Pardubice, Česká republika 
Regionální rozvoj mezi teorii a praxí (VŠRR Praha, Česká republika) 
Ekonomika poľnohospodárstva (VUEPP, Bratislava) 

http://www.degruyter.com/
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doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP 
Journal of Medicinal Plant Research (Academic Journals, Mauritius) 
Journal of  Energy and Natural Resources, Energy and Environmental Engineering (Science Publishing 
Group, USA) 
Ecocycles (European Society, Maďarsko) 
 
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Acta Oeconomica Universitatis Selye (Univerzita J. Seyeho, Komárno) 
New knowledge Journal of science (Univesity of agribusiness and rural development, Bulharsko) 
 
5. VEDECKÉ PODUJATIA 
 

V roku 2018 sa na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja uskutočnili 4 podujatia 
s medzinárodnou účasťou a 7 podujatí s domácou účasťou. Podujatia boli organizované pod gesciou 
Dekanátu FEŠRR a jednotlivých katedier fakulty. 

 
Tabuľka 8: Vedecké podujatia FEŠRR 
 

forma podujatia KRa RV KPr KEP KVS  KEG KUR CMP KRBE D-FEŠRR FEŠRR 
podujatia s medzinárodnou 
účasťou/počet dní 

 2/*   1/* 0,5/2 0,5/2     4,0/4 

odborné a vedecké podujatia s 
domácou účasťou/počet dní 

1/2 1/1  3/3  0,5/1  0,5/1 1/1 7,0/9 

* korešpondenčná konferencia jún mala trvanie 4 mesiace 

 
Podujatia s medzinárodnou účasťou 
 
 
Názov podujatia v SJ: Workshopy organizované v rámci projektu IUCLAND 
Názov podujatia v AJ: Workshops organised in the framework of the IUCLAND 

project 
Typ podujatia: vedecký workshop 
Termín konania: január – marec 2018 
Miesto konania: FEŠRR 
Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Krátky popis, anotácia:  
Cieľom série vedeckých workshopov bolo analyzovať a zhodnotiť problémy vyplývajúce z 
degradácie pôdy v štátoch zapojených do projektu IUCLAND (International University 
Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries), a to konkrétne: Taliansko, 
Slovensko, Chorvátsko, Čína, Kirgizsko a Kazachstan.   
Workshop bol určený pre študentov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov, doktorandov 
a zástupcov malých a stredných podnikov. 
 
 
Názov podujatia v SJ:  Pôdny manažment v EÚ 
Názov podujatia v AJ: Land mamagement in the EU 
Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia formou webináru 
Termín konania: apríl 2018 
Miesto konania: FEŠRR 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
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Krátky popis, anotácia: 
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie formou webináru bolo diskutovať najnovšie vedecké 
výsledky z pôdneho manažmentu v EÚ a vo vybraných štátoch EÚ (Slovensko, Poľsko, Bulharsko, 
Rakúsko, Španielsko a Taliansko); prezentovať bariéry a stimuly pôdneho manažmentu na svete, 
prezentovať možné zlepšenia v politike pôdneho manažmentu a v neposlednom rade rozvíjať 
spoluprácu vo vede. Konferencia bola určená pre vedecko-pedagogických pracovníkov, mladých 
výskumníkov, expertov a študentov.  
 
 
Názov podujatia  v SJ:   TEK 3 – Tretí vedecký seminár o tradičných ekologických 

poznatkoch v krajinách V4 
Názov podujatia v AJ: TEK 3 – The Third Scientific Seminar on Tranditional Ecological 

Knowledge in V4 Countries 
Typ podujatia: medzinárodný seminár krajín  Vyšehradskej skupiny (V4)  
Termín konania:  24.-25. máj 2018 
Miesto konania:  Nitra 
Garant podujatia:  doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra udržateľného rozvoja, 

FEŠRR, SPU v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV, Centrum 
Ekologického výskumu MTA vo Vácrátóte, Slovenské 
poľnohospodárske múzeum v Nitre, Slovenská ekologická spoločnosť 
pri Slovenskej akadémii vied (SAV), Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky – Správa CHKO Ponitrie 

Krátky popis, anotácia:   
Cieľom seminára bolo pokračovanie v téme tradičné ekologické poznatky.  Predmetom seminára 
boli metódy výskumu, prezentácie prípadových štúdií, ako aj posúdenie možného využitia týchto 
zdrojov na Slovensku a v krajinách V4. Veľa roľníkov, pastierov a poľnohospodárov má tradičné 
ekologické poznatky o prírode, ktoré nezískali z kníh, ale z prírody samotnej tým, že viac-menej 
tradičným spôsobom využívali a využívajú lokálne ekosystémové služby. Tieto poznatky nie sú 
zastaralé a preto reprezentujú možný model pre rozvoj nových spôsobov využívania zdrojov 
a ochrany prírody. Výskum TEK vyžaduje špeciálnu metodiku a využitie adekvátnych metód. 
 
 
Názov podujatia v SJ: 

 
 
Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne aspekty 
výkonu kompetencií miestnymi samosprávami (5.ročník) 

Názov podujatia v AJ: Legal, economic, managerial and environmental aspects of  
performance of competencies by municipalities (5th year) 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia (online) 
Organizátor: Katedra verejnej správy, FEŠRR, SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Eva Balážová, PhD.   
Termín konania: september - december 2018 
Miesto konania: FEŠRR 
Krátky popis, anotácia: 
Cieľom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie bola 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 bol recenzovaný zborník vedeckých prác. Príspevky boli recenzované dvomi 
recenzentmi.  
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Odborné a vedecké podujatia s domácou účasťou 
 
Názov podujatia v SJ: Bariéry a stimuly pôdneho manažmentu 
Názov podujatia v AJ: Barriers and Stimuli in Land Management 
Typ podujatia: vedecký okrúhly stôl 
Termín konania: január 2018 
Miesto konania: FEŠRR 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
Krátky popis, anotácia: 
Cieľom vedeckého podujatia bolo diskutovať bariéry a stimuly v pôdnom manažmentu na 
Slovensku a v EÚ a nachádzať riešenia do budúcnosti s cieľom zlepšiť spravovanie pôdneho 
manažmentu na národnej/regionálnej a lokálnej úrovni a s cieľom harmonizovať politické a právne 
nástroje na úrovni EÚ.   
Okrúhly stôl je určený pre expertov z praxe, vedecko-pedagogických pracovníkov a doktorandov. 
 
 
Názov podujatia v SJ: Inovácie v samospráve 4.ročník 
Názov podujatia v AJ Innovation in self government 3rd year 
Typ podujatia: vedecký seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Eva Balážová, PhD., KVS FEŠRR 
Termín konania: 05. november  2018 
Miesto konania: FEŠRR 
Krátky popis, anotácia: 
Cieľom vedeckého seminára bolo zadefinovať prístupy k vymedzeniu inovácií vo verejnej správe 
(pôvod vzniku inovácií, klasifikácia s dôrazom na procesné, prípadne organizačné a koncepčné 
inovácie). Identifikácia úspešných aplikácií inovácií v praxi na báze case studies. Seminár bol určený 
pre študentov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov FEŠRR, doktorandov a zástupcov decíznej 
sféry miestnych samospráv. 
 
 
Názov podujatia v SJ: Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov 

Názov podujatia v AJ: Universities and economic development of regions 

Typ podujatia: Odborné vedecké podujetie 

Termín konania: 23. - 24.apríl 2018 
Miesto konania: Podkylava 

Garant podujatia: doc. Ing. Mária Fáíziková, CSc.  

Krátky popis, anotácia: 
Prezentácia výsledkov výskumného projektu APVBV -14-0512: Univerzity a ekonomický rozvoj 
regiónov "UNIREG"                                                                   
Vedeckého podujatia sa zúčastnilo celkom 38 účastníkov, z jednotlivých riešiteľských 
pracovísk, a to: Ekonomická univerzita Bratislava, Technická univerzita Košice, Univerzita 
Mateja Bala Banská Bystrica, Žilinská univerzita Žilina, Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre.     Z výsledkov vystúpení vyplynulo, že význam univerzít v ekonomickom rozvoji 
regiónu je značný a závisí najmä od úrovne rozvoja regiónu, od odbornej orientácie univerzity 
ako aj od intenzity interakciíí medzi akademickými pracovníkmi univerzity s odbornou 
verejnosťou a s praxou.  
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Názov podujatia v SJ: 

 
Práca s databázami 

Názov podujatia v AJ: Working with databases 
Typ podujatia: Vedecko-vzdelávací seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 
Termín konania: jún 2018 
Miesto konania: FEŠRR 
Krátky popis, anotácia:  
Vedecký seminár bol zameraný na rozšírenie poznatkov v oblasti vyhľadávania a práce 
s vedeckou literatúrou a databázami. Seminár bol realizovaný v spolupráci so Slovenskou 
poľnohospodárskou knižnicou v Nitre. Bol určený najmä pre študentov (bakalárov 
a diplomantov Katedry verejnej správy) a pedagógov KVS.  
 
 
Názov podujatia v SJ:  Fakultné kolo ŠVČ 
Názov podujatia v AJ: 
Organizátor:  Dekanát Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

a jednotlivé katedry fakulty 
Termín konania:   25. apríl 2018 
Miesto konania:   FEŠRR 
Krátky popis, anotácia:     
Konferencia bola organizovaná za účelom prezentácie výsledkov študentských vedeckých prác. Bola 
tiež príležitosťou pre výmenu skúseností, názorov a získanie nových inšpirácií pre ich ďalšie 
vedecké pôsobenie. 
 
 
Názov podujatia v SJ:  Deň bioenergetiky 
Názov podujatia v AJ: The Bioenergy day 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 7. september 2018  
Miesto konania: FEŠRR, Bioplynová stanica a Poľná pokusná báza v Kolíňanoch  
Garant podujatia: Katedra udržateľného rozvoja,  Katedra regionálnej 

bioenergetiky, prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prof. RNDr. Zuzana 
Jureková, CSc. 

Krátky popis, anotácia: 
Cieľom Dňa bioenergetiky bolo 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.  
 
 
Názov podujatia v SJ:  

 
 
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie 

Názov podujatia v AJ: Usage of municipal property on entrepreneurial purposes 
Typ podujatia: Odborný seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Denisa Hanáčková , PhD., KVS FEŠRR 
Termín konania:                              10. september 2018  
Miesto konania:                               Liptovská Teplička  
Krátky popis, anotácia:  
Cieľom odborného seminára bola identifikácia a zhodnotenie vplyvov kľúčových faktorov 
(determinantov) na efektívne využívanie majetku obce na podnikanie prostredníctvom 
obchodných spoločností a na hospodárenie a rozvoj miestnych samospráv. Odborný seminár 
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bol realizovaný s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ Slovenskej republiky 
a Slovenskej akadémie vied na základe projektu Využívanie majetku miestnych samospráv na 
podnikanie podľa zmluvy č. 1/0834/16. 
 
Študentská vedecká konferencia 
 

Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnila na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja  
Študentská vedecká konferencia  pod  záštitou doc. Ing. Oľga Roháčikovej, PhD.,  dekanky FEŠRR, 
ktorej sa zúčastnilo celkom  14  študentov: 
 10 študentov na  II. stupni štúdia, 4 študenti III. stupňa štúdia, z toho: 
 14 študentov dennej formy štúdia. 
Súťažilo sa v nasledovných sekciách:  
 Regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka, cestovný ruch a environmentálny manažment 
 Mladá veda  
 

Názov sekcie Počet prác I. stupeň štúdia II. stupeň štúdia III. stupeň štúdia 

Regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj 

vidieka, cestovný ruch a 

environmentálny manažment 

10 0 10 0 

Mladá veda  4 0 0 4 

Spolu 14 0 10 4 

 
Každému účastníkovi Študentskej vedeckej konferencie bol odovzdaný certifikát za účasť na 
konferencii, umiestnení študenti boli odmení finančnou odmenou. 
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6. Závery 
 
SWOT ANALÝZA 
 
 Závery vedeckovýskumnej správy sme zhrnuli prostredníctvom SWOT analýzy, ktorá 
poukazuje na silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia výskumu na fakulte.  
 
 
Silné stránky 
 zapojenie vedecko-pedagogických pracovníkov a kolektívov do projektovej činnosti, 
 posilnenie medzinárodnej výskumnej spolupráce – fakulta participuje na riešení 

medzinárodných výskumných projektov v rámci rôznych programov a sietí, 
 stabilizácia počtu študentov III. stupňa vzdelávania v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa 

a regionálny rozvoj a 4.3.3. Environmentálny manažment, 
 zapojenie viacerých pracovísk do výskumu v rámci centra AgroBioTech, 
 modernizácia bioplynovej stanice na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany 

s.r.o. z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu , 
 posilnenie spolupráce s praxou – 5 riešených projektov v roku 2018. 

 
 
Slabé stránky 
 nízka publikačná činnosť v časopisoch kategórie A,  
 nízka publikačná aktivita študentov III. stupňa vzdelávania vo všetkých študijných programoch,   
 zhoršenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov v priebehu posledných 5 rokov (ukončené 

habilitačné i inauguračné konania), 
 výskumné projekty riešené na fakulte zväčša nemajú kapitálovú podporu, 
 nižší objem získaných financií z výskumných projektov, 
 malý počet zahraničných vedeckých pracovníkov pracujúcich vo vedeckých tímoch v spolupráci 

s FEŠRR. 
 
Príležitosti 
 zamerať sa na predkladanie, prípadne na participáciu na medzinárodných výskumných 

projektoch v rámci programu Horizont 2020, 
 zamerať sa na projekty s vyššou kapitálovou podporou výskumu (najmä environmentálne 

orientované katedry), 
 rozširovanie  spolupráce fakulty s praxou a ich lepšia previazanosť pri realizácii výskumnej 

činnosti, 
 skvalitnenie výskumnej práce a výsledkov výskumu v súvislosti s participáciou na projektoch 

realizovaných v rámci výskumného centra AgroBioTech, 
 možnosť získania práv na habilitácie a inaugurácie v rámci odboru 3.3.5 Verejná správa 

a regionálny rozvoj. 
 
Ohrozenia 
 nižšia publikačná činnosť najmä v časopisoch kategórie A, 
 podfinancovanie podpory  výskumu zo strany štátu, 
 nedostatočnosť finančných zdrojov pre podporu výskumu na úrovni národných grantových 

agentúr (VEGA, KEGA, APVV),  
 nedostatočný záujem zahraničných partnerov o vedeckovýskumnú spoluprácu s FEŠRR. 
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Návrh opatrení na rok 2019: 
 
Uznesenie 1: Uchádzať sa o projekty z domácich a zahraničných grantových schém tak, aby sa na 
každej katedre riešil minimálne 1 výskumný projekt (aj v kooperácii). 
Zodpovední: vedúci katedier 
termín: 31.12. 2019 
 
Uznesenie 2: Upevňovať spoluprácu FEŠRR s hospodárskou a spoločenskou praxou 
prostredníctvom projektov riešených so subjektmi verejnej správy i súkromného sektora. 
Zodpovední: vedúci katedier 
termín: 31.12. 2019 
 
Uznesenie 3: Zvýšiť publikačnú aktivitu v indexovaných časopisoch s vyšším impaktfaktorom. 
Každá katedra pôsobiaca v odbore 3.3.5 by mala publikovať minimálne 0,25 publikácie kategórie 
A a 0,75 publikácie kategórie B ročne, v odbore 4.3.3 0,50 publikácie kategórie A a 1,00 publikácie 
kategórie B ročne. 
Zodpovední: vedúci katedier, učitelia 
termín: 2018-2019 
 
Uznesenie 4: Zvyšovanie odborného rastu učiteľov fakulty – ukončenie habilitačného konania u 
minimálne 2 odborných asistentov a inauguračného konania u minimálne 1 docenta v rámci 
každého študijného odboru, resp. prijatie učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom docent a 
profesor. 
Zodpovední: dekanát FEŠRR, učitelia 
termín: 31.12.2019 
 
Uznesenie 5: Uchádzať sa o projekty EŠIF v rámci Operačného program Výskum a inovácie 
Zodpovední: dekanát FEŠRR 
termín: 31.12.2019 
 


