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Plnenie opatrení z roku 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 
stav plnenia: uznesenie splnené 
Na každej katedre sa riešil minimálne 1 projekt v rámci domácich, resp. medzinárodných 
grantových agentúr, a to cez program Horizont 2020, Interreg, Jean Monnet Centre of Excellence, 
APVV, VEGA a KEGA 
 
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 
stav plnenia: uznesenie čiastočne splnené 
Na FEŠRR sa riešili dva projekty v spolupráci s praxou v oblasti verejnej správy. Na katedrách 
environmentálneho zamerania sa neriešil žiadny projekt. 
 
Uznesenie 3: 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 
professor. 
Zodpovední: dekanát FEŠRR, učitelia 
termín: 31.12.2019 
stav plnenia: uznesenie čiastočne splnené 
V rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Ekonómia a manažment boli ukončené dve 
habilitačné konania a jedno konanie bolo začaté s predpokladaným ukončením priebehu roku 2020. 
V rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment bolo 
ukončené jedno inauguračné konanie.  
 
Uznesenie 4: Uchádzať sa o projekty EŠIF v rámci Operačného program Výskum a inovácie 
Zodpovední: dekanát FEŠRR 
termín: 31.12.2019 
stav plnenia: uznesenie splnené. 
V rámci OP Výskum a inovácie je fakulta zapojená v troch projektoch: v celouniverzitnom projekte 
Podpora strategického výskumu zameraného na biodiverzitu a adaptáciu na klimatické zmeny a ich 
vplyv na environment, v projekte Softvérové riešenie na podporu výskumu a vývoja v oblasti 
využitia alternatívnych zdrojov energie spoluprácou výskumných inšititúcií a podnikateľskej sféry 
(žiadateľom je spoločnosť QSBV) a v projekte Drive4SIFood. Projekty sú v štádiu hodnotenia. 
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1.  ÚVOD 
 

Správa o vedeckovýskumnej činnosti FEŠRR za rok 2019 sa 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 2019 

 
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 2019 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, 
 skúmanie inštitucionálneho prostredia ako nositeľa rozvojových politík v regiónoch. 

 
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, 
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 zisťovanie regionálnych disparít v podnikaní poľnohospodárskych podnikov na Slovensku. 
 

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, 
 medziobecnú kooperáciu. 

 
Katedra environmentálneho manažmentu 
 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, 

 variabilita ukazovateľov živého a neživého prostredia v ekosystémoch, klimatická zmena a jej 
dôsledky, manažment dôsledkov zmien v prostredí (mitigačné a adaptačné opatrenia). 
 

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

energetických drevín a bylín, overovanie podmienok ich pestovania a energetického 
zhodnocovania na energonosiče s vyššou energetickou hodnotou najmä cestou termochemickej 
konverzie, 

 overovanie vhodnosti netradičných vstupných materiálov na biochemickú konverziu – 
produkciu bioplynu, využívajúc experimentálne 100 l fermentory s presným meraním 
produkcie bioplynu a chemickou analýzou parametrov vstupnej biomasy. 
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2.1.2 Zapojenie do medzinárodných sietí 
 
 Fakulta bola v roku 2019 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 roku 2019 sa 
uskutočnil 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)  - pokračovanie udržateľnosti projektu 
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 19 rokov) prevádzkujú 
poľnohospodársku bioplynovú stanicu, ktorá umožňuje študentom všetkých stupňov štúdia 
realizovať praktické cvičenia 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. V rámci VC AgroBioTech 
spravuje unikátne technologické zariadenie umožňujúce realizovať poloprevádzkové experimenty 
s termickou konverziou biomasy na biogénne palivá vrátane okamžitého kontinuálneho využívania 
syntézneho plynu na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. 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 KEM 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    *   
Informačné a komunikačné technológie     *  
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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 2019 riešilo celkom 23 
výskumných projektov, z toho 5 v rámci medzinárodnej spolupráce,  2 projekty boli riešené v rámci 
hospodárskej činnosti a spolupráci s praxou. 

Väčšina na fakulte riešených projektov má charakter základného výskumu. V roku 2019 boli 
katedry zapojené do výskumných projektov VEGA a KEGA (tab. 2), pričom 4 katedry boli 
koordinátorom 4 projektov VEGA a 2 projektov KEGA. Na jedného tvorivého pracovníka pripadá 
0,60 riešených výskumných projektov. 
 

Tabuľka 2: Prehľad o formách riešených projektov za rok 2019 

Forma projektov KRaRV KPr KEP KVS KEM KRBE FEŠRR 

(a) APVV - všeobecné výzvy    1    1 

(b) VEGA 1 1   1  3 
(c) VEGA  v kooperácii so SAV (financ.MŠ 
SR)      1 1 

(d) KEGA 1   1   2 

(e) GA SPU   1  1 1 3 

(f) GA FEŠRR 1  1 1 2 1 6 

(h) riešené v rámci hospodárskej činnosti 1   1   2 

(i) medzinárodné vedecké projekty   2 1   1 4 

(j) iné vedecké projekty        

SPOLU 4 3 3 4 4 4 22 

SPOLU (mimo grantov SPU) 3 3 1 3 1 2 13 

Podiel riešených projektov na 1 
tvorivého pracovníka 0,50 0,42 0,50 1,15 0,50 1,00 0,60 
Podiel riešených výskumných  projektov 
na 1 tvorivého pracovníka (bez grantov 
SPU a FEŠRR) 0,37 0,42 0,16 0,57 0,12 0,50 0,35 

Prepočítaný počet tvorivých pracovníkov 7,9 7 6 3,45 7,99 4 36,34 

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 2019 zapojené do 4 
medzinárodných výskumných projektov (Tab. 3), ktoré boli riešené na Katedre práva, Katedre 
európskych politík a Katedre regionálnej bioenergetiky.  
 
Tabuľka 3: Prehľad projektov medzinárodnej spolupráce riešených na katedrách FEŠRR 

Program (projekt) KRaRV KPr KEP KVS KEM CMP KRBE FEŠRR 

Horizont 2020        1 1 

INTERREG  1      1 

Erasmus+Jean Monnet  1 1     2 

Spolu   2 1    1 4 
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2.2.1 Medzinárodné výskumné projekty (4 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 
 
INTERREG 
 
číslo projektu:   Interreg Europe PGI01963  
názov projektu: BIOREGIO: Regional Cirular Economy Model and Best Available 

Technologies 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 
 
Jean Monnet Centre of Excellence-CEEAG 
 
číslo projektu:    611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE 
názov projektu:   Centre of Excellence for European Agri-Food Chain - CEEAG 
lokálny koordinátor:   prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
doba riešenia:    2019-2022 
 
2.2.2 Národné výskumné projekty 
 
Projekty riešené v rámci Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV) (1 projekt) 
 
APVV 
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 
 
 
 
 
 



 

 
9 

Tabuľka 4: Historický prehľad projektov VEGA a KEGA riešených na FEŠRR  
 

Rok KRaRV KPr KEP KVS KEG* KUR* CMP KRBE 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 

2016 1  1 1 2  1  6 
2017    2 1  1  4 
2018 2 1  2 1  1  7 
2019* 2 1  1 1  1 6 

Katedra ekológie a Katedra udržateľného rozvoja zlúčené do Katedry environmentálneho 
manažmentu 
 
 
Projekty v rámci grantovej agentúry VEGA a KEGA (6  projektov) 
 
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:   1/0767/17 
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 
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číslo projektu:    2/0053/18 
názov projektu:  Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania  
    reziliencie agroekosystémov 
zodpovedná riešiteľka:  Ing. Justína Vítková, PhD. 
zást. zodp. riešiteľa:  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
doba riešenia:   2018 - 2020 

 
 
KEGA (2 projekty) 
 
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 
Hlavným cieľom projektu bola tvorba aktuálnej, modernej vysokoškolskej učebnice a cvičebnice, 
ucelene sa zaoberajúcich problematikou manažmentu územných samospráv, ktoré v pedagogickej 
praxi absentovali. Publikácie, ktoré sú hmotnými výstupmi projektu sú  zamerané na inovatívne 
metódy a nástroje aplikovateľné v manažmente miestnych a regionálnych samospráv. Okrem 
hlavných výstupov projektu boli dosiahnuté ďalšie hmotné a nehmotné výstupy: medzinárodné 
vedecké korešpondenčné konferencie (2018, 2019); odborné workshopy; vedecké publikácie v 
domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a v recenzovaných vedeckých zborníkoch; aktivita 
pre študentov „Letná škola samosprávy 2018“. 
 
 
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 (3 projekty) 
 
číslo projektu:   16-GA SPU-2018 
názov projektu: Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej 

krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme 
zodp. riešiteľ: Ing. Veronika Zuzulová, PhD. 
doba riešenia   2019 - 2020 
 
číslo projektu:   11-GA SPU-2018 
názov projektu: Vybrané aspekty hospodárskej politiky a jej dopady na 

podnikateľské prostredie v podmienkach Slovenskej republiky 
zodp. riešiteľ: Ing. Marián Kováčik, PhD. 
doba riešenia   2019 – 2020 
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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 – 2019 
 
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 (714 €/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 
 
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 
 
 



 

 
12 

2.2.3  Projekty štátnych objednávok a požiadaviek praxe (2 projekty) 
 
číslo zmluvy:   NI/1-243/2019/SPU 
názov projektu: Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 2016 – 2022 za rok 2018 
vedúci projektu: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 
doba riešenia: 2019 
Výsledkom spracovania výskumnej úlohy je zhodnotenie plnenia cieľov Stratégie rozvoja vidieka 
Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 na úrovni VÚC a obcí, na základe primárnych dát 
získaných dotazníkovým zisťovaním a s využitím sekundárnych dát existujúcich databáz 
ITMS2014+ a internej evidencie Úradu NSK. 
 
 
číslo zmluvy: 679/B810/2019 
názov projektu: Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich 

bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho 
plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom 
území (štátna objednávka výskumu Ministerstva dopravy a výstavby 
SR) 

vedúci projektu: Ing. Maroš Valach, PhD. 
doba riešenia:  2019 
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské 
funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území. 
V rámci štúdie bola analyzovaná medziobecná spolupráca v okrese Nitra a v 18 vybraných mestách. 
Predmetom hodnotenia bol súčasný stav, úroveň a oblasti kompetencií medziobecnej spolupráce. 
Pozornosť bola taktiež venovaná výdavkom na spoluprácu a zdrojom ich financovania. Výsledky 
štúdie identifikujú viaceré pozitívne efekty medziobecnej spolupráce, ale taktiež jej bariéry. 
V závere štúdie boli navrhnuté viaceré podporné opatrenia pre efektívnu medziobecnú spoluprácu – 
na úrovni štátu a samosprávy. 
 
 
2.2.4 Predložené medzinárodné a národné výskumné projekty v roku 2019 
 
Medzinárodné projekty 

Program Názov projektu Zodp. riešiteľ Doba 
riešenia 

Výsledok 
schvaľovania 

Horizont 
2020 

Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých 
a stredných veľkých mestách  

Ing. Katarína 
Melichová, PhD. 

2020 - 2024 schválený 

Jean Monnet 
Project 

Risk Factors of Food Chain – European 
Dimension/EURYF 

prof. JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD. 
 

  
neschválený 

Jean Monnet 
Centre of 
Excellence-
CEEAG 

Centre of Excellence for European Agri-
Food Chain - CEEAG 

prof. Ing. Pavol 
Schwarcz, PhD. 

2019-2022 schválený 

 
V roku 2019 boli podané spolu 3 medzinárodné výskumné projekty, z toho 2 boli schválené.    
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Národné projekty 
 
 

Program Názov projektu Zodp. riešiteľ Doba 

riešenia 

Výsledok 

schvaľovania 

VEGA Prenos kompetencií výkonu stavebného 

poriadku zo stavebných úradov na obecné 

úrady vykonávajúce matričné kompetencie: 

analýza efektívnosti alternatívnych modelov 

prof. JUDr. 

Eleonóra 

Marišová, PhD. 

2020 – 

2022 

neschválený 

VEGA Priestorové aspekty podnikania v 

poľnohospodárstve 

Doc. JUDr. Ing. 

Jarmila Lazíková, 

PhD. 

2020 – 

2022 

neschválený 

VEGA Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych 

substrátov prostredníctvom vybraných 

druhov rýchlorastúcich energetických rastlín 

a ich produkčný a energetický potenciál 

Ing. Martin 

Hauptvogl, PhD. 

2020 – 

2022 

neschválený 

VEGA Modely sociálneho poľnohospodárstva ako 

nástroja podpory inkluzívneho rastu 

Ing. Marcela 

Chreneková, 

PhD. 

2020 – 

2022 

schválený 

VEGA Podpora manažmentu tradičnej štruktúry a 

funkcií kultúrnej krajiny a udržateľného 

využitia ekosystémových služieb pomocou  

tradičných ekologických poznatkov na 

Slovensku 

Doc. Ing. 

Alexander Fehér, 

PhD. 

2020 – 

2022 

neschválený 

KEGA Podpora praktických zurčností poznávania a 

hodnotenia prvkov a javov prírodného 

prostredia pri výučbe nových a 

aktualizovaných predmetov biologicko-

ekologického základu prvého stupňa 

program environmentálny manažment 

Ing. Mariana 

Eliášová, PhD. 

2020 - 2022 neschválený 

GA SPU Rozšírenie databázy alternatívnych zdrojov 

biomasy vhodných na produkciu bioplynu 

 Ing. Tomáš 

Giertl, PhD. 

2020 - 2021 schválený 

GA SPU Využívanie majetku miestnych samospráv v 

Nitrianskom kraji na podnikanie 

Ing. Maroš 

Valach, PhD. 

2020 - 2021 schválený 

 
V roku 2019 bolo podaných spolu 8 domácich výskumných projektov (z toho 6 z externých zdrojov), 
z ktorých boli 3 projekty schválené (z toho 1 z externých zdrojov) a 5 projektov neschválených. 
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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 2019 
predstavoval spolu 172 774 €, z toho 130 361 € zo zahraničných zdrojov.  
 
Tabuľka 5a: Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z rozpočtových zdrojov MŠVVaŠ SR 
a iných rezortov v € 
 
                               
Typ projektu 

Katedry FEŠRR 

FESRR spolu KRaRV KPr KEP KVS KEM KRBE 

BV BV BV BV BV BV BV 

(a) APVV - všeobecné výzvy             0 

(b) APVV - bilaterálne 
dohody       2165     2165 

(c) VEGA 4969 1564     7931   14464 

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

(e) KEGA 3983     5901     9884 

(f ) Grantová agentúra SPU     1000   1000   2000 

(g)  Grantová agentúra FEŠRR 714 714 712 714 1428 714 4996 

(h) riešené v rámci 
hospodárskej činnosti 4000     11900     15900 

(i) medzinárodné vedecké 
projekty   77788 52573 

 
    130361 

SPOLU (mimo grantov SPU) 12952 79352 52573 19966 7931 0 172 774 

 

 
 
Tabuľka  5b: Prepočet finančného zabezpečenia vedeckovýskumných projektov v € 
 
                               
Typ projektu 

Katedry FEŠRR 

FEŠRR KRaRV KPr KEP KVS KEM KRBE 

Učitelia 8 7 6 4 9 4 38 

Učitelia (prepoč. stav) 7,9 7 6 3,45 7,99 4 36,34 

Tvoriví pracovníci 8 7 6 4 9 4 38 

Tvoriví pracovníci (prepoč.stav) 7,9 7 6 3,45 7,99 4 36,34 

Fin. v €./učitelia (prepoč.stav) 1639 11336 8762 5787 993 0 4754 

Fin. v € /tvor.prac. (prepoč.stav) 1 639 11 336 8 762 5 787 993 0 4754 

 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti získala FEŠRR v prepočte na 1 učiteľského, resp. 

tvorivého pracovníka (prepoč.stav) 4 546 €.  
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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 KEM KRBE 
Bežné výdavky  77788 52573    130361 

Kapitálové výdavky        

SPOLU  77788 52573    130361 

 

 
2.4. Personálne zabezpečenie 
 

 Disponibilná riešiteľská kapacita katedier i fakulty je podmienená počtom tvorivých 
pracovníkov a doktorandov. Údaje o počte tvorivých pracovníkov a doktorandov sú uvedené 
v tabuľkach 12 a 13. 
 

Tab. 12  Prehľad o štruktúre pracovníkov výskumu  na SPU (počet) v roku 2019 (stav k 31.12.2019) (personálne 
odd.)    

 

Kategória pracovníkov KRaRV KPr KEP KVS KEM KRBE FEŠRR 

Učitelia spolu              38 

 - z toho profesori     2 1   1 1 5 

 - docenti  2 3 1 1 1   8 

-  DrSc.          1   1 

 - CSc./PhD. (odb. asistenti)  6 2 4 3 6 3 24 

- asistenti bez PhD./lektori               0 

Vedeckovýskumní pracovníci - výskum             0 

Vedecko-technickí pracovníci - výskum             0 

Doktorandi - denné štúdium (stav 
k 31.10.2019) 

2 2     1   5 

 
 

Tab. 13  Prehľad o štruktúre pracovníkov výskumu na  SPU (prepočítaný stav) v roku 2019 (stav k 31.12.2019) 
(personálne odd.) 

Kategória pracovníkov KRaRV KPr KEP KVS KEM KRBE FEŠRR 

Učitelia spolu              36,34 

 - z toho profesori     2 1   1 1 5 

 - docenti  2 3 1 0,45 1   7,45 

-  DrSc.          0,33   0,33 

 - CSc./PhD. (odb. asistenti)  5,9 2 4 3 5,66 3 23,56 

- asistenti bez PhD./lektori               0 

Vedeckovýskumní pracovníci - výskum             0 

Vedecko-technickí pracovníci - výskum             0 

Doktorandi - denné štúdium (stav 
k 31.10.2019) 

2 2     1   5 

  Zdroj: Personálne oddelenie R-SPU k 31.12.2019 
pozn. prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., Ing. Lýdia Končeková, PhD., Ing. 
Veronika Svetlíková, PhD., Ing. Michal Hrivnák, PhD. – skrátený pracovný úväzok 
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Koordináciu medzinárodných i národných výskumných  projektov zabezpečujú predovšetkým 
profesori a docenti. Mladí vedeckí pracovníci participujú najmä ako členovia riešiteľských 
kolektívov projektov.  

Na fakulte k 31.12.2019 tvorilo výskumnú kapacitu celkom 38 učiteľov, z toho 6 na funkčnom 
mieste  profesor (z toho 1 s vedeckou hodnosťou DrSc.), čo predstavuje 16 % z celkového počtu 
učiteľských pracovníkov.  

Na fakulte pôsobí 8 docentov, čo tvorí 21%  z celkového počtu učiteľských pracovníkov, ďalej na 
fakulte pôsobí 24 odborných asistentov s akademickým titulom PhD. (63%).   

V priebehu roku 2019 pôsobilo vo výskume aj 5 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 
Ekonómia a manažment (Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Katedra práva) a v študijnom 
programe Environmentálny manažment v rámci študijného odboru Ekologické a environmentálne 
vedy (Katedra environmentálneho manažmentu). 

 
 
Tabuľka 7: Prehľad o počte pracovníkov FEŠRR zaradených do habilitačného a inauguračného 
konania  
 

Forma odborného rastu KRaRV KPr KEP KVS KEM KRBE FEŠRR 

Menovanie za profesora (ukončené)     11  1 

Menovanie za profesora (prebieha)        

Habilitačné konanie (ukončené) 14  12    2 

Habilitačné konanie (prebieha)   13    1 

Udelené čestné doktoráty Dr. h. c.        

Získané čestné doktoráty Dr. h. c.        

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa        

1doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. – ukončené inauguračné konanie v odbore habilitačného 
a inauguračného konania Environmentálny manažment – Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU Nitra 

2Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. – ukončené habilitačné konanie v odbore habilitačného a 
 inauguračného konania Ekonómia a manažment  na University of Sopron, Alexandre Lamfalussy 
Faculty of Economics 

3Ing. Ivan Takáč, PhD. – prebieha habilitačné konanie v odbore habilitačného a inauguračného 
konania Ekonomika a manažment podniku – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra 

4Ing. Janka Beresecká, PhD. – ukončené habilitačné konanie v odbore Masmediálne štúdia – 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  

 
2.5.  APLIKÁCIA A OVEROVANIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
 
Výskum, aplikácia a overovanie výsledkov na VPP Kolíňany 
 
Katedra regionálnej bioenergetiky 
Pracovníci katedry dlhodobo (viac ako 19 rokov) prevádzkujú poľnohospodársku bioplynovú 
stanicu, ktorá umožňuje študentom všetkých stupňov štúdia realizovať praktické cvičenia a riešiť 
úlohy súvisiace s ich záverečnými prácami. Experimentálny bioreakor, ktorý bol navrhnutý, 
vyrobený a nainštalovaný v rámci riešenia projektu 5. RP Amonco, s objemom 5 m3, umožňuje 
realizovať dlhodobé experiment v prevádzkových podmienkach. Obdobné zariadenie nie je v SR k 
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dispozícii. Vybudované laboratóriá vďaka vybaveniu špičkovou analytickou technikov majú tiež 
exkluzívne postavenie v rámci SR. 
 

Katedra environmentálneho manažmentu   

V roku 2019 došlo k úprave a zlúčeniu jednotlivých vzorkovníc do troch výskumných 
programov. 

1)        Vzorkovnica FEŠRR-Vz-1 - výskumný program: Bioplynová stanica, 
2)        Vzorkovnica FEŠRR-Vz-2 – výskumný program: Plantáž rýchlorastúcich drevín, 
3)        Vzorkovnica  FEŠRR-Vz-3 – výskumný program: Plantáž energetických bylín. 

Pod gesciou učiteľov katedry sa uskutočňoval výskum na vzorkovniciach Vz-2 a Vz-3. 
Výskumné aktivity na predmetných vzorkovniciach pokračovali od 01. 08. 2019 na Katedre 
environmentálneho manažmentu. 

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 štvrtom 

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

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

v desiatom  vegetačnom roku. 

 

Výskum, aplikácia a overovanie výsledkov v rámci VC Agrobiotech 

V rámci výskumného centra Agrobiotech Katedra regionálnej bioenergetiky spravuje unikátne 
technologické zariadenie umožňujúce realizovať poloprevádzkové experimenty s termickou 
konverziou biomasy na biogénne palivá vrátane okamžitého kontinuálneho využívania systézneho 
plynu na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Katedra regionálnej bioenergetiky je riadnym 
členom Združenia slovenských laboratórií a skúšobní a má priznané právo požutívať registrovanú 
pečiatku. 

Pracovníci Katedry environmentálneho manažmentu a Katedry regionálnej bioenergetiky sa v rámci 
Laboratória aplikovanej ekológie VC ABT venujú problematike pestovania rýchlorastúcich rodov 
energetických rastlín (bylín a drevín) v poľnohospodárskej krajine. Ide o metodické postupy s 
ohľadom na ochranu dočasne alebo trvalo nevyužívaných poľnohospodárskych pôd pred ich 
znehodnotením, prostredníctvom identifikácie produkčného cyklu sledovaných rodov 
energetických  rastlín. Tieto sledovania sa viažu ku konkrétnym pôdno-klimatickým oblastiam 
Slovenska a parametre úrody sa sledujú aj v závislosti od tolerancie sledovaných rastlín na sucho 
a teplotu, v dôsledku meniacej sa klímy. Výskumné aktivity členov Laboratória aplikovanej 
ekológie napomáhajú vyhodnotiť produkčný reťazec v bioenergetike, od procesu produkcie 
vstupnej suroviny (biomasy), príprave surovinového materiálu pre konverzný proces a možnosti 
ďalšieho využitia výstupných produktov z energetického spracovania biomasy. 
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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. 
 
POWER4BIO - emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european 
BIOeconomy 

Fundacion Circe Centro de Investigacion de Recursos v Consulmos Energeticos, ES; DBF z Deutsches 
Biomasseforschungszentrum Geme Innuetzige GMBH, DE; Stichting Wagenningen Research, NL; 
META Group SRL, IT; Agrargazdasagi Kutato Intezet, HU; EPC – Projektgesellschraft fur Klima 
Nachhaltigkeit Kommunikation MBH (Gemeinnutzig), DE; Draxis Environmental S.A., EL; Bay Zoltan 
Alkalmazott Kutatasi Kozhasznu Nonprofit KFT, HU; Ukrainian National Forestry University, 
Ukraine; Consejeria de Agricultura, Pesca v Desarrollo Rural, ES; Mazowiecka Agencja Energetyczna 
SPZOO, Poland; Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach, CZ; Chemie Cluster Bayern GMBH, 
Germany;  Spring Sustainable Processes and Resources For Innovation and National Growth, IT; 
Vlaams Gewest, BE; European Chemical Regions Network (ECRN) e.V., DE 

 

INTERREG - BIOREGIO: Regional Cirular Economy Model and Best Available Rechnologies for 
Biological Streams (2017 – 2021) 

Lahti University of Applied Sciences (koordinátor - Fínsko), Regional Council of Päijät-Häme 
(Fínsko), Deputy Regional Ministry of Environment (Španielsko), Aristotle University of 
Thessaloniki (Grécko), Region of Central Macedonia (Grécko), National Research and Development 
Institute for Chemistry and Petrochemistry (Rumunsko), Association of the Chambers of Agriculture 
of the Atlantic Area (Francúzsko) 
 

 
 
 
3. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
Prehľad o publikačnej aktivite v rokoch 2015 – 2019 je uvedený v tabuľke 9. 
 

Tabuľka 9: Prehľad publikačnej činnosti FEŠRR za obdobie 2015 – 2019 

Kategórie publikačnej činnosti 2015 2016 2017 2018 2019 SPOLU 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách   1   2 1 4 

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

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. 
vydavateľstvách 

1 2 3   1 7 

ABD Kapitoly vo ved. monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

2         2 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 4 3   3   10 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

        1 1 

ADC Vedecké práce v zahr. karentovaných časopisoch 1 3 3 2 9 18 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch       1   1 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 10 10 2 17 4 43 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 20 23 19 19 14 95 
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ADM Vedecké práce v zahr. časopisoch reg. v dat. WoS, SCOPUS 7 11 9 9 11 47 

ADN Vedecké práce v dom. časopisoch reg. v dat. WoS, SCOPUS 4 4 4 3 2 17 

AEC Vedecké práce v zahr. recenzovaných ved. zborníkoch, 
nekonferenč. 

1 3 2 1 4 11 

AED Vedecké práce v dom. recenzovaných ved. zborníkoch, 
nekonferenč. 

3     2 2 7 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahr. vedeckých 
konferenciách 

      1   1 

AFB Publikované pozvané príspevky na dom. vedeckých 
konferenciách 

1         1 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách 16 17 13 16 23 85 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

41 31 24 15 22 133 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 5 1 1 2   9 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 12 7 9 2 7 37 

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 1 3 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy   1 1     2 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 1   2 2 2 7 

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahr. 
vydavateľstvách 

    1     1 

BBB Kapitily v odb.monografiách vydané v dom. vydavateľstvách 1       1 2 

BCI Skriptá a učebné texty (nezm. vydanie sa nezapočítava) 4 3 6 4 7 24 

BDE Odborné práce v zahr. nekarentovaných časopisoch 1       1 2 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 8 7 3   6 24 

BEE Odborné práce v zahr. nerecenz. zborníkoch   2 1 2 1 6 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 

        1 1 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 8 4 1     13 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 3         3 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch       1   1 

DAI   Dizertačné a habilitačné práce 7   2   1 10 

GAI Správy       2   2 

GHG Práce zverejnené na internete   1       1 

GII   Rôzne publikácie a dokumenty 6 8 4 4 2 24 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 6 5 7 3 3 24 

SPOLU 176 148 122 118 131 695 

k 31. 1. 2020 

 
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím prišlo k výraznému zvýšeniu počtu publikácií v kategórii 
ADC Vedecké práce v zahr. karentovaných časopisoch, v ostatných kategóriách publikačnej činnosti 
neboli zaznamenané výrazné posuny. 
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Tabuľka 10: Publikačná aktivita katedier v roku 2019 

Kategória publikačnej činnosti 

Študijné odbory 

 FEŠRR Ekonómia a manažment 
Ekologické 

a environm. vedy 

KRaRV KPr KEP KVS CMP KEM KRBE 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraičných vydavateľstvách   1         1 1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 1       2 1 4 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. vyd.            1   1 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydan v domácich 
vydavateľstvách 

1             1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  1 4 2   1 4   9 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  1 3 1         4 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  2 3 3 2   2 2 14 

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

5 1 1 3   2 4 11 

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

    1 1   1   2 

AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch     1 1 1   3   4 

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

  1   1       2 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách  4 1 2 6   10 3 23 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách  

4 3   4   9 8 22 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií            6 1 7 

AFL Postery z domácich konferencií           1 1 1 

BAB Odb. monogr. vydané v dom. vydavateľ. 2             2 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

          1   1 

BCI Skriptá a učebné texty     3 1 1   2 1 7 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1             1 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch     3       1 2 6 

DAI – Dizertačné a habilitačné práce 1             1 

BEE Odborné práce v zahr. nerecenzovaných zborníkoch           1   1 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 

  1           1 

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

GII Rôzne publikácie a dokumenty        1   1 2 2 

Spolu za katedry 23 27 12 21 1 48 27 131 
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V tabuľke 11 sú uvedené počty publikácií v časopisoch podľa kvartilov JCR.  
 
Tabuľka 11 Publikácie v časopisoch podľa kvartilov (Q1-Q4 podľa JCR) 
 

Kvartil podľa JCR 

Študijné odbory 

 FEŠRR* Ekonómia a manažment 
Ekologické 

a environm. vedy 

KRaRV KPr KEP KVS CMP KEM KRBE 

JCR Q1      1  1 

JCR Q2 1 3 2     3 

JCR Q3    1  2  3 

JCR Q4  1    3 1 4 

Spolu 1 4 2 1  6 1 11 

* hodnoty v stĺpci nie sú súčtom údajov za katedry 
 
Tabuľka 12:  Prehľad citácií podľa kategórií v roku 2019 

Citácie podľa kategórií KRaRV KPr KEP KVS KEM CMP KRBE 
Spolu 

katedry 
FEŠRR 

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v 
citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS (1) 

7 8 10 19 89 2 19 154 122 

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných 
indecoch Web of Science a databáze SCOPUS (2) 

3 1 0 0 3 0 4 11 10 

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (3) 

17 5 4 11 11 1 3 52 43 

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (4) 

8 10 5 8 17 2 16 66 52 

Citácie spolu (1-4) 35 24 19 38 120 5 42 283 227 

 
 

Tabuľka 13: Prehľad publikácií a citácií na učiteľa a tvorivého pracovníka FEŠRR podľa katedier 

Katedry FEŠRR KRaRV KPr KEP KVS KEM CMP KRB FEŠRR 

počet publikácií na učiteľa 2,88 3,86 2,00 5,25 5,33 0 6,75 3,45 

počet publikácií na prepočítaný počet tvor.  pracovníkov 2,91 3,86 2,00 6,09 6,00 0 6,75 3,60 

počet vedeckých článkov* na prepočítaný počet tvor. pracovníkov  1,01  1,71  1,33  2,02  1,25  0  1,25  1,18 

počet citácií na učiteľa 4,38 3,43 3,17 9,50 13,33 0 10,50 5,97 

počet citácií na prepočítaný počet tvor. pracovníkov 4,43 3,43 3,17 11,01 15,02 0 10,50 6,25 

počet citácií WoS a SCOPUS na prepočítaný počet  tvorivých 
pracovníkov 

1,27 1,29 1,67 5,51 11,51 0 5,75 3,63 

* kategórie publikačnej činnosti ABC, ADC, ADD, ADE,  ADM, ADN, ADF, AEC, AED 

 
 
NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE FEŠRR V ROKU 2019 
 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ŽILINSKÝ, Matej - TAKÁČ, Jozef - ŠIŠKA, Bernard. Adaptation strategies to reduce the impact of 
climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia. In Climate change adaptation in 
Eastern Europe. 1st ed. 396 s. ISBN 978-3030-03382-8. . Cham : Springer, 2019, s. 293-306 [1,06 
AH]. 
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ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
PALŠOVÁ, Lucia. Organic farming versus interest of the state for its support. In Polish Journal of 
Environmental Studies. ISSN 1230-1485, 2019, vol. 28, no. 4, s. 2773-2784, online. Dostupné na 
internete: <https://doi.org/10.15244/pjoes/92813>. 
 IF: 1,186 Indexované v: WoS 
 
LAZÍKOVÁ, Jarmila - BANDLEROVÁ, Anna - RUMANOVSKÁ, Ľubica - TAKÁČ, Ivan - LAZÍKOVÁ, 
Zuzana. Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 
ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 5, [14 s.]. Dostupné na internete: 
<https://doi.org/10.3390/su11051416>. 
 IF: 2,592 Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
CAPCAROVÁ, Marcela - BINKOWSKI, Łukasz J. - STAWARZ, Robert - SCHWARCZOVÁ, Loreta - 
MASSANYI, Peter. Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk 
available on the slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace 
element research. ISSN 0163-4984, 2019, vol. 188, iss. 2, s. 404-411. Dostupné na internete: 
<https://dx.doi.org/10.1007/s12011-018-1424-9>. 
 IF: 2,431 Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
ÁRVAY, Július - ŠNIRC, Marek - HAUPTVOGL, Martin - BILČÍKOVÁ, Jana - BOBKOVÁ, Alica - 
DEMKOVÁ, Lenka - HUDÁČEK, Marek - HRSTKOVÁ, Miroslava - LOŠÁK, Tomáš - KRÁL, Martin - 
KOVÁČIK, Anton - ŠTEFÁNIKOVÁ, Jana. Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and 
Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological 
trace element research. ISSN 0163-4984, 2019, vol. 190, no. 1, s. 226-233. Dostupné na internete: 
<https://dx.doi.org/10.1007/s12011-018-1519-3>. 
 IF: 2,431 Indexované v: SCOPUS, WoS 
 
BIRÓ, Marianna - MOLNÁR, Zsolt - BABAI, Daniel - DÉNES, Andrea - FEHÉR, Alexander - BARTA, 
Sándor - SÁFIÁN, László - SZABADOS, Klára - KIŠ, Alen - DEMETER, László - ÖLLERER, Kinga. 
Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-
evaluation of wetland grazing. In Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697, 2019, vol. 666, 
p. 1114-1125. 
 IF: 5,589 Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
PALŠOVÁ, Lucia - MELICHOVÁ, Katarína - MELIŠKOVÁ, Ina. Modelling Development, Territorial 
and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia. In 
Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 14. Dostupné na internete: 
<https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3893/htm>. 
 IF: 2,592 Indexované v: WoS 
 
DEMKOVÁ, Lenka - ÁRVAY, Július - BOBUĽSKÁ, Lenka - HAUPTVOGL, Martin - MICHALKO, 
Miloslav. Activity of the soil enzymes and moss and lichen biomonitoring method used for the 
evaluation of soil and air pollution from tailing pond in Nižná Slaná (Slovakia). In Journal of 
environmental science and health. Part A. ISSN 1093-4529, 2019, vol. 54, no. 6, p. 485-497. Dostupné 
na internete: <https://dx.doi.org/10.1080/10934529.2019.1567158>. 
 IF: 1,536 Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
RENDEKOVÁ, Alena - MIČIETA, Karol - HRABOVSKÝ, Michal - ELIAŠOVÁ, Mariana - MIŠKOVIC, Ján. 
Effects of invasive plant species on species diversity: implications on ruderal vegetation in 
Bratislava City, Slovakia, Central Europe. In Acta societatis botanicorum Poloniae. ISSN 0001-6977, 
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2019, vol. 88, no. 2, art. no. 3621. Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.5586/asbp.3621>. 
 IF: 0,718 Indexované v: SCOPUS, WoS 
 
LAZÍKOVÁ, Jarmila - LAZÍKOVÁ, Zuzana - TAKÁČ, Ivan - RUMANOVSKÁ, Ľubica - 
BANDLEROVÁ, Anna. Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia. In 
Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 20, [17 s.]. Dostupné na internete: 
<https://doi.org/10.3390/su11205589>. 
 IF: 2,592 Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
 
PAUKOVÁ, Žaneta. Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica. In 
Journal of Ecological Engineering. ISSN 2081-139X, 2019, vol. 20, no. 3, s. 85-90. 
Indexované v: SCOPUS, WoS 
 
MARIŠ, Martin. Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A 
comparative study. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2019, vol 12, no. 1, s. 313-
323. Dostupné na internete: <https://www.jois.eu/?507,en_structural-and-productivity-shift-of-
industries-in-slovakia-and-czech-republic-a-comparative-study>. 
Indexované v: SCOPUS 
 
VANHAMAKI, Susanna -- MEDKOVÁ, Kateřina -- MALAMAKIS, Apostolos -- KONTOGIANNI, Stamatia 
-- MARIŠOVÁ, Eleonóra -- HUISMAN Dellago, David -- MOUSSIOPOULOS, Nicolas: Bio-based 
circular economy in European national and regional strategies. In International Journal of 
Sustainable Development and Planning. 14, 1 (2019), s. 31--43. ISSN 1743-7601. 
 
JARÁBKOVÁ, Jana - CHRENEKOVÁ, Marcela - ROHÁČIKOVÁ, Oľga. University and Practice - 
Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In 
Quality Innovation Prosperity. ISSN 1335-1745, 2019, vol. 23, no. 1, s. 136-154. Dostupné na 
internete: <http://dx.doi.org/10.12776/qip.v23i1.1168>. 
Indexované v: SCOPUS 
 
CHRENEKOVÁ, Marcela. Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic. In 
European Countryside. ISSN 1803-8417, 2019, vol. 11, no. 1, s. 29-42. Dostupné na internete: 
<http://dx.doi.org/10.2478/euco-2019-0003>. 
 IF: 0,182 Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
PAUKOVÁ, Žaneta - KAPRÁLOVÁ, Radka - HAUPTVOGL, Martin. Mapping of occurrence and 
population dynamics of invasive plant species Heracleum mantegazzianum in the agricultural 
landscape. In Journal of Central European Agriculture Online. ISSN 1332-9049, 2019, vol. 20, no. 2, s. 
671-677. Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/20.2.2010>. 
Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
BELČÁKOVÁ, Ingrid - VOJTKOVÁ, Jana - PAUKOVÁ, Žaneta - OFFERTÁLEROVÁ, Monika. The impact 
of floodplain vegetation on the erosion-sedimentation processes in fluvisols during flood events. In 
Applied Ecology and Environmental Research. ISSN 1589-1623, 2019, vol. 17, no. 3, s. 6349-6374. 
Dostupné na internete: <http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1703_63496374>. 
 IF: 0,689 Indexované v: WoS, SCOPUS 
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MARIŠ, Martin - KOVÁČIK, Marián - FÁZIKOVÁ, Mária. Commuting trends and patterns behind 
the regional imbalances in Slovakia. In European Journal of Geography. ISSN 1792-1341 online, 
2019, vol. 10, iss. 1, p. 23-36. Dostupné na internete: 
<http://www.eurogeographyjournal.eu/articles/0210012019.pdf>. 
Indexované v: SCOPUS 
 
HRIVNÁK, Michal - MELICHOVÁ, Katarína - FÁZIKOVÁ, Mária - ROHÁČIKOVÁ, Oľga. University 
graduates, knowledge spill-overs and localization of knowledge intensive ventures-case of post-
socialistic country. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282 (online), 2019, vol. 
7, iss. 1, p. 146-165. Dostupné na internete: <https.//dx.doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(12)>. 
Indexované v: SCOPUS 
 
FANDEL, Peter - MARIŠOVÁ, Eleonóra - MALATINEC, Tomáš - LICHNEROVÁ, Ivana. 
Decentralization policies in public administration in Slovakia and the Czech Republic, and their 
impact on building offices’ scale efficiency. In Administrative Sciences. ISSN 2076-3387 online, 2019, 
vol. 9, iss. 4, art.number 89 [15 s.]. Dostupné na internete: 
<https://doi.org/10.3390/admsci9040089>. 
Indexované v: SCOPUS 
 
KOTRLA, Marián - PAUKOVÁ, Žaneta - PRČÍK, Martin. Impact of different fertilization regimes on 
the biomass production of perennial grass Miscanthus x Giganteus in Slovakia. In Applied Ecology 
and Environmental Research. ISSN 1589-1623, 2019, vol. 17, iss. 6, s. 15233-15244. Dostupné na 
internete: <https://dx.doi.org/10.15666/aeer/1706_1523315244>. 
 IF: 0,689 Indexované v: WoS, SCOPUS 
 
VALACH, Maroš. Taxation of agricultural land in the Slovak Republic. In Scientific papers. 
Management, economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2019, vol. 
19, no. 3, s. 623-631. 
Indexované v: WoS 
 
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 
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Sciences Online. ISSN 1338-5178, 2019, vol. 8, no. 4, s. 999-1004, online. Dostupné na internete: 
<https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2019.8.4.999-1004>. 
Indexované v: SCOPUS, WoS 
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support resources on business success of family-owned businesses. In Potravinárstvo Slovak Journal 
of Food Sciences Online. ISSN 1337-0960, 2019, vol. 13, no. 1, s. 846-853, online. Dostupné na 
internete: <http://dx.doi.org/10.5219/1167>. 
Indexované v: SCOPUS 
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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 bol  časopis  vydávaný v 
anglickom jazyku. Celkovo bolo publikovaných 5 článkov, z toho všetky články autorov z Fakulty 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Vzhľadom k niízkemu záujmu o publikovanie sa 
vydávanie časopisu ukončilo v 2019. 
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 5 
článkov, z toho 2 články zahraničných autorov, 2 články autorov z Fakulty európskych štúdií a 
regionálneho rozvoja a 1 článok od autora z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
 
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) 
EU Agrarian Law (FEŠRR SPU) 
 
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. 
Soil and Water Research (Česká akadémia zemědělských věd Praha, Česká republika) 
 
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. 
Meteorological Journal 
 
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.  
Acta regionalia et Environmentalica 
 
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) 
 
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
EU Agrarian Law (FEŠRR SPU) 
 
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) 
 
 

http://www.degruyter.com/
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5. VEDECKÉ PODUJATIA 
 

V roku 2019 sa na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja uskutočnili 6 podujatí 
s medzinárodnou účasťou a 6 podujatí s domácou účasťou. Podujatia boli organizované pod gesciou 
Dekanátu FEŠRR a jednotlivých katedier fakulty. 

 
Tabuľka 8: Vedecké podujatia FEŠRR 

Forma podujatia KRaRV KPr KEP KVS KEM CMP KRBE D-FEŠRR FEŠRR 

Podujatia s medzinárodnou 
účasťou/počet dní 

 4/7  1/* 0,5/2  0,5/2 
 

6/11 

Odborné a vedecké podujatia 
bez medzinárodnej 
účasti/počet dní 

2/2   2/2    
2/2 

6/6 

Spolu 2/2 4/7  3/2* 0,5/2  0,5/2 2/2 12/17 

 
* korešpondenčná konferencia jún mala trvanie 4 mesiace 

 
 
Podujatia s medzinárodnou účasťou 
 
 
 

Názov podujatia slovensky: 
 
Stredoeurópska iniciativa na ochranu poľnohospdoárskej 
pôdy 

Názov podujatia anglicky: 
Central European Initiative on Agricultural Land Protection 
(CEILAND) 

Typ podujatia: medzinárodná konferencia 
Termín konania: 3.-5. apríl 2019 
Miesto konania: Kongresové centrum, Internát A. Bernoláka 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka:  

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
lucia.palsova@uniag.sk 
ceiland.uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 
Krátky popis slovensky:    
Medzinárodná vedecká konferencia bola zorganizovaná v rámci projektu Jean Monnet Project 
„Centra European Initiative on Agriculturural Land Protection“ a jej cieľom bola odborná diskusia 
týkajúca sa ochrany poľnohospodárskej pôdy v regióne Strednej Európy. 
Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnilo 44 účastníkov z rôznych oblastí venujúcich sa 
ochrane poľnohospodárskej pôdy (vedecko-pedagogickí pracovníci, zástupcovia rozhodovacích 
organov, poľnohospodári) z 10 krajín Strednej Európy (Slovensko, ČR, Slovinsko, Maďarsko, 
Taliansko, Chorvátsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko).  
Medzinárodná vedecká konferencia bola vysielaná online, pričom viac ako 110 expertov sa 
konferencie zúčastnilo touto formou.   
 
 
 

mailto:lucia.palsova@uniag.sk
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názov podujatia slovensky:  Interreg BIOREGIO, 5. medzinárodné stretnutie: Biopalivá 

a poľnohospodárske inovácie 
názov podujatia anglicky: Interreg BIOREGIO, 5 th Interrregional Event: Biofuels and 

Agricultural Innovations 
Typ podujatia:    medzinárodný workshop 
Termín konania:  14.-15. máj 2019 
Miesto konania:  kongresové centrum, Internát A. Bernoláka 
Garant podujatia:  prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail.: eleonora.marisova@uniag.sk 
Rokovací jazyk:  slovensky, anglicky 
Krátky popis slovensky:  

V dňoch 14. a 15. mája 2019 sa v Nitre konalo 5. Medzinárodné stretnutie k projektu 
Interreg Europe BIOREGIO, Na stretnutí sa zúčastnili partneri konzorcia projektu, ktoré pozostáva 
z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín (Fínsko, Španielsko, Slovensko, Grécko, Francúzsko a 
Rumunsko). Projekt sa realizuje od roku 2017. Za SPU na ňom participujú tri fakulty (FEŠRR, TF, 
FEM) a zameriava sa na modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie 
pre biologické materiály. Prítomní boli aj pozvaní odborníci z univerzít a spolupracujúcich 
podnikov, spolu 60 účastníkov. Stakeholderi zo všetkých partnerských regiónov prezentovali svoje 
príklady osvedčených postupov z rôznych oblastí (napr. technológie, modely riadenia, úspešné 
projekty, systémy odpadového hospodárstva atď.). Popoludní zástupcovia všetkých partnerských 
regiónov predstavili svoje návrhy Akčných plánov na uplatňovanie cirkulárnej bioekonomiky. Po 
tejto časti stretnutia nasledovala zaujímavá diskusia za okrúhlym stolom zameraná na definovanie 
akcií, ale i na to ako medziregionálne vzdelávanie prispelo k vypracovaniu akčných plánov. Tím 
BIOREGIO z SPU prezentoval krátke video o tom, ako tento projekt inšpiroval politické nástroje v 
nitrianskom regióne. 
 
 
názov podujatia slovensky: Interreg BIOREGIO regionálny workshop 
názov podujati a anglicky: Interreg BIOREGIO Stakeholder workshop 
Typ podujatia:    regionálne stretnutie 
Termín konania:  30. september 2019, 2. december 2019                         
Miesto konania:  Katedra práva, FEŠRR SPU Nitra 
Garant podujatia:  prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail.: eleonora.marisova@uniag.sk 
Rokovací jazyk:  slovensky, anglicky 
Krátky popis slovensky:  

Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po šiestykrát stretli na regionálnom stretnutí, 
ktoré sa konalo 30. septembra 2019 na Katedre práva SPU v Nitre. Stretnutia sa okrem zástupcov 
riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
(UNSK), mesta Nitra, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 
(PZO), Ponitrianskeho sporiteľného družstva a Národnej recyklačnej agentúry Slovensko – NARA SK 
, samospráva bola zastúpená aj starostom obce Veľké Turovce (spolu 14 účastníkov). Stretnutie bolo 
zamerané predovšetkým na aktuálne informácie o priebehu projektu BIOREGIO, prezentáciu 
vybraných výstupov projektu z 5. semestra, a najmä diskusiu k pripravovanému Akčnému plánu 
projektu BIOREGIO. Účelom ďalšieho stretnutia (2. decembra 2019) bolo zhrnutie aktivít 
uplynulého semestra, ako aj prerokovanie ďalšej spolupráce v druhej fáze riešenia projektu, ktorá 
sa začne v januári 2020. Prof. Marišová a Mgr. Valach informovali o záveroch šiesteho 
medzinárodného stretnutia v Nantes, predstavili najlepšie hodnotené príklady dobrej praxe z 
partnerských regiónov a informovali aj o aktuálnom stave schvaľovania hlavného výstupu prvej fázy 
projektu – Akčného plánu pre obehové hospodárstvo v Nitrianskom samosprávnom kraji. Účastníci 

mailto:eleonora.marisova@uniag.sk
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stretnutia vypracovali aj krátky dotazník venovaný prínosu projektu BIOREGIO pre rozšírenie 
odborných znalostí. 
 
Názov podujatia slovensky:  Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne 

aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami 
(7.ročník) 

Názov podujatia anglicky: Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of  
Performance of Competencies by Municipalities (7th year) 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia (online) 
Organizátor: Katedra verejnej správy, FEŠRR, SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Eva Balážová, PhD.   
Termín konania: jún - september 2019 
Miesto konania: KVS, FEŠRR, SPU v Nitre 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

eva.balazova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs  

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, ruský, maďarský 
Krátky popis slovensky: 
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 bude recenzovaný zborník vedeckých prác. Príspevky 
sú recenzované dvomi recenzentmi. Súčasťou vedeckej konferencie je diskusné fórum 
k príspevkom, ktoré  prebieha online. 
 
 
Názov podujatia slovensky:  
 
Názov podujatia anglicky:  

Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické 
účely 
Fast growing trees and herbs grown for energy purposes 

Typ podujatia: 4. medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: 4.-5.  september 2019  
Miesto konania: Kongresové centrum SPU v Nitre 
Garant podujatia: Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného 

rozvoja, Katedra ekológie - prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.,  
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

SJ Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra udržateľného rozvoja 
FEŠRR SPU v Nitre, Mariánska 10, 949 01 Nitra;  
e-mail: martin.prcik@gmail.com 
AJ Ing. Martin Hauptvogl, PhD., Katedra udržateľného rozvoja 
FEŠRR SPU v Nitre, mariánska 10, 949 01 Nitra;  
e-mail:haupto@gmail.com 

Rokovací jazyk: anglický, český, slovenský 
Krátky popis slovensky: 
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo zhodnotiť výsledky výskumu v oblasti 
pestovania rýchlorastúcich drevín a bylín ako alternatívnych zdrojov energie. Poukázať na 
perspektívy ich využitia z hľadiska energetického, ekonomického, legislatívnych opatrení, 
scenárov o vplyve pestovania na biodiverzitu, zmeny v krajine, životné prostredie. Vedecká 
konferencia bola určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, 
odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj laickú verejnosť. 
 
 

http://www.fesrr.uniag.sk/kvs
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Odborné a vedecké podujatia s domácou účasťou 
 
Názov podujatia slovensky: Metodický seminár: vedecká práca 
Názov podujatia anglicky: Methodological seminar: scientific work 
Typ podujatia: vedecko-vzdelávací seminár 
Termín konania: 15. marec 2019 
Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska knižnica 
Garant podujatia: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka:  

jana.jarabkova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský 
Krátky popis slovensky: 
Cieľom vedeckého semináru bolo 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. 
 
 
názov podujatia slovensky:   Nové témy vo výučbe 
Názov podujatia anglicky:  New topics in teaching 
Typ podujatia:  workshop v rámci projektu KEGA č. 047SPU-4/2018 Nové 

prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho 
rozvoja 

Termín podujatia:    4. apríl 2019 
Miesto konania:    zasadacia miestnosť Rektorátu SPU v Nitre,  pod aulou 
Odborný garant podujatia:   Ing. Marcela Chreneková, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, web: marcela.chrenekova@uniag.sk 
Rokovací jazyk:   slovenský 
Krátky popis slovensky:   
Cieľom odborného podujatia boli prezentácia pripravovaného obsahu inovatívnych 
vysokoškolských učebníc a diskusia s odborníkmi z akademického prostredia ako aj z praxe. 
Workshop nadviazal  na plánované aktivity v rámci projektu KEGA č. 047SPU-4/2018 Nové prístupy 
vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja 
 
 
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 2019 
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 slovensky: 

 
Mladá veda 2019 

Názov podujatia anglicky: Young Science 2019 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 25. apríl 2019 

mailto:marcela.chrenekova@uniag.sk
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Miesto konania: Katedra práva FEŠRR SPU 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 bola 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. 
 
 
 
Názov podujatia slovensky: Tvorba moderných učebníc v SJ a AJ pre nové študijné 

programy 
Názov podujatia anglicky Creation of Modern Textbooks in Slovak and English for New 

Study Programs  
Typ podujatia: Odborný seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy, FEŠRR, SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Maroš Valach, PhD.   
Termín konania: 21. máj 2019 
Miesto konania: zasadačka KVS AZ-21 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

maros.valach@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs  

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, ruský, maďarský 
Krátky popis slovensky: 
Odborný seminár s predstaviteľmi miestnych samospráv k potrebám a požiadavkám praxe na 
znalosti a schopnosti absolventov študijných programov FEŠRR pre úspešné uplatnenie sa 
v podmienkach manažmentu miest a obcí. 
 
 
 
Názov podujatia slovensky:  Inovácie v samospráve 5. ročník 
Názov podujatia anglicky: Innovation in Self Government 5th year 
Typ podujatia: vedecký seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Eva Balážová, PhD., KVS FEŠRR 
Termín konania: 04. november 2019 
Miesto konania: zasadačka Katedry verejnej správy, AZ-21 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

eva.balazova@uniag.sk;  www.fesrr.uniag.sk/kvs 

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: 
Cieľom vedeckého seminára bolo 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. Ďalším cieľom bolo 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 bol určený pre študentov 
a pedagogicko-vedeckých pracovníkov FEŠRR, doktorandov a zástupcov decíznej sféry 
miestnych samospráv. 
 

http://www.fesrr.uniag.sk/kvs
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Študentská vedecká konferencia 
 

Dňa 25. apríla 2019 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  19  študentov: 
 14 študentov na  II. stupni štúdia,  
 5 študentov na III. stupni 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 

14 0 14 0 

Mladá veda  5 0 0 5 

Spolu 19 0 14 5 

 
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, 
 získanie projektu v rámci programu Horizont 2020 so začiatkom riešenia v roku 2020, 
 zvýšenie počtu publikácií v karentovaných časopisoch, 
 posilnenie medzinárodnej výskumnej spolupráce – fakulta participuje na riešení 

medzinárodných výskumných projektov v rámci rôznych programov a sietí, 
 zapojenie viacerých pracovísk do výskumu v rámci centra AgroBioTech, 

 
 
Slabé stránky 
 nižšia 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, 
 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, 
 
 
Ohrozenia 
 nižšia publikačná činnosť v časopisoch Q1 a Q2 vpodľa JCR, 
 podfinancovanie podpory  výskumu zo strany štátu, 
 nedostatočnosť finančných zdrojov pre podporu výskumu na úrovni národných grantových 

agentúr (VEGA, KEGA, APVV),  
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Návrh opatrení na rok 2020: 
 
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. 2020 
 
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. 2020 
 
Uznesenie 3: Zvýšiť publikačnú aktivitu v indexovaných časopisoch s vyšším impaktfaktorom a Q1, 
resp. Q2 podľa JCR.  
Zodpovední: vedúci katedier, učitelia 
termín: 31.12.2020 
 
Uznesenie 4: Zvyšovanie odborného rastu učiteľov fakulty – ukončenie habilitačného konania u 
minimálne 2 odborných asistentov a začatie inauguračného konania u minimálne 1 docenta, resp. 
prijatie učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom docent a profesor. 
Zodpovední: dekanát FEŠRR, učitelia 
termín: 31.12.2020 
 


