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Plán vedeckých a odborných podujatí
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
na rok 2019
január
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná osoba, e-mail,
webová stránka:
Rokovací jazyk:
Krátky slovensky:

Krátky popis anglicky:

Odnímanie poľnohospodárskej pôdy z pohľadu EÚ
Agricultural land withdrawal from an EU perspective
Vedecký workshop
január 2019
Katedra práva, Farská 24, Nitra
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.., Katedra práva, FEŠRR, SPU v Nitre
email: lucia.palsova@uniag.sk
web: www.fesrr.uniag.sk
slovenský, anglický
Cieľom vedeckého workshopu je analyzovať a zhodnotiť pôdny
manažment z pohľadu politického, právneho, ekonomického
a ekologického
so
zameraním
na
situáciu
odnímania
poľnohospodárskej pôdy v EÚ a jej praktické prípady. Workshop je
určený
študentom, pedagogicko-vedeckým
pracovníkom,
doktorandom a expertom z praxe.
The aim of the scientific workshop is to analyse and evaluate land
management from a political, legal, economic and environmental
point of view, focusing on the situation of agricultural land
withdrawal in the EU and its practical cases. The workshop is
intended for students, pedagogical-scientific workers, PhD students
and experts from practice.
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Metodický seminár: vedecká práca
Methodological seminar: scientific work
vedecko-vzdelávací seminár
15. marec 2019
Slovenská poľnohospodárska knižnica
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
jana.jarabkova@uniag.sk
Slovenský
Cieľom vedeckého semináru je oboznámiť účastníkov
s metódami vedeckej práce ako aj s relevantnými zdrojmi pre
vedeckú prácu a možnosťami ich využitia pri spracovaní
kvalifikačných prác všetkých stupňov štúdia.
The aim of the seminar is to familiarize the participants with the
methods of scientific work as well as the relevant sources for
scientific work and the possibilities of their use in the
processing of the qualification work of all levels of study.
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Medzinárodná vedecká konferencia "Stredoeurópska
iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy"
(CEILAND)
International Scientific Conference on “Central European
Initiative on Agricultural Land Protection” (CEILAND)
Medzinárodná vedecká konferencia
2.- 5. apríl, 2019
Agropenzión ADAM, Podkylava 188
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Katedra práva FEŠRR, SPU
v Nitre
email: lucia.palsova@uniag.sk
web: www.fesrr.uniag.sk
anglický
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je posilniť
a podporiť spoluprácu medzi výskumníkmi, akademickými
pracovníkmi a odborníkmi v oblasti udržateľnosti kvality a
výmery
poľnohospodárskej
pôdy
v stredoeurópskych
krajinách a následne v EÚ. Na účely projektových aktivít bolo
vybraných desať stredoeurópskych štátov: Rakúsko,
Chorvátsko,
Česká
republika,
Nemecko,
Maďarsko,
Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Švajčiarsko.
Konferencia je určená pre študentov, pedagogickovýskumných pracovníkov a odborníkov z praxe.
The aim of the International Scientific Conference is to
strengthen and support cooperation between researchers,
academics and experts within the field of sustainability of the
agricultural land quality and acreage in Central European
countries and subsequently in the EU. For the project
activities, ten Central European states were selected: Austria,
Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Lichtenstein,
Poland, Slovakia, Slovenia and Switzerland. Conference is
intended
for
students,
academics/researchers
and
professionals from the practice.
TEK 4 – Štvrtý vedecký seminár o tradičných ekologických
poznatkoch v krajinách V4
TEK 4 – The Fourth Scinetific Seminar on Traditional
Ecological Knowledge in V4 countries
Medzinárodný vedecký seminár
25.-26. apríl 2019
Malá Lehota
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU, Mariánska 10,
949 01 Nitra, sandfeher@gmail.com
anglický, slovenský
Tradičné ekologické poznatky (TEP) zahŕňajú regionálne
a lokálne formy pôvodných poznatkov s ohľadom na
udržateľné využívanie miestnych zdrojov. TEP sa vzťahujú na
súhrnné poznatky, presvedčenia a praktiky, ktoré sa vytvárajú
akumuláciou a odovzdávajú sa z generácií na generácie. TEP

Krátky popis anglicky:
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sa v manažmente prírodných zdrojov využívajú najmä vtedy,
keď nám chýbajú relevantné environmentálne údaje. Štvrtý
transdisciplinárny seminár o TEP sa pripravuje v spolupráci
Katedry udržateľného rozvoja a Katedry ekológie FEŠRR SPU
v Nitre (hlavní organizátori), Ústavu krajinnej ekológie SAV
v Bratislave, Slovenskej ekologickej spoločnosti SAV, Štátnej
ochrany prírody SR a Katedry ekológie a environmentalistiky
UKF v Nitre. Medzinárodnú účasť v organizačnom výbore
potvrdili aj partnerské organizácie z Maďarska, Českej
republiky a Poľska.
Traditional ecological knowledge (TEK) describes regional and
local forms of indigenous knowledges regarding sustainable
utilization of local resources. TEK refers to a cumulative body
of knowledge, belief, and practice, evolving by accumulation
and handed down through generations. TEK is commonly used
in natural resources management as a substitute for baseline
environmental data. The fourth transdisciplinary TEK seminar
is to be organized in cooperation with the Department of
Sustainable Development and Department of Ecology FESRD of
the Slovak University of Agriculture in Nitra (main organizers),
Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of
Sciences, Slovak Ecological Society of the Slovak Academy of
Sciences, State Nature Conservancy of the Slovak Republic and
Department of Ecology and Environmental Sciences of
Constantine the Phlisopher University in Nitra. International
participation in the organizition committee of the seminar is
confirmed by the partner organizations from Hungary, Czech
Republic and Poland.

Fakultné kolo ŠVK
Student Science Conference – Faculty Day
študentská vedecká konferencia
25. apríl 2019
katedry Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v
Nitre
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
olga.rohacikova@uniag.sk, pavol.schwarcz@uniag.sk
slovenský, anglický
Konferencia je organizovaná za účelom prezentácie výsledkov
študentských vedeckých prác. Je tiež príležitosťou pre výmenu
skúseností, názorov a získanie nových inšpirácií pre ich ďalšie
vedecké pôsobenie.
The conference is organized in order of presentation of
students work scientific results. It is also opportunity for
exchange of experiences, opinions and obtaining of new
inspirations for their further scientific realization.
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Mladá veda 2019
Young Science 2019
odborné podujatie
25. apríl 2019
Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
pavol.schwarcz@uniag.sk
slovenský, anglický
Cieľom podujatia je prezentácia
výskumnej činnosti
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Vytvoriť
mladým vedeckým pracovníkom priestor pre výmenu
aktuálnych poznatkov a skúseností z oblasti výskumu v
podmienkach budovania znalostnej ekonomiky, z oblasti
vedeckej výchovy doktorandov a organizácie doktorandského
štúdia.
The aim of event is presentation of research activities of PhD
students and young scientific workers. The aim is also to create
space for exchange of current knowledge and experiences from
the field of research in the terms building of knowledge
economy, from the field of educate of PhD students and
organization of PhD study.
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Tvorba moderných učebníc v SJ a AJ pre nové študijné
programy
Creation of Modern Textbooks in Slovak and English for
New Study Programs
Odborný seminár
Katedra verejnej správy, FEŠRR, SPU v Nitre
Ing. Maroš Valach, PhD.
21. máj 2019
zasadačka KVS AZ-21
maros.valach@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský, český, anglický, ruský, maďarský
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.
Expert seminar with representatives of local authorities on the
needs and requirements of the practice on the knowledge and
abilities of the graduates of the FESRR study programs for
successful application in the conditions of city and municipal
management.
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Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne
aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami
(7.ročník)
Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of
Performance of Competencies by Municipalities (7th year)
Medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia (online)
Katedra verejnej správy, FEŠRR, SPU v Nitre
Ing. Eva Balážová, PhD.
jún - september 2019
KVS, FEŠRR, SPU v Nitre
eva.balazova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský, český, anglický, ruský, maďarský
Cieľom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie
je prezentácia aktuálnych legislatívnych, ekonomických,
manažérskych a environmentálnych prístupov k výkonu
kompetencií obcí z teoretického a empirického aspektu
v národnom
a medzinárodnom
meradle,
komparácia
a zhodnotenie výsledkov výskumov a poznatkov v uvedenej
oblasti. Výstupom korešpondenčnej konferencie bude
recenzovaný zborník vedeckých prác. Príspevky sú
recenzované dvomi recenzentmi. Súčasťou vedeckej
konferencie je diskusné fórum k príspevkom, ktoré prebieha
online.
The aim of the international scientific correspondent
conference is to present current legislative, economic,
environmental and managerial approaches to performance
competencies of municipalities from the theoretical and
empirical aspects in the national and international scale,
comparison and evaluation of research results and knowledge
in this field. Contributions are reviewed by two reviewers. A
part of scientific conference is a discussion forum to the
contributions that takes place online.

Práca s databázami
Working with Databases
Vedecko-vzdelávací seminár
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Eva Balážová, PhD.
jún 2019
Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre
eva.balazova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Vedecký seminár je zameraný na rozšírenie poznatkov v oblasti
vyhľadávania a práce s vedeckou literatúrou a databázami.
Seminár je realizovaný v spolupráci so Slovenskou
poľnohospodárskou knižnicou v Nitre. Je určený najmä pre
študentov (bakalárov a diplomantov katedry verejnej správy) a
pedagógov KVS.

Krátky popis anglicky:

Scientific seminar is aimed at search capabilities and work with
scientific literature and databases. The seminar is realized in
cooperation with the Slovak Agricultural Library in Nitra. It is
designed especially for students (bachelors and diploma
students of the Department of Public Administration) and the
teachers of DPA.
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Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a trh
poľnohospodárskou pôdou na Slovensku
CAP and the market with agricultural land in Slovakia
vedecky seminár
júl 2019
Katedra európskych politík
Ing.Ľubica Rumanovská,PhD.
Lubica.rumanovska@uniag.sk

s

slovensky, anglicky
Cieľom vedeckého seminára bude prezentácia súčasných
vedeckých prác účastníkov seminára v oblasti problematiky
Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ vo vzťahu k trhu
s poľnohospodárskou pôdou. Vedecký seminár poskytne
priestor pre diskusie o aktuálnej situácii v rámci SPP EÚ
a vývojom na trhu s poľnohospodárskou pôdou v SR.
The aim of the scientific seminar will be the presentation of
actual scientific papers of seminar researchers in the frame of
the CAP of the EU and current developmentson the market with
agricultural land and will point out the most discussed issues in
the frame of CAP.
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Rozvojové trajektórie územia
Development Trajectories of the Territory
Odborný seminár
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Denisa Hanáčková , PhD., KVS FEŠRR
09. september 2019
Zasadačka KVS AZ-21
denisa.hanackova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Cieľom odborného seminára je zhodnotenie a prezentácia
možností rozvoja vybraného územia/obce a kľúčových faktorov
pre naštartovanie a akceleráciu ekon. rozvoja. Ďalším cieľom je
identifikovať úlohy, ktoré zohrávajú jednotliví rozvojoví aktéri
v tomto procese (miestna samospráva, súkromný sektor,
občiansky sektor, občania a obecný podnik, ako miestny aktér
so špecifickým postavením a pod.).

Krátky popis anglicky:

The aim of the seminar is to evaluate and present the
possibilities for the development of the selected territory and
the key factors for the start and acceleration of economic
development. Another objective is to identify the roles played
by individual development actors in this process (local
government, the private sector, the civil sector, citizens and the
general enterprise as a local player with a specific status, etc.).

Názov podujatia slovensky:

Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické
účely
Fast growing trees and herbs grown for energy purposes
4. medzinárodná vedecká konferencia
5.-6. september 2019
Kongresové centrum SPU v Nitre
Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného
rozvoja, prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.,
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
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
anglický, český, slovenský
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude 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
je
určená
pre
vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov,
odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj
laickú verejnosť.
The aim of the scientific conference is to evaluate the results of
research in the field of fast growing trees and herbs as
alternative energy sources and to highlight the prospects of
their use in terms of energy, economy, legislative measures,
scenarios on the impact of production on biodiversity, changes
in landscape and environment. The scientific conference is
intended for researchers, teachers, practitioners, PhD
students, as well as the general public.
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Súčasná politika EÚ na ochranu poľnohospodárskej pôdy
The current EU policy on the protection of agricultural
land
vedecký seminár
september 2019
Katedra práva, Farská 24, Nitra
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., Katedra práva, FEŠRR, SPU
v Nitre
email: anna.bandlerova@uniag.sk
web: www.fesrr.uniag.sk
slovenský, anglický
Cieľom vedeckého seminára je identifikácia a analýza súčasnej
poľnohospodárskej a pôdnej politiky EÚzameranej na ochranu
poľnohospodárskej pôdy, kvalitu pôdy, efektívny pôdny
manažment. Seminár je určený pre študentov, pedagogickovedeckých pracovníkov a mladých výskumníkov.
The objective of the scientific seminar is to identify and
analyse the current EU agricultural and land policy aimed at
the agricultural land protection, soil quality and effective land
management.The seminar is intended for
students,pedagogical-scientific workers and young
researchers.

Bioklimatické pracovné dni
Bioclimatological workshop
Medzinárodná vedecká konferencia
September 2019
Zvolen
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
bernard.siska@uniag.sk
anglický, slovenský
monitoring a modelovania v systéme pôda – porast
atmosféra
Crop weather monitoring and modeling

október
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Duševné vlastníctvo EÚ – vybrané problémy
EU Intellectual Property – selected issues
Round table
október 2019
Katedra práva, Farská 24, Nitra
doc. Ing. JUDr. Jarmila Lazíková, PhD.
doc. Ing. JUDr. Jarmila Lazíková, PhD., Katedra práva FEŠRR,
SPU v Nitre
email: jarmila.lazikova@uniag.sk
web: www.fesrr.uniag.sk
slovenský

Krátky popis slovensky:

Krátky popis anglicky:

V rámci vedeckého seminára budú identifikované
a prezentované praktické otázky duševného vlastníctva na
vnútornom trhu EÚ. Cieľovou skupinou sú pedagogickovedeckí pracovníci, experti z danej oblasti, doktorandi
a študenti.
Within the scientific seminar, practical issues of EU
intellectual property will be identified and presented in line
with EU internal market policy. The target group is
pedagogical-scientific staff, field experts, PhD students and
students.
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Inovácie v samospráve 5. ročník
Innovation in Self Government 5th year
vedecký seminár
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Eva Balážová, PhD., KVS FEŠRR
04. november 2019
zasadačka Katedry verejnej správy, AZ-21
eva.balazova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Cieľom vedeckého seminára je zhodnotiť prístupy
k vymedzeniu inovácií v podmienkach miestnej samosprávy
(pôvod vzniku inovácií, klasifikácia s dôrazom na procesné,
prípadne organizačné a koncepčné inovácie) a poukázať na
úspešnú aplikáciu inovácií v praxi na báze case studies. Ďalším
cieľom je načrtnúť koncept Smart Villages, ktorým sa realizuje
politika rozvoja vidieka a diskutovať s predstaviteľmi obcí
o možnostiach a bariérach implementácie tohto konceptu
v podmienkach vidieckych obcí. Seminár je určený pre
študentov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov FEŠRR,
doktorandov a zástupcov decíznej sféry miestnych samospráv.
The aim of the scientific seminar is to evaluate approaches to
defining innovation in local government conditions (classifying
with emphasis on process, organizational and conceptual
innovation) and pointing to the successful application of
innovations in practice based on case studies. Another goal is to
outline the concept of Smart Villages that implement rural
development policy and discuss with municipal representatives
about the possibilities and barriers to the implementation of
this concept in the conditions of rural communities. The
seminar is intended for students and pedagogical researches of
FESRD, PhD students and representatives of self-government
management.
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Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je poukázať na
aktuálnu legislatívu v oblasti agrárneho práva, týkajúcu sa
pozemkových a environmentálnych vzťahov, ochrany poľ. pôdy,
prevodov poľnohospodárskych pozemkov a podnikania na
poľnohospodárskej pôde na Slovensku a v EÚ. Konferencia je
určená pre pedagogicko-výskumných pracovníkov, mladých
výskumníkov, odborníkov z praxe a študentov.
The aim of the international scientific conference is to point out
the current legislation of agrarian law relating to land and
environmental relations, protection of agricultural land,
agricultural land transfers and entrepreneurship on the
agricultural landin Slovakia and the EU.
The conference is intended for academics/researchers, young
researchers, professionals and students.

