
 
Plán vedeckých podujatí na rok 2021 

 
január   

 
Názov podujatia 
slovensky: 

Správna poľnohospodárska prax 

Názov podujatia anglicky: Good farming practice 
Typ podujatia: workshop 
Termín konania: január 2021 
Miesto konania Katedra práva, Farská 24,  FF11 
Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

Anna.Bandlerová@uniag.sk, web: www.fesrr.uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Workshop sa organizuje s cieľom povzbudiť diskusiu a posilniť 

spoluprácu medzi praxou a výskumníkmi v oblasti správnej 
poľnohospodárskej praxe. 

Krátky popis anglicky: Aim of the workshop is to encourage discussion and to strengthen 
cooperation between practice and the researchers in the field of 
good farming practice. 

 
február   

 
Názov podujatia 
slovensky: 

Pozemkové vzťahy 

Názov podujatia anglicky: Land Law 
Typ podujatia: Workshop 
Termín konania: február 2021 
Miesto konania Katedra práva, Farská 24 
Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

Anna.Bandlerová@uniag.sk, web: www.fesrr.uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský 
Krátky popis slovensky: workshop k aktuálnym otázkam Pozemkového práva na Slovensku 
Krátky popis anglicky: workshop on current issues of Land Law in Slovakia 

 
 
Názov podujatia 
slovensky: 

3TforUni: “ Medzinárodný workshop k partnerstvám medzi 
univerzitami a podnikmi 

Názov podujatia anglicky: International workshop on university-business partnerships 
Typ podujatia: medzinárodný workshop partnerov projektu a stakeholderov 
Termín konania: február 2021 
Miesto konania online 
Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

eleonora.marisova@uniag.sk 
 

Rokovací jazyk: anglický 
Krátky popis slovensky: Predmetom workshopu bude diskusia partnerov projektu zo 

štyroch krajín (Turecko, Slovensko, Španielsko, Taliansko) 
k posilneniu infraštruktúry pre prenos technológií pre 
poľnohospodárske univerzity a inovačné infraštruktúry 

mailto:Anna.Bandlerová@uniag.sk
http://www.fesrr.uniag.sk/
mailto:Anna.Bandlerová@uniag.sk
http://www.fesrr.uniag.sk/
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(3TforUni) s cieľom vytvoriť návody pre tematický prenos 
technológií online a zdieľanie skúseností medzi odborníkmi na 
transfer technológií. Pripravia sa otvorené a inovatívne 
implementácie v rôznych tematických oblastiach 
poľnohospodárskych univerzít do vysokoškolského  vzdelávania. 
Týmto bude oveľa viac možností prípravy študentov na digitálnej 
úrovni ako kedykoľvek predtým. 

Krátky popis anglicky: The subject of the workshop will be a discussion of project 
partners from four countries (Turkey, Slovakia, Spain, Italy) to 
strengthen technology transfer infrastructure for agricultural 
universities and innovation infrastructures (3TforUni) in order to 
create guides for thematic online technology transfer and share 
experiences between technology transfer experts. Open and 
innovative implementations in various thematic areas of 
agricultural universities in higher education will be prepared. 
There will be many more opportunities to prepare students on a 
digital level than ever before. 

 
marec   
 
Názov podujatia 
slovensky:  

Právny základ Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej 
vykonávanie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni 

Názov podujatia anglicky:  Legal Base of the Common Agricultural Policy of the EU and its 
Implementation on EU and national level 

Typ podujatia: Debata za okrúhlym stolom 
Termín konania: 17. marec 2021 
Miesto konania: FEŠRR, Farská ul. 24, Nitra / online (podľa situácie) 
Garant podujatia: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Organizačný garant 
podujatia: 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

Ing. Norbert Floriš 
noro.floris@gmail.com 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom diskusie za okrúhlym stolom je poskytnúť študentom a 

učiteľom odborné informácie o základných predpisoch SPP v rámci 
jej 1. piliera a vysvetliť ich význam pre poľnohospodárstvo, s 
osobitným dôrazom na prínosy pre životné prostredie, zdravie 
verejnosti a zdravie a dobré životné podmienky zvierat. 

Krátky popis anglicky: The aim of the round table is to provide students and teachers with 
technical information on the basic rules of the CAP under its 1st 
pillar and to explain their importance for agriculture, with 
particular emphasis on the benefits for the environment, public 
health and animal health and welfare. 

 
apríl   
Názov podujatia 
slovensky: 

Fakultné kolo ŠVK 

Názov podujatia anglicky: Student Science Conference – Faculty Day 
Typ podujatia: študentská  vedecká konferencia 
Termín konania: 22. apríl 2021 
Miesto konania: FEŠRR 
Garant podujatia: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, olga.rohacikova@uniag.sk,  pavol.schwarcz@uniag.sk 

mailto:noro.floris@gmail.com


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

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

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

 
 
Názov podujatia 
slovensky: 

Mladá veda 2021 

Názov podujatia anglicky: Young Science 2021 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 22. apríl 2021 
Miesto konania: FEŠRR 
Garant podujatia: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

pavol.schwarcz@uniag.sk 

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

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

 
 
Krátky popis anglicky: 

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

 
 
Názov podujatia 
slovensky: 

Duševné vlastníctvo EÚ 

Názov podujatia anglicky: EU Intellectual Property 
Typ podujatia: vedecká konferencia 
Termín konania: apríl  2021 
Miesto konania online 
Garant podujatia: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

Jarmila.Lazikova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, španielsky, nemecky a francúzsky 
Krátky popis slovensky: Konferencia Duševné vlastníctvo EÚ bude zameraná na praktické 

problémy duševného vlastníctva na vnútornom trhu EÚ. Hlavným 
cieľom bude informovať účastníkov o projekte a zvýšiť ich záujem 
o vybrané témy duševného vlastníctva EÚ. 

Krátky popis anglicky: The conference EU Intellectual Property will be oriented on the 
practical problems of the Intellectual Property on the EU internal 
market. The main aim will be to inform participants  about the 
project and to  enhance their interests in the selected topics of the 



EU Intellectual Property. 
máj   
 
Názov podujatia 
slovensky:  

Krátke potravinové dodávateľské reťazce - podmienky 
podpory a prevádzkové požiadavky 

Názov podujatia anglicky:  Short Food Supply Chains - Conditions of Support and 
Operational Requirements 

Typ podujatia: Debata za okrúhlym stolom 
Termín konania: 12. máj 2021 
Miesto konania: FEŠRR, Farská ul. 24, Nitra / online (podľa situácie) 
Garant podujatia: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Organizačný garant 
podujatia: 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

Ing. Norbert Floriš 
noro.floris@gmail.com 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Koncept krátkych potravinových dodávateľských reťazcov je 

v podmienkach SR relatívne nový. Diskusia pri okrúhlom stole 
bude zameraná na podporu v rámci 2. piliera pre poľnohospodárov 
združených v krátkych potravinových dodávateľských reťazcoch a 
o požiadavkách na poľnohospodársku prax stanovených vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch o pôsobení poľnohospodárov 
/ výrobcov v krátkych potravinových dodávateľských reťazcoch.  

Krátky popis anglicky: The concept of short food supply chains is relatively new in the 
conditions of the Slovak Republic. The round table discussion will 
focus on support under Pillar 2 for farmers in short food supply 
chains and on the requirements for agricultural practice set out in 
national legislation on the operation of farmers / producers in 
short food supply chains. 

 
Názov podujatia 
slovensky: 

BIOREGIO medzinárodný disseminačný workshop 

Názov podujatia anglicky: BIOREGIO international dissemination meeting 
Typ podujatia: medzinárodný workshop partnerov projektu a pozvaných 

odborníkov z centrálnej úrovne SR 
Termín konania: máj  2021 
Miesto konania Kongresové centrum SPU v Nitre 
Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

eleonora.marisova@uniag.sk, 
http://www.interregeurope.eu/bioregio/ 

Rokovací jazyk: anglický 
Krátky popis slovensky: Na workshope budú partneri projektu BIOREGIO zo šiestich 

rôznych krajín (Fínsko, Španielsko, Slovensko, Grécko, Rumunsko, 
Francúzsko) prezentovať pripravenosť svojich regiónov na rozvoj 
príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky 
so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov. 
Partneri s prizvanými stakeholdermi si vymenia poznatky 
o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce, tzv. 
best practises a úroveň disseminácie výsledkov projektu. Pre 
verejnosť predstavia plán disseminácie výsledkov projektu do 
konca roku 2021 a otvoria diskusiu s prizvanými odborníkmi 
z úrovne centrálnej štátnej správy-regionálneho rozvoja, 
environmentálneho a pôdohospodárskeho sektora. 

mailto:noro.floris@gmail.com
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Krátky popis anglicky: At the workshop, BIOREGIO project partners from six different 
countries (Finland, Spain, Slovakia, Greece, Romania, France) will 
present the preparedness of their regions to develop relevant 
regional policies to support a cyclical economy with a view to 
closing the cycle of biological materials. Partners with invited 
stakeholders will exchange knowledge about the best available 
technologies and cooperation models, the so-called best practices 
and the level of dissemination of project results. They will present 
to the public a plan for the dissemination of project results by the 
end of 2021 and open a discussion with invited experts from the 
level of central state administration-regional development, 
environmental and agricultural sector. 

 
 
Názov podujatia 

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

Názov podujatia 
anglicky: 

Effects of small and medium-sized enterprises in the economic 
and social environment 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: máj  2021 
Miesto konania: Nesvady 
Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 

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

Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka: 

 janka.beresecka@uniag.sk, monika.hudakova@uniag.sk,   
vladimir.gozora@vsemvs.sk 

Rokovací jazyk: slovensky, anglicky, rusky 
Krátky popis slovensky: Odbor ekonomiky a manažmentu SAPV v Nitre v spolupráci s 

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

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

mailto:janka.beresecka@uniag.sk
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jún   
Názov podujatia 
slovensky: 

Kvalitná pôda cesta k zdravým potravinám v EU 

Názov podujatia anglicky: Quality Soil as a Pathway to Healthy Food in the EU 
Typ podujatia: medzinárodná konferencia 
Termín konania: jún 2021 
Miesto konania Kongresová sála SPU Nitra, v prípade COVID 19 Webinár 
Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

Anna.Bandlerová@uniag.sk, web: http://foodie.uniag.sk 
 

Rokovací jazyk: anglicky 
Krátky popis slovensky: Konferencia v spolupráci s FBP, účastníci z Bulharska, Maďarska, 

Nemecka,  Holandska, Poľska, Talianska, z Českej republiky a zo 
Slovenska. 

Krátky popis anglicky: Conference in cooperation with FBFS, participants from Bulgaria, 
Hungary, Germany, the Netherlands, Poland, Italy, the Czech 
Republic and Slovakia. 

 
 
 
 
Názov podujatia 
slovensky: 

Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie 

Názov podujatia anglicky: Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI) 
Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: 24. - 25.6. 2021 
Miesto konania Kongresová sála SPU Nitra (alternatívne Webinár) 
Garant podujatia: Ing. Marcela Chreneková, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

Ing. Zuzana Bohátová, PhD. 

Rokovací jazyk: Anglicky 
Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia je prezentácia a výmena skúseností s aplikáciou 

konceptu sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva v rôznych 
krajinách. Svoje príspevky prednesú významní predstavitelia 
akademického a neziskového sektora z krajín V4, Holandska, 
Nemecka, Talianska, USA a Japonska. 
Konferencia bude organizovaná v spolupráci s občianskym 
združením Druživa a s podporou CRP OECD, Grantu EHP a Nórska 
a projektu VEGA 1/0650/20 Modely sociálneho 
poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu.  

Krátky popis anglicky: Objective of the event is the presentation and exchange of 
experiences with application of the social agriculture and 
horticulture concept in different countries. Representatives of the 
academic and non-profit sector from the V4 countries, the 
Netherlands, Germany, Italy, the USA and Japan will present their 
contributions. 
The conference will be organized in cooperation with Druživa civic 
association and with the support of the CRP OECD, the EEA and 
Norway Grants and the VEGA 1/0650/20 project (Models of social 
agriculture as an instrument of support to inclusive growth). 

mailto:Anna.Bandlerová@uniag.sk
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Názov podujatia 
slovensky: 

Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne aspekty 
výkonu kompetencií miestnymi samosprávami (9.ročník) 

Názov podujatia anglicky: Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of  
Performance of Competencies by Municipalities (9th year) 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia (online) 
Termín konania: jún - september 2021 
Miesto konania online 
Garant podujatia: Ing. Denisa Hanáčková, PhD., Ing. Michal Cifranič, PhD.   
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

denisa.hanackova@uniag.sk;michal.cifranic@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, ruský, maďarský 
Krátky popis slovensky: Cieľom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie je 

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

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

 
september   
 
Názov podujatia 
slovensky: 

Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické 
účely 

Názov podujatia anglicky: Fast growing trees and herbs grown for energy purposes 
Typ podujatia: 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
Termín konania: 9. až 10. september 2021 
Miesto konania Kongresové centrum SPU v Nitre 
Garant podujatia: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.,  

Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra environmentálneho 
manažmentu  

Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

SJ Ing. Ľubica Civáňová., Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠRR 
SPU v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 949 96 Nitra; e-mail: 
lubica.civanova@uniag.sk  

AJ Ing. Martin Hauptvogl, PhD., Katedra environmentálneho 
manažmentu FEŠRR SPU v Nitre, Mariánska 10, 949 01 Nitra; e-
mail:haupto@gmail.com  

Web: http://www.fesrr.uniag.sk/ 
Rokovací jazyk: anglický, český, slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude zhodnotiť 

výsledky výskumu v oblasti pestovania rýchlorastúcich drevín a 
bylín ako alternatívnych zdrojov energie, ako aj ich konverzie na 



energonosiče s vyššou energetickou hustotou.  

Konferencia poukáže 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. 

Krátky popis anglicky: 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, as well as their conversion to energy carriers with 
higher energy density. 

 The conference will point out 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. 

 
november  
Názov podujatia 
slovensky: 

Inovácie v samospráve 7. ročník 

Názov podujatia anglicky: Innovation in Self Government 7th year 
Typ podujatia: Vedecký seminár 
Termín konania: 12. november 2021 
Miesto konania Katedra verejnej správy, zasadacia miestnosť, AZ-21 online 
Garant podujatia: Ing. Maroš Valach 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

maros.valach@uniag.sk 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


