
 
 

 

Plán vedeckých a odborných podujatí  
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

na rok 2023 

Január 

 

Názov podujatia slovensky: BIOREGIO stretnutie partnerov 
Názov podujatia anglicky: BIOREGIO partner meeting 
Typ podujatia: medzinárodný workshop 
Termín konania: 23.-24. január 2023 
Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 
Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

eleonora.marisova@uniag.sk  

Rokovací jazyk: anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom stretnutia partnerov BIOREGIO bude diskusia 

k dosiahnutým výsledkom projektu Interreg Europe 
„BIOREGIO“. Partneri projektu budú prezentovať „good 
practices“ . Z týchto príkladov záverujeme mieru recyklácie 
biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín 
(bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a 
poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s 
využitím podobných technológií. 

 

 

Názov podujatia slovensky: Nové trendy vo výučbe Agrárneho práva 
Názov podujatia anglicky: New trends in the teaching of Agrarian law 
Typ podujatia: odborný seminár 
Termín konania: január 2023 
Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

lucia.palsova@gmail.com, edulaw.uniag.sk  
 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Aktuálna situácia súvisiaca s neistotou vyplývajúcou 

z pandemickej situácie a energetickej krízy prináša nové 
výzvy vo všetkých oblastiach. Neistá situácia nastala aj vo 
výučbe vysokoškolských študentov, ktorí za posledné 2 roky 
veľkú časť svojho štúdia absolvovali online. Práve online 
výučba prináša výzvy tak pre pedagógov ako aj pre učiteľov 
a zatraktívnenie a zefektívnenie tejto formy výučby je 
dôležitým aspektom pre úspešné absolvovanie štúdia. Jednou 
z možností výučby je využívanie vzdelávacích aplikácií 
a jednu takúto aplikáciu vytvoril Ústav práva v rámci projektu 
Strategických partnerstiev EDULAW. Aplikácia bude 
odprezentovaná na seminári a zároveň budú členovia Ústavu 
práva prezentovať výsledky svojich výskumov v rámci 
projektu EDULAW a ich využitie v praxi.   
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Názov podujatia slovensky: Urbanizmus a participácia obyvateľov na rozvoji miest 
Názov podujatia anglicky: Urban planning and participation of residents in urban 
Typ podujatia: odborný seminár 
Termín konania: január 2023 
Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

lucia.palsova@gmail.com, edulaw.uniag.sk  
 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom odborného seminára je prezentácia aktuálnych 

poznatkov a výsledkov dotazníkového prieskumu a stave 
participácie občanov na územnom plánovaní. Odborný 
seminár bude organizovaný v rámci medzinárodného 
projektu Strategických partnerstiev STUD.IO. 

 

február 

Názov podujatia slovensky: Posilnenie infraštruktúry prenosu technológií pre 
tematické univerzity a infraštruktúru inovácií 
diseminačné stretnutie partnerov projektu  

Názov podujatia anglicky: Strengthening Technology Transfer Infrastructures for 
Thematic Universities and Innovation Infrastructures- 
dissemination meeting of project partners    

Typ podujatia: diseminačný worskhop 
Termín konania: 6.-7. február 2023 
Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 
Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

eleonora.marisova@uniag.sk  

Rokovací jazyk: anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom diseminačného workshopu bude diskusia k údajom 

získané zo štúdií, ktoré sa  vykonali počas projektu 
v partnerských krajinách a preniesli sa do všetkých 
príslušných štruktúr , najmä  na univerzity,  čo je 
východiskovým bodom znalostnej ekonomiky a prenosu 
technológií. 
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apríl 

Názov podujatia slovensky: Fakultné kolo ŠVK 
Názov podujatia anglicky: Student Science Conference – Faculty Day 
Typ podujatia: študentská  vedecká konferencia 
Termín konania: 20. apríl 2023 
Miesto konania: Dekanát FEŠRR,  SPU Nitra 
Garant podujatia: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

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

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

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

 

Názov podujatia slovensky: Mladá veda 2023 
Názov podujatia anglicky: Young Science 2023 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 20. apríl 2023 
Miesto konania: Dekanát FEŠRR, SPU Nitra 
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. 

 

máj 

Názov podujatia slovensky: Workshop k  projektu APVV Odpady a stavby - 
modelovanie efektívnosti alternatívnych možností 
spolupráce správnych orgánov 

Názov podujatia anglicky: APVV project workshop Waste and Buildings - Modeling 
Efficiency of Alternative Opportunities for Public Authorities 
Cooperation 

Typ podujatia: workshop – stretnutie partnerov projektu 
Termín konania: 22. máj 2023 
Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 
Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

eleonora.marisova@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia bude diskusia k riešenia fungovania verejnej 

správy SR v odpadovom a stavebnom sektore a to  
modelovaním efektívnej spolupráce správnych orgánov 
štátnej správy (okresných úradov) a samosprávy ( obcí) na 
vzorke Košického a Nitrianskeho regiónu 
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jún 

Názov podujatia slovensky:  Deň bioenergetiky 2023 
Názov podujatia anglicky: The Bioenergy day 2023 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 15. jún 2023 
Miesto konania: Pavilón Q VC ABT, Bioplynová stanica a Poľná pokusná báza 

v Kolíňanoch  
Garant podujatia: Ústav environmentálneho manažmentu,  FEŠRR,  SPU Nitra 

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., doc. Ing. Martin Prčík, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

Ing. Ľubica Civáňová, ÚEM FEŠRR SPU v Nitre,  
Tr. A. Hlinku 2,  949 01 Nitra; e-mail: lubica.civanova@uniag.sk  
,  
tel.: +421 37 641 4617 

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

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

 

september 

Názov podujatia slovensky: Workshop k  projektu APVV Odpady a stavby - 
modelovanie efektívnosti alternatívnych možností 
spolupráce správnych orgánov 

Názov podujatia anglicky: APVV project workshop Waste and Buildings - Modeling 
Efficiency of Alternative Opportunities for Public Authorities 
Cooperation 

Typ podujatia: workshop – stretnutie partnerov projektu 
Termín konania: 11.-12. september 2023 
Miesto konania Ústav práva, FEŠRR,  SPU Nitra 
Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

eleonora.marisova@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia bude diskusia partnerov k publikáciám 

z priebežných výsledkov projektu , a to najmä v zahraničných 
vedeckých časopisoch. Predmetom workshopu bude taktiež  
pripomienkovanie  štruktúry  a kapitol v pripravovaných 
dvoch učebniciach a monografii s problematikou odpadov 
a stavieb, do ktorých budú premietnuté výsledky projektu. 

 

Názov podujatia slovensky: Efektívny manažment inovačne orientovaných územných 
klastrov I.   

Názov podujatia anglicky: Effective management of innovation-oriented territorial 
clusters I.  

Typ podujatia: vedecký seminár 
Termín konania: september 2023 
Miesto konania Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR, SPU Nitra 
Garant podujatia: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

jana.jarabkova@uniag.sk 
 

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Vedecký seminár  bude zameraný na prezentáciu parciálnych 

výstupov projektu APVV-21-0099 Efektívny manažment 
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inovačne orientovaných územných klastrov. Predmetom 
projektu je vývoj a modelové testovanie systému efektívneho 
manažmentu inovačne orientovaných územných klastrov 
vychádzajúc z identifikácie kľúčových prvkov a kľúčových 
faktorov interakcie medzi ekonomickými aktérmi, verejným 
sektorom a akademickým sektorom. Jeho účelom je vytvoriť 
vhodné prostredie pre akceleráciu transformácie 
regionálnych ekonomík smerom k inovačne orientovanej 
obehovej ekonomike. 

 

Názov podujatia slovensky: Európske politiky a efektívna verejná správa – súčasné 
problémy a výzvy 

Názov podujatia anglicky: European policies and efficient public administration current 
issues and challenges 

Typ podujatia: vedecký seminár/online 
Termín konania: september 2023 
Miesto konania Ústav európskych politík a verejnej správy, FEŠRR, SPU Nitra 
Garant podujatia: Dr.habil.Ing.Ľubica Rumanovská, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

lubica.rumanovska@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom vedeckej konferencie bude prezentácia a diskusia 

vedeckých prác účastníkov konferencie o otázkach aktuálnej 
problematiky v oblasti politík Európskej únie a efektívnej 
verejnej správy a ich výziev do budúcna. 

 
november 

Názov podujatia slovensky: Vernisáž a súťaž posterov 
Názov podujatia anglicky: Vernissage and poster competition 
Typ podujatia: edukačné a odborné podujatie 
Termín konania: november 2023 
Miesto konania Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, AE – 61, FEŠRR, SPU 

Nitra 
Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 

 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

janka.beresecka@uniag.sk  
 

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom edukačno-odborného podujatia je priniesť a odovzdať 

v koncentrovanej forme vedecké spracovanie seminárnych 
prác  na témy súvisiace so sylabom predmetu Marketing 
cestovného ruchu. Odkaz auditóriu, ktorého cieľom je 
upútať, udržať pozornosť a fixovať podstatné myšlienky je 
zabezpečovaný primárne vizuálnym komunikačným 
prostriedkom.    
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Názov podujatia slovensky: Webinár 
Názov podujatia anglicky: Webinar 
Typ podujatia: edukačné a odborné podujatie 
Termín konania: november 2023 
Miesto konania Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, AE – 61, FEŠRR, SPU 

Nitra 
Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka 

Janka.Beresecka@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom edukačno-odborného podujatia bude vytvoriť 

edukačný výstup a inovovať výučbu predmetu Marketing 
cestovného ruchu s ambíciou prepojenia vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, podnikateľského prostredia.  Webinár 
bude zabezpečovaný externe, osobou pôsobiacou  
a disponujúcou príkladmi dobrej praxe súvisiace s profiláciou  
spomínaného predmetu.    
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