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Apríl 

 

Názov podujatia slovensky: Okrúhly stôl „ Efektívnosť implementácie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky na Slovensku“ 

 

Názov podujatia anglicky: „ Effectiveness of the Common agricultural policy implementation 

in Slovakia“ 

Typ podujatia: Round Table 

Termín konania: Marec 2020 

Miesto konania: Farská 24 , FF01 

Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka:  

Lucia.Palsova@uniag.sk 

 

Rokovací jazyk: slovensky 

Krátky popis slovensky: Okrúhly stôl sa zorganizuje  za účelom  zlepšenia kvality 

politických a právnych predpisov spoločnej poľnohospodárskej 

politiky na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 

Krátky popis anglicky: Roundtables will be organised to improve the quality of the political 

and legal regulations of the Common agricultural policy at the local, 

regional and national level 

Názov podujatia slovensky:  Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom  kraji  

 
 

Názov podujatia anglicky: Strategies for waste recovery in Nitra region 

Typ podujatia:  pracovné stretnutie partnerov z praxe v rámci projektu BIOREGIO 

Termín konania: Apríl 2020 

Miesto konania: Farská 24 , FF01 

Garant podujatia: Eleonóra Marišová 

Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka:  

Eleonora.Marisova@uniag.sk 
 

Rokovací jazyk: slovensky 

Krátky popis slovensky: Nitriansky kraj   je typický vysokou produkciou odpadov, vrátane 

komunálnych odpadov pri nízkej miere ich zhodnocovania. Táto 

situácia nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu životného prostredia a 

environmentálnu rovnováhu krajiny. Na stretnutí kompetentné 

osoby budú diskutovať o danej problematike a hľadať cesty 

riešenia.  

 

Krátky popis anglicky: The region of Nitra is characterized by high production of waste, 
including municipal waste at a low rate of recovery. This 
situation influence  the quality of the environment and the 
country's environmental balance. At the meeting competent 
persons will discuss the issue and look for solutions. 



Jún 

 

 

December 

 

 

 

Názov podujatia slovensky: Agrárne právo  

 

Názov podujatia anglicky: Agrarian Law 

Typ podujatia: Konferencia  

Termín konania: Jún 2020 

Miesto konania: Farská 24 , FF01 

Garant podujatia: Anna Bandlerová 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka:  

Anna.Bandlerová@uniag.sk 

 

Rokovací jazyk: slovensky 

Krátky popis slovensky:  

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je poukázať na 

súčasnú legislatívu poľnohospodárskeho práva v oblasti pôdnych a 

environmentálnych vzťahov, ochrany poľnohospodárskej pôdy, 

implementácie politiky EÚ na Slovensku. 

 

Krátky popis anglicky: 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, 

implementation of EU policy in Slovakia 
 

Názov podujatia slovensky: Workshop  “Pozemkové vzťahy na Slovensku„ 

 

Názov podujatia anglicky: Workshop  :    Land Law in Slovakia 

Typ podujatia: Workshop 

Termín konania: December 2020 

Miesto konania: Farská 24 , FF01 

Garant podujatia: Jarmila Lazíková 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka:  

Jarmila.Lazikova@uniag.sk 

 

Rokovací jazyk: Slovensky 

Krátky popis slovensky: Cieľom workshopu je posilniť diskusiu v oblasti pozemkových 

vzťahov v náväznosti na spoločnú poľnohospodársku politiku EU, 

posilniť spoluprácu medzi praxou a výskumom 

Krátky popis anglicky: The main goal of the workshop is : 

- to encourage discussion and current implementation in the area 

of Land law with connection to  the Common agricultural policy 

in Slovakia; 

- to strengthen cooperation between practice and the research 

 

 


