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Plán vedeckých a odborných podujatí  
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

na rok 2018 
 
 

Január 
 

Názov podujatia slovensky: Bariéry a stimuly pôdneho manažmentu 
Názov podujatia anglicky: Barriers and Stimuli in Land Management 
Typ podujatia: vedecký okrúhly stôl 
Termín konania: január 2018 
Miesto konania: Katedra práva, FF11, Farská 24, Nitra 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka:  

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Katedra práva. FEŠRR SPU 
v Nitre 
email: lucia.palsova@uniag.sk 
web: www.sulanet.uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom vedeckého podujatia je diskutovať bariéry a stimuly 

v pôdnom manažmentu na Slovensku a v EÚ a nachádzať 
riešenia do budúcnosti s cieľom zlepšiť spravovanie pôdneho 
manažmentu na národnej/regionálnej a lokálnej úrovni 
a s cieľom harmonizovať politické a právne nástroje na úrovni 
EÚ.   
Okrúhly stôl je určený pre expertov z praxe, vedecko-
pedagogických pracovníkov a doktorandov. 

Krátky popis anglicky: The aim of the roundtable is to discuss barriers and stimuli of 
the land management in Slovakia and in the EU and to find 
solutions for future in order to enhance governance at 
local/regional/national level with the aim to harmonise 
political and legal tools in EU level. 
Roundtable is intended for experts from practise, researchers, 
lecturers and PhD. Students. 
 

Január - Marec 
 

Názov podujatia slovensky: Workshopy organizované v rámci projektu IUCLAND 
Názov podujatia anglicky: Workshops organised in the framework of the IUCLAND 

project 
Typ podujatia: vedecký workshop 
Termín konania: január – marec 2018 
Miesto konania: Katedra práva,  FF11, Farská 24, Nitra 
Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Kontaktná osoba, e-mail, 
webová stránka:  

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., Katedra práva, FEŠRR SPU 
v Nitre 
email: anna.bandlerova@uniag.sk 
web: www.iucland.eu 

Rokovací jazyk: anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom série vedeckých workshopov je analyzovať a zhodnotiť 

problémy vyplývajúce z degradácie pôdy v štátoch zapojených 
do projektu IUCLAND (International University Cooperation 
on Land Protection in European-Asiatic Countries), a to 
konkrétne: Taliansko, Slovensko, Chorvátsko, Čína, Kirgizsko 
a Kazachstan.   



Workshop je určený pre študentov a pedagogicko-vedeckých 
pracovníkov, doktorandov a zástupcov malých a stredných 
podnikov. 

Krátky popis anglicky: The aim of the scientific workshop is to analyse and assess 
problems arising from the land degradation in the states 
cooperated in the IUCLAND project (International University 
Cooperation on Land Protection in European-Asiatic 
Countries), these are following: Italy, Slovakia, Croatia, China, 
Kirgizstan, and Kazakhstan. 
Workshops are intended for students, lecturers, researchers, 
PhD students and representatives of small and medium 
enterprises. 

 
Apríl 
 
Názov podujatia slovensky:  Pôdny manažment v EÚ 
Názov podujatia anglicky: Land mamagement in the EU 
Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia formou webináru 
Termín konania: apríl 2018 
Miesto konania: Kongresové centrum SPU Nitra 
Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia.Palsova, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

doc. JUDr. Lucia.Palsova, PhD., Katedra práva, FEŠRR SPU 
v Nitre, email: Lucia.Palsova@uniag.sk 
web: www.sulanet.uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie formou webináru 

je diskutovať najnovšie vedecké výsledky z pôdneho 
manažmentu v EÚ a vo vybraných štátoch EÚ (Slovensko, 
Poľsko, Bulharsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko); 
prezentovať bariéry a stimuly pôdneho manažmentu na svete, 
prezentovať možné zlepšenia v politike pôdneho manažmentu 
a v neposlednom rade rozvíjať spoluprácu vo vede. 
Konferencia je určená pre vedecko-pedagogických pracovníkov, 
mladých výskumníkov, expertov a študentov.  

Krátky popis anglicky: The aim of the international scientific conference in the form 
of webinar is to discuss latest research results of land 
management in the EU and latest research results of the 
network; to present and discuss barriers and stimuli in the 
land management in the EU and worldwide; to present and 
discuss possible adjustment in EU land management policies 
and to discuss possible cooperation in research. 
The conference is intended for: lecturers, researchers, young 
researchers, professionals, students. 
 

 
Názov podujatia slovensky: Fakultné kolo ŠVK 
Názov podujatia anglicky: Student Science Conference – Faculty Day 
Typ podujatia: študentská  vedecká konferencia 
Termín konania: 25. apríl 2018 
Miesto konania: katedry Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v 

Nitre 
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 

mailto:anna.bandlerova@uniag.sk


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 2018 

Názov podujatia anglicky: Young Science 2018 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 25. apríl 2018 
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 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. 

 

 

Máj 

 
Názov podujatia slovensky:  TEK 3 – Tretí vedecký seminár o tradičných ekologických 

poznatkoch v krajinách V4 
Názov podujatia anglicky: TEK 3 – The Third Scientific Seminar on Traditional 

Ecological Knowledge in V4 countries 
Typ podujatia: medzinárodný vedecký seminár 
Termín konania: 24.-25. máj 2018 
Miesto konania: Malá Lehota 
Garant podujatia: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 
01 Nitra, sandfeher@gmail.com 
Katedra ekológie FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský 
Krátky popis slovensky: 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 sa 
v manažmente prírodných zdrojov využívajú najmä vtedy, keď 

mailto:sandfeher@gmail.com


nám chýbajú relevantné environmentálne údaje. Tretí 
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. Podnázov podujatia je: Od zámeru k akcii. 

 

 

 

Jún 

 
Názov podujatia  slovensky: Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne 

aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami 
(6.ročník) 

Názov podujatia anglicky: Legal, economic, managerial and environmental aspects of  
performance of competencies by municipalities (6th 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 - august 2018 
Miesto konania: Katedra verejnej správy, 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 

je prezentácia aktuálnych legislatívnych, ekonomických, 
manažérskych a environmentálnych prístupov k výkonu 

Názov podujatia slovensky: Deň bioenergetiky 2018 
Názov podujatia anglicky: The Bioenergy day 2018 
Typ podujatia: odborné podujatie 
Termín konania: 30. máj 2018 
Miesto konania: Pavilón Q – Laboratórium splyňovania biomasy, Bioplynová 

stanica a Poľná pokusná báza v Kolíňanoch 
Garant podujatia: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.,  

prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. 
Kontaktná adresa, e-mail, web: Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠRR SPU, Mgr. Marián 

Kotrla, PhD.,  Q-pavilón 
Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 
01 Nitra 

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom Dňa bioenergetiky 2018 je podporiť rozvoj výskumu 

v bioenergetike, prepojiť výskumné tímy pre riešenie úloh 
aplikovaného výskumu v oblasti alternatívnych zdrojov 
enrgie - biomasy a rýchly prenos výsledkov výskumu a 
technológií z výskumných projektov do praxe.  

Krátky popis anglicky: The aim of the Bioenergy Day of 2018 is to promote the 
development of research in bioenergy, to combine the 
research teams for solving applied research on alternative 
energy sources - biomass and rapid transfer of research and 
technology from research projects into the practice. 

mailto:eva.balazova@uniag.sk
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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. 

 

 
Názov podujatia slovensky: Práca s databázami 
Názov podujatia anglicky: Working with databases 
Typ podujatia: vedecko-vzdelávací seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Eva Balážová, PhD. 
Termín konania: jún 2018 
Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

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

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: 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. 

 

September 

 
Názov podujatia slovensky: Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie 
Názov podujatia anglicky: Usage of municipal property on entrepreneurial purposes 
Typ podujatia: odborný seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Denisa Hanáčková , PhD., KVS FEŠRR 
Termín konania: 10. september 2018 
Miesto konania: zasadačka KVS AZ-21 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

denisa.hanackova@uniag.sk;  www.fesrr.uniag.sk/kvs 

mailto:eva.balazova@uniag.sk
http://www.fesrr.uniag.sk/kvs
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Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom odborného seminára je identifikácia a zhodnotenie 

vplyvov kľúčových faktorov (determinantov) na efektívne 
využívanie majetku obce na podnikanie prostredníctvom 
obchodných spoločností a na hospodárenie a rozvoj miestnych 
samospráv. Odborný seminár je realizovaný s podporou 
Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ Slovenskej republiky 
a Slovenskej akadémie vied na základe projektu Využívanie 
majetku miestnych samospráv na podnikanie podľa zmluvy č. 
1/0834/16. 
 

Krátky popis anglicky: The objective of the seminar is to identify and evaluate the 
effects of key factors (determinants) on the effective usage of 
the municipal property and on the development of local self-
governments. The seminar is organized with the support of 
the Scientific Agency of Ministry of Education of SR and Slovak 
Academy of Science based on project Usage of municipal 
property for entrepreneurial purposes according to Contract 
No. 1/0834/16. 

  
Október 
 

 
 
Názov podujatia slovensky: Univerzita a ekonomický rozvoj regiónu 
Názov podujatia anglicky: University and economic development of the region 
Typ podujatia: odborný seminár 
Termín konania: 5. október 2018 
Miesto konania: Nitra 
Garant podujatia: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. 

Názov podujatia slovensky: Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou 
pôdou na Slovensku 

Názov podujatia anglicky: Impact of CAP support measures on the market with 
agricultural land 

Typ podujatia: vedecký seminár 
Termín konania: október 2018 
Miesto konania: Katedra európskych politík 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 vedeckého seminára bude prezentácia súčasných 

vedeckých prác účastníkov seminára v oblasti problematiky 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ vo vzťahu k trhu 
s poľnohospodárskou pôdou a poskytne priestor pre diskusie 
o súčasných problémov v rámci podporných mechanizmov 
CAP EÚ. 

Krátky popis anglicky: 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 in connection to the market with 
agricultural land and and will point out the most discussed 
issues in the frame of CAP support measures. 



Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

maria.fazikova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia je prezentácia výsledkov projektu APVV 

Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (UNIREG) pre 
odbornú verejnosť 

Krátky popis anglicky: The aim of the event is to present the results of the APVV 
University and Economic Development (UNIREG) project to 
the professional public. 
 

 
November 
 
Názov vedeckého (odborného) 
podujatia v slovenskom jazyku 

Inovácie v samospráve (4. ročník) 

Názov vedeckého (odborného) 
podujatia v anglickom jazyku: 

Innovation in self government (4th year) 

Typ podujatia: vedecký seminár 
Organizátor: Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 
Garant podujatia: Ing. Eva Balážová, PhD., KVS FEŠRR 
Termín konania: 5. november 2018 
Miesto konania: zasadačka KVS AZ-21 
Kontaktná adresa, e-mail, web: eva.balazova@uniag.sk;  www.fesrr.uniag.sk/kvs 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis, anotácia v slovenskom 
jazyku: 

Cieľom vedeckého seminára je zadefinovať prístupy 
k vymedzeniu inovácií vo verejnej správe (pôvod vzniku 
inovácií, klasifikácia s dôrazom na procesné, prípadne 
organizačné a koncepčné inovácie). Identifikácia 
úspešných aplikácií inovácií v praxi na báze case studies. 
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 define approaches 
to defining the innovations in the public service 
(originate from innovation, classification with an 
emphasis on the procedural or organizational and 
conceptual innovation). Identification of successful 
applications of innovation in practice based on case 
studies. The seminar is intended for students and 
pedagogical researches of FESRD, PhD students and 
representatives of self-government management. 

 
Názov podujatia slovensky: Agrárne právo 2018 
Názov podujatia anglicky: Agrarian law 2018 
Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: 23. november 2018 
Miesto konania: Katedra práva FEŠRR SPU Nitra 
Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, 
web: 

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., Katedra práva, 
FEŠRR SPU v Nitre 
email: anna.bandlerova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 
Krátky popis slovensky: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je Cieľom 

konferencie je poukázať na najnovšiu legislatívu 

mailto:maria.fazikova@uniag.sk
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upravujúcu otázky pozemkových a environmentálnych 
vzťahov ako aj na najnovšiu legislatívu upravujúcu 
podnikateľské prostredie na Slovensku a v EÚ. 
Konferencia je určená pre vedecko-pedagogických 
pracovníkov, mladých výskumníkov, expertov 
a študentov. 

Krátky popis anglicky: The aim of the international scientific conference is to 

point out the latest legislation regulating issues of 
land and environmental relations as well as the 
latest legislation regulating the business 
environment in Slovakia and the EU. 
The conference is intended for: lecturers, researchers, 
young researchers, professionals, students. 
 

 
 
Názov podujatia slovensky: Spolupráca univerzity a praxe II 
Názov podujatia anglicky: University and Practice Collaboration II 
Typ podujatia: verejná diskusia 
Termín konania: 23. november 2018 
Miesto konania: Nitra 
Garant podujatia: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, web: jana.jarabkova@uniag.sk 
Rokovací jazyk: slovenský 
Krátky popis: Cieľom podujatia je podporiť spoluprácu Katedry regionalistiky 

a rozvoja vidieka a praxe v oblasti vzdelávania, organizovania 
praxí pre študentov, riešenia spoločných projektov a 
publikovania. 

Krátky popis anglicky: The aim of the event is to support the cooperation of the 
Department of Regional and Rural Development and Practice in 
the field of education, organization of student practices, joint 
projects and publishing. 
 

 
 
 
 


