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Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
______________________________________________________________

si Vás dovoľujú pozvať na

Vedeckú konferenciu doktorandov
s medzinárodnou účasťou
(1. cirkulár)

konanú 6. novembra 2018
pri príležitosti
Týždňa vedy a techniky na Slovensku (5. – 11. 11. 2018)
pod záštitou
doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. – dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. – dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Cieľ
Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných
aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Vedecký garant konferencie
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka pre vedu a výskum FBP
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. – prodekan pre vedu a výskum FAPZ

Vedecký výbor
doc. dr. sc. Zvonimir Prpić – šéfredaktor časopisu JCEA (Journal of Central European Agriculture)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. – výkonný editor časopisu JCEA
doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. – technický editor časopisu Acta Fytotechnica et Zootechnica
Ing. Lukáš Hleba, PhD. – editor časopisu JMBFS (Journal of Microbiology, Biotechnology and Food
Sciences)

Organizačný výbor
doc. Ing. Janette Musilová, PhD. – garant FBP
Ing. Monika Tóthová, PhD. – garant FAPZ
doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
Ing. Zuzana Kňažická, PhD.
Ing. Zuzana Paštiaková
Ing. Nikola Hricáková
Ing. Renata Kolláthová
Ing. Patrícia Vašeková
Ing. Ján Marek
Ing. Filip Tirpák
Ing. Marko Halo
Mgr. Dominik Hollý – web stránka konferencie

Tematické okruhy (sekcie)
 Agrobiotechnológie
 Aplikovaná a molekulárna biológia
 Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka
 Rastlinná produkcia
 Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu
 Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu
 Výživa ľudí
 Živočíšna produkcia
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Miesto konania
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
 Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)

Informácie
 konferencia je určená pre doktorandov dennej a externej formy štúdia z SPU a iných domácich
a zahraničných univerzít,
 registrácia sa uskutočňuje online prostredníctvom formulára na webstránke konferencie
do 30. 09. 2018,
 na konferenciu nie je žiadne vložné, organizátori konferencie nezabezpečujú ubytovanie, ani iné
náklady spojené s účasťou na konferencii,
 z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník abstraktov (v angličtine, v elektronickej forme),
 príspevky vo forme vedeckých článkov majú doktorandi možnosť publikovať vo vedeckých
časopisoch vydávaných napr. na FAPZ resp. FBP – Journal of Central European Agriculture
(https://jcea.agr.hr,
indexovaný
v SCOPUS),
Acta
Fytotechnica
et
Zootechnica
(http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/index,
Index
Copernicus
International), AGRIS FAO), The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
(SCOPUS, http://www.jmbfs.org); o výbere a zaradení príspevkov na publikovanie rozhodujú
redakčné rady uvedených časopisov,
 rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský,
 príspevky budú na konferencii prezentované formou prednášok. Vzhľadom na medzinárodný
charakter konferencie je odporúčaným jazykom v prezentácii angličtina, a to aj v prípade, ak bude
prezentácia prednášaná v slovenčine alebo v inom jazyku.

Pokyny pre autorov:
 abstrakty určené do zborníka z konferencie (iba v angličtine), vypracované podľa
vzoru na stránke konferencie, je potrebné zaslať do 30. 09. 2018 na e-mailovú adresu
conference.fbfs.fafr@gmail.com. Abstrakty zaslané po termíne nebudú akceptované. Pri nízkej
kvalite si garanti a recenzenti konferencie vyhradzujú právo abstrakt do zborníka nezaradiť.
 Vedecké príspevky zaslané do vybraného časopisu do 15. 10. 2018 je potrebné vypracovať podľa
pokynov pre autorov pre daný časopis. Každý príspevok bude posudzovaný národným
a medzinárodným oponentom v zmysle pravidiel jednotlivých časopisov. Redakčné rady časopisov
si vyhradzujú právo odmietnuť príspevok, ktorý nebude obsahovo alebo formálne korešpondovať s
náplňou časopisu. Vedecké príspevky do časopisu The Journal of Microbiology, Biotechnology
and Food Sciences je potrebné posielať: office2.jmbfs.org/index.php/FBFS
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Dôležité termíny
 Konferencia sa bude konať v utorok 06. 11. 2018.
 Uzávierka registrácie je 30. 09. 2018.
 Abstrakty (v angličtine) určené do zborníka z konferencie je potrebné poslať do 30. 09. 2018.
 Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajú individuálne, v zmysle
požiadaviek jednotlivých časopisov, do 15. 10. 2018.

Rámcový program
Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Čas
7.45 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 13.00
13.00 – 14.00

Program
Registrácia
Slávnostné otvorenie
Rokovanie v sekciách
Slávnostné ukončenie konferencie

_________________________________________________________________________
Sekretariát konferencie
Ing. Monika Tóthová, PhD., tel.: +421 (0)37-641 4252
e-mail: Monika.Tothova@uniag.sk
https://sites.google.com/site/conferenceofphdstudents/home
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