PROGRAM KONFERENCIE:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 13.00 hod.
13.00 – 13.30 hod.
13.30 – 15.00 hod.
15.30 hod.

otvorenie konferencie, poslucháreň A-01
rokovanie v sekciách
obedňajšia prestávka
rokovanie v sekciách
vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov členmi hodnotiacich komisií
v jednotlivých sekciách

Odborný garant konferencie:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD., pre prodekan pre vedu, výskum a vnútorný systém kvality
vzdelávania
Organizačný výbor:
Ing. Marek Kovár, PhD.
Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Ing. Peter Bokor, PhD.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

XXV. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV
NA FAPZ
s medzinárodnou účasťou
(pozvánka)

sites.google.com/site/sscfapz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nitra 25. apríl 2019

Cieľ konferencie:
Súťažná prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov prvého a druhého
stupňa vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme.
Konferencia sa bude konať v nasledovných sekciách:
o Špeciálna rastlinná produkcia (KRV + KTE)
o Ochrana rastlín (KOR)
o Výživa rastlín a pôdoznalectvo (KAVR + KPG)
o Udržateľné poľnohospodárstvo a environmentalistika (KUPH + KEZ)
o Fyziológia rastlín a botanika (KFR + KB)
o Genetické technológie a veterinárne disciplíny (KGPB + KGŠR + KVD)
o Špeciálne chovateľské odvetvia (KHMHZ)
o Výživa zvierat a krmivárstvo (KVZ)
o Špeciálna živočíšna produkcia (KŠZ)
o Výživa ľudí (KVĽ)
Hodnotiace komisie sa vytvoria z profesorov a docentov, príp. odborných asistentov
s vedeckou hodnosťou.
Zloženie komisie: predseda + 3 členovia
Z konferencie bude vydaný recenzovaný elektronický zborník abstraktov.

Účasť zahraničných hostí, študentov ostatných fakúlt SPU a iných vysokých škôl je vítaná.
Pozvanie a zodpovednosť za pobyt je v kompetencii katedier.

TERMÍN KONANIA KONFERENCIE: 25. APRÍLA 2019
OTVORENIE KONFERENCIE: poslucháreň A-01 o 8.00 hod.

ABSTRAKT – POKYNY PRE AUTOROV
Abstrakty v dĺžke max. 1 strana je možné dodať v jazyku slovenskom, českom,
anglickom, poľskom. V prácach dodaných v jazyku slovenskom, českom a poľskom je
potrebné uviesť názov príspevku a kľúčové slová aj v anglickom jazyku.
Šablóna abstraktu a pokyny sú dostupné z:

https://sites.google.com/site/sscfapz/home/sablona-abstraktu
Abstrakty príspevkov pošlite e-mailom najneskôr do
na adresu svknitra@gmail.com

31. marca 2019

Prosíme o dodržanie pokynov v súvislosti s úpravou abstraktov
Jednotliví účastníci si pripravia prezentácie svojich príspevkov, ktoré prednesú na
konferencii v programe PowerPoint, v rozsahu 10-15 minút.
Odmena študentov v závislosti od umiestnenia bude realizovaná formou mimoriadnych
štipendií.
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský
Elektronická registrácia a bližšie informácie sú dostupné na web stránke konferencie

sites.google.com/site/sscfapz
Registrácia je otvorená do 31. marca 2019
Abstrakty príspevkov pošlite e-mailom najneskôr do
na adresu svknitra@gmail.com
Gestor konferencie:
Ing. Marek Kovár, PhD.
Katedra fyziológie rastlín
FAPZ SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: marek.kovar@uniag.sk
Informácie na telefónnom čísle: +421 (0)37 641 4440

31. marca 2019

