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Marec
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:

Strategický rozvoj mikroregiónu Požitavie-Širočina
Strategy development of the Požitavie-Širočina micro-region
workshop

Krátky popis anglicky:

The aim of the meeting is discussion on strategy
development document of the micro-region and cooperation
with actors of the micro-region within teaching process in
the framework of the Rural development course.

marec 2015
SPU v Nitre
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR,
maria.fazikova@uniag.sk
slovenský
Cieľom stretnutia je diskusia zameraná na vypracovanie
strategického rozvojového dokumentu a zapojenie aktérov
mikroregiónu do výučbového procesu v rámci predmetu Rozvoj
vidieka.

Apríl
Názov podujatia slovensky:

Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov

Názov podujatia anglicky:

Drivers of development of rural regions

Typ podujatia:

vedecký seminár

Termín konania:

apríl 2015

Miesto konania:

SPU v Nitre

Garant podujatia:

doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Kontaktná adresa,
web:
Rokovací jazyk:

e-mail, Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR,
maria.fazikova@uniag.sk
slovenský

Krátky popis slovensky:

Cieľom odborného seminára je sumarizácia poznatkov získaných
počas riešenia úlohy projektu VEGA 1/0685/13.

Krátky popis anglicky:

The aim of the seminar is to summarize the knowledge gained
during solving project VEGA 1/0685/13

Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:

Fakultné kolo ŠVK
Student Science Conference – Faculty Day
študentská vedecká konferencia
22. apríl 2015
SPU v Nitre, Farská ul., Mariánska ul., AE-pavilón
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Katedra práva FEŠRR, anna.bandlerova@uniag.sk;
Katedra európskych politík FEŠRR, pavol.schwarcz@uniag.sk
slovenský, anglický
Konferencia je organizovaná za účelom prezentácie výsledkov
študentských vedeckých prác. Je tiež príležitosťou pre výmenu

Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:

Krátky popis anglicky:

Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:

Krátky popis anglicky:

skúseností, názorov a získanie nových inšpirácií pre ich ďalšie
vedecké pôsobenie.
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
Mladá veda 2015
Young Science 2015
vedecká konferencia pre mladých vedeckých pracovníkov
22. apríl 2015
SPU v Nitre, Katedra práva, Farská ul.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Katedra práva FEŠRR, anna.bandlerova@uniag.sk;
Katedra európskych politík FEŠRR, pavol.schwarcz@uniag.sk
slovenský, anglický
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.
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:

Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu

Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:

Integrated approaches to development of rural tourism
vedecký seminár
máj 2015
SPU v Nitre
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.

Kontaktná adresa, e-mail, Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, jana.jarabkova@uniag.sk
web:
Rokovací jazyk: slovenský
slovenský
Krátky popis slovensky:
Cieľom vedeckého seminára je sumarizácia poznatkov získaných
počas riešenia úloh projektu VEGA 1/0247/14 zameraného na
vidiecky cestovný ruch a na certifikáciu malých ubytovacích
zariadení.
Krátky popis anglicky:
The aim of the seminar is to summarize the knowledge gained
during solving the tasks of the VEGA 1/0247/14 aimed at rural
tourism and small accomodation rural facilities certfication

Jún
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Organizátor:
Garant podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne
aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami
(3.ročník)
Legal, economic, managerial and environmental aspects of
performance of competencies by municipalities (3rd year)
medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia (online)
Katedra verejnej správy, SPU v Nitre
Ing. Eva Balážová, PhD.
jún - august 2015
KVS SPU v Nitre
Katedra verejnej správy FEŠRR, eva.balazova@uniag.sk;
www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský, český, anglický
Cieľom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie
je prezentácia aktuálnych legislatívnych, ekonomických,
manažérskych a environmentálnych prístupov k výkonu
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.
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.

September
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Organizátor:
Garant podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Sociálne služby v SR
Social services in SR
odborný seminár
Katedra verejnej správy SPU v Nitre
Ing. Denisa Hanáčková , PhD.
07.09.2015
zasadačka AS SPU, pavilón AE 1. posch.
Katedra verejnej správy FEŠRR, denisa.hanackova@uniag.sk;
www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Cieľom odborného seminára je predstavenie inštitucionálneho,
finančného a legislatívneho rámca zabezpečovania sociálnych
služieb v podmienkach SR. Úlohou seminára určeného pre
študentov, pedagógov FEŠRR a starostov obcí je orientovať sa
v základnej legislatíve a v kompetenciách orgánov verejnej
správy v sociálnej oblasti.

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

The aim of the workshop is to introduce institutional, financial
and legislative framework for the provision of social services in
the Slovak Republic. The role of the seminar designated for
students, teachers at FESRD and mayors of municipalities is to
orientate in basic legislation and responsibilities of public
administration bodies in the social area.

Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:
Krátky popis anglicky:

Bioklimatické pracovné dni
Towards climate services
medzinárodná vedecká konferencia
18.-20. september 2015
Bratislava
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (spolugarant)
Katedra ekológie FEŠRR, bernard.siska@uniag.sk, www.sbks.sk
anglický
Further to the economic parameters of the vulnerability the
human society is significantly influenced by the environmental
conditions. Interactions among units of the climatic system
result in forming of living standard of mankind. Thus, the
climate becomes not only a source but also a limit of future
development of the society. The ways of approaching to optimal
living conditions have continuously changed during the
evolution of the man. They are affected by the level of the social
development and its trend. However, the environmental
pollution, population growth and huge consumption of energy
and natural resources lead to disturbances of natural processes
that consequently affect the human development. In the last
decades, the global climate change has not only been one of the
most discussed issues seen by many scientists as a possible
impact of human activities on the whole ecosystem but it also
became a political problem. Forcing like solar radiation,
continental drift, thermohaline circulation and volcanic
activities shape the present climate. The question is what role
the man plays? There are also a variety of climate change
feedbacks in the nature. Plant and animal response is one of the
most important indicators regarding the impacts of CC. As we
are not able to convert the trends of the climate the society has
to adapt to the new conditions. WMO Congress in its
preparatory work for Global Framework for Climate services
defines agriculture and food security, water management,
health and natural disasters elimination as the most urgent
matters of CC impacts to be dealt with when organizing any
adaptation measures.
The programme of this conference targets on the points of the
CC impacts with the hope to give the hints for better
understanding of CC processes and CC impacts and for our
practical performance in both monitoring and setting the
adaptation processes.

Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Organizátor:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:

Krátky popis anglicky:

Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické
účely
Fast growing trees and herbs grown for energy purposes
Katedra ekológie, Katedra udržateľného rozvoja, Centrum
výskumu bioenergie FEŠRR SPU v Nitre
2. medzinárodná vedecká konferencia
17. september 2015
Kongresové centrum SPU v Nitre
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc, prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR, Ing. Martin Prčík, PhD.,
martin.prcik@gmail.com
anglický, český, slovenský
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude zhodnotiť
výsledky výskumu v oblasti pestovania rýchlorastúcich drevín
a bylín ako alternatívnych zdrojov energie. Poukázať na
perspektívy
ich
využitia
z hľadiska
energetického,
ekonomického, legislatívnych opatrení, scenárov o vplyve
pestovania na biodiverzitu, zmeny v krajine, životné prostredie.
Vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov,
výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov
doktorandského štúdia, ako aj laickú verejnosť.
The aim of the scientific conference is to evaluate the results of
research in the field of fast growing trees and herbs as
alternative energy sources and to highlight the prospects of
their use in terms of energy, economy, legislative measures,
scenarios on the impact of production on biodiversity, changes
in landscape and environment. The scientific conference is
intended for researchers, teachers, practitioners, PhD students,
as well as the general public.

Október
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:

Krátky popis anglicky:

Odbytové organizácie výrobcov a
ich vplyv na
konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora
Producers organizations and their influence on competitiveness
of agricultural sector
vedecky seminár
október 2015
Katedra európskych politík
prof. Ing. Pavol Schwarcz,PhD.
Katedra európskych štúdií FEŠRR, pavol.schwarcz@uniag.sk
slovensky, anglicky
Cieľom vedeckého seminára bude prezentácia súčasných
vedeckých
prác
účastníkov
seminára
v oblasti
poľnohospodárskych subjektov a odbytových organizácií
výrobcov
z pohľadu
konkurencieschopnosti
poľnohospodárskeho sektora a poskytne priestor pre diskusie
o súčasných problémov v oblasti poľnohospodárstva SR a EÚ.
The aim of the scientific seminar will be the presentation of
actual scientific papers of researchers in the frame of the

competitiveness of agricultural subjects and producers
organizations in agricultural sector and to point out the most
discussed issues in the frame of recent problems in agriculture
of SR and EU.

Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:

Krátky popis anglicky:

Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:

Vybrané otázky Agrárneho práva EU VIII. Aktuálne témy
rozvoja vidieka a právna regulácia
Selected Issues of EU Agrarian Law VIII. Current issues of rural
development and legal regulation
medzinároná vedecká konferencia
október 2015
Katedra práva FEŠRR, miestnosť FF01
Katedra práva
Katedra práva FEŠRR, www.fesrr.uniag.sk/kp
Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre učiteľov,
vedeckých pracovníkov, profesijné skupiny, študentov
vysokých škôl, najmä študentov doktoradského štúdia. Cieľom
konferencie je oboznámiť účastníkov so súčasnými
problémami, aktuálnymi otázkami a perspektívami rozvoja
vidieka. Poukázať na nové právne predpisy týkajúce sa rozvoja
vidieka, agrárneho práva a štátnej správy poľnohospodárstva.
International scientific conference is designed for teachers,
researchers, professional groups, university students, especially
PhD. students. The aim of conference is to familiarize the
participants with contemporary challenges and perspectives of
rural development and to point out new legislation, related to
rural development, Agrarian Law and to the state
administration in agriculture.

Ekosystémové služby vo vidieckej a urbánnej krajine
Ecosystem services in rural and urban landscape
medzinárodná vedecká konferencia
október 2015
prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., doc. Ing. Viera Petrášová, PhD.
Katedra ekológie FEŠRR, pavol.elias@uniag.sk
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR,
viera.petrasova@uniag.sk
anglický, český, slovenský

November
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Organizátor:
Garant podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Inovácie v samospráve
Innovation in self government
vedecký seminár
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Eva Balážová, PhD.
03.11.2015
zasadačka AS SPU, pavilón AE 1. posch.
Katedra verejnej správy, eva.balazova@uniag.sk;
www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
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 manažmentu samospráv.
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 selfgovernment management.

Názov podujatia slovensky:

Práca s databázami

Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Organizátor:
Garant podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Working with databases
vedecký seminár
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Monika Bumbalová, PhD.
23.11.2015
Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU
Katedra verejnej správy FEŠRR, eva.balazova@uniag.sk;
www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Vedecký seminár je zameraný na možnosti vyhľadávania a
práce s vedeckou literatúrou a databázami. Seminár je
realizovaný v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou
knižnicou v Nitre. Je určený pre študentov (bakalárov
a diplomantov katedry verejnej správy) a pedagógov KVS.
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 for students (bachelors and diploma students of the
Department of Public Administration) and the teachers of DPA.

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

December
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:
Krátky popis anglicky:

Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis slovensky:
Krátky popis anglicky:

Vedecký deň FEŠRR 2015
Scientific Day 2015
odborný seminár
december 2015
Katedra práva, Farská ul., Nitra
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. ,
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Dekanát FEŠRR SPU v Nitre, anna.bandlerova@uniag.sk;
pavol.schwarcz@uniag.sk
slovenský
Cieľom podujatia je prezentácia výsledkov riešenia výskumných
projektov riešených na FEŠRR v roku 2014.
The aim of event is presentation of results of research project
solution, which are solved by FESRD in the year 2014.

Udržateľnosť vidieckych regiónov v praxi
Sustainability of Rural Areas in Practice
vedecká konferencia
december 2015
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, maria.fazikova@uniag.sk
anglický
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie podporenej CRP
OECD je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti rozvoja
vidieka.
The aim of the international scientific conference, supported by
the CRP OECD, is presentation of up-to-date knowledge in rural
development studies.

