Plán vedeckých a odborných podujatí
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
na rok 2013

február 2013
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Trh s poľnohospodárskou pôdou v EÚ a jeho vplyv na rozvoj
podnikania
Market with agricultural land in EU and its influence on
entrepreneurship development
vedecký seminár
7.-8. február 2013
Katedra európskych politík
Ing.Ivan Takáč,PhD.
Ivan.takac@uniag.sk
slovenský, anglický
Cieľom vedeckého seminára bude prezentovať výsledky výskumu
realizovaného v rámci projektu VEGA č.1/1876/11 a prezentácia
súčasných vedeckých prác účastníkov seminára v oblasti
podnikania na poľnohospodárskej pôde so sústredením sa na
oblasť trhu s poľnohospodárskou pôdou a na jeho možnosti
využitia v poľnohospodárskych subjektov v SR a EÚ a na možnosti
podpory poľnohospodárskych subjektov v rámci Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ.
The aim of the scientific seminar will be to present the reached
results in the frame of the project Vega č.1/1876/11 and
presentation of actual scientific papers of seminar researchers in
the frame of the EU agricultural land market and its possibilities in
agricultural holdings in SR and EU and to point out the use of
financial support for agricultural subjects in CAP.

apríl 2013
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:
Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Fakultné kolo ŠVČ
Student Science Conference – Faculty Day
študentská vedecká konferencia
23. apríl 2013
Nitra, Farská ul., Mariánska ul., AE-pavilón
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. , Katedra práva
doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., Katedra európskych politík
anna.bandlerova@uniag.sk; pavol.schwarcz@uniag.sk
slovenský, anglický
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.
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:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Mladá veda 2012
Young Science 2012
vedecká konferencia pre mladých vedeckých pracovníkov
23. apríl 2013
Nitra, Katedra práva, Farská ul.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. , Katedra práva
doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., Katedra európskych politík
anna.bandlerova@uniag.sk; 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 2013
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Európska integrácia v poľnohospodárstve vo svetle legislatívy
EU
European integration in agriculture in the liht of legislation of EU
rokovanie za okrúhlym stolom
máj 2013
Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
prof.JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
frantisek.taliga@niag.sk
slovenský
Európska poľnohospodárska integrácia je dôležitou súčasťou pre
udržateľnosť Európskeho poľnohospodárstva a vidieckych oblastí.
Preto cieľom „roundtable debate“ bude diskutovať o možnej
integrácii v poľnohospodárstve – vládnych intervenciách, výhodách
a nevýhodách integrácie, hľadania optimálnych kompromisov medzi
integráciou
a národnými
záujmami
v Európskom
poľnohospodárstve. Cieľovou skupinou diskusie sú učitelia,
výskumníci a skupiny profesionálov
European agricultural integration is an important part for
sustainability of European agriculture and rural areas. Therefore the
aim of ,,roundtable debate“ will be to discuss about possible
integration in agriculture sector – government interventions,
advantages and disadvantages of integration, searching of optimal
compromise between integration and national interests in European
agriculture. Teachers, researchers and groups of professionals are
target group of discussion.
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Názov vedeckého
(odborného) podujatia
v slovenskom jazyku:
Názov vedeckého
(odborného) podujatia
v anglickom jazyku:
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:

Ekonomické a manažérske
miestnymi samosprávami

aspekty

výkonu

kompetencií

Economic and management aspects of the performance of
competencies by municipalities
medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia
Katedra verejnej správy FEŠRR
Ing. Eva Balážová, PhD.,
22.-23. máj 2013
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre, pavilón ME
eva.balazova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský, český, anglický
Cieľom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie je
prezentácia aktuálnych ekonomických a manažérskych prístupov k
výkonu kompetencií obcí z teoretického aj empirického aspektu
v národnom aj medzinárodnom meradle, komparácia a zhodnotenie
výsledkov výskumov a poznatkov v uvedenej oblasti.
The aim of the international scientific correspondence conference is
to present current economic and managerial approaches to the
competencies performance of municipalities from theoretical and
empirical aspects of the national and international scale, comparison
and evaluation of the results of research and knowledge in this area.

jún 2013
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku

Deň poľa k pestovaniu energetických drevín a bylín
Field day for the cultivation of energy plants and herbs
seminár – poľný deň
prvý týždeň mesiaca jún 2013
Vzorkovnica Katedry udržateľného rozvoja na Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku v Kolíňanoch
Dr.h.c. prof. Ing. Milan Demo, PhD.
Milan.Demo@uniag.sk
slovenský
Cieľom medzinárodného seminára je predstaviť odbornej verejnosti
a výskumným
pracovníkom
SPU
porasty rýchlorastúcich
energetických drevín a bylín a informovať ju o doterajších
výsledkoch výskumu v produkčnom a energetickom potenciáli
rýchlorastúcich energetických drevín a bylín v suchších klimatických
podmienkach juhozápadného Slovenska.
The aim of international seminar is to introduce to professionals and
researchers of Slovak University of Agriculture stands of fastgrowing energy crops and herbs and inform them about the current
research results in production and energy potential of fast-growing
energy crops and herbs in drier climate conditions of southwestern
Slovakia.

3

Názov vedeckého
(odborného) podujatia v SJ:
Názov vedeckého
(odborného) podujatia v AJ:
Typ podujatia:
Organizátor:
Garant podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Kontaktná adr., e-mail, web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:
Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

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

Antropogénne vplyvy na zmenu kvality životného prostredia
Anthropogenic effects on the change in environmental quality
kolokvium s účasťou riešiteľov projektu VEGA z FEŠRR a FZKI a
starostami obcí v povodí rieky Žitava
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
6. jún 2013
Zasadačka AS SPU, pavilón AE 1. posch.
dusan.huska@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Diseminácia projektu VEGA: cieľom kolokvia je predstavenie
súčasnej situácie v povodí rieky Žitava z hľadiska rozvoja regiónu
a kvality životného prostredia, prezentácia výsledkov výskumu.
Dissemination of the VEGA project: the aim of colloquium is to
introduce the current situation in the basin of river Žitava in terms
of regional development and environmental quality, presentation of
research results.

Kreatívne odvetvia a kreatívne sídla na vidieku
Creative industries and creative municipalities in rural areas
vedecký seminár
jún 2013
Nitra
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
maria.fazikova@uniag.sk
slovenčina
Cieľom podujatia je prezentovať priebežné výsledky výskumnej
úlohy APVV 0001/2010 KRENAR – Národohospodárske a regionálne
aspekty kreatívnej ekonomiky, riešenej na Katedre regionalistiky
a rozvoja vidieka.
The main objective of the event is to present the intermediate
results of the research assignment APVV nr. 0001/2010 KRENAR –
Economic and regional aspects of creative economy, solved by the
Department of regional and rural development.

september 2013
Názov vedeckého
(odborného) podujatia
v slovenskom jazyku:
Názov vedeckého
(odborného) podujatia
v anglickom jazyku:
Typ podujatia:
Organizátor:
Garant podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Kontakt adr. e-mail, web:

Nové prístupy k verejným službám zabezpečovaným územnou
samosprávou
New approaches to public services ensuring by the local selfgovernment
medzinárodný vedecký seminár
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Denisa Hanáčková , PhD., KVS FEŠRR
12. september 2013
Zasadačka AS SPU, pavilón AE 1. posch.
denisa.hanackova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
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Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Názov podujatia slovensky:

Názov podujatia anglicky:

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

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

slovenský, český anglický
Diseminácia projektu KEGA: Cieľom medzinárodného vedeckého
seminára je predstavenie priebežných
výsledkov výskumu
a transfer poznatkov do praxe v oblasti poskytovania verejných
služieb na regionálnej a miestnej úrovni v krajinách V4, výmena
poznatkov a metodík pri výskume v uvedenej oblasti .
Dissemination of Project KEGA: The aim of International Scientific
Seminar is to present the continuous results of research and transfer
of knowledge into practice in the provision of public services to
regional and local level in the V4 countries, exchange of knowledge
and methodologies for research in this area.

Energetické byliny a rýchlorastúce dreviny pestované na ornej
pôde a ich využite (aktuálne poznatky z oblasti technológie,
ekológie,
ekofyziológie,
environmentalistiky,
legislatívy,
ekonomiky a energetiky)
Energy herbs and fast-growing trees cultivated on arable land
and their use (actual knowledge from technology, ecology,
ecophysiology, environmental science, law, economics,
and energy)
vedecká konferencia
september 2013
Nitra, Katedra ekológie, Katedra udržateľného rozvoja, FEŠRR
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc., Katedra ekológie
Dr.h.c. prof. Ing. Milan Demo, PhD., Katedra udržateľného rozvoja
zaneta.paukova@uniag.sk,
pavol.otepka@uniag.sk
anglický, slovenský
Cieľom vedeckej konferencie je predstaviť výsledky výskumu
v oblasti pestovania energetických bylín a rýchlorastúcich drevín
a využitia ich biomasy ako alternatívnych zdrojov energie. Na
konferencii budú predstavené perspektívy pestovania energetických
rastlín a možnosti využitia ich biomasy na spaľovanie a na výrobu
biokomponentov pre biopalivá z hľadiska potrieb energetiky
a ekonomiky. Konferencia sa bude venovať aj scenárom o vplyve
pestovania energetických rastlín na diverzitu druhov, zmeny
v krajine, životné prostredie a na zamestnanosť obyvateľov vidieka.
Vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov
a výskumných pracovníkov ako aj študentov doktorandského štúdia
a ďalším záujemcom.
The aim of the conference is to present the scientific research results
of energy herbs and fast-growing trees cultivation and the usage of
their biomass as an alternative energy source. The conference will
introduce the perspectives of energy plants cultivation and
possibilities of their biomass using for combustion and for biofuel
production in terms of energy and economy. The conference will
also address the scenario of the impact of energy crops growing on
the diversity of species, changes in the country, the environment and
employment of the rural population. Scientific conference is
designed for university teachers and researchers as well as PhD
students and other interested participants.
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Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Vplyv sociálnej a ekonomickej transformácie na vidiecke
obyvateľstvo v post socialistických krajinách
centrálnej
a východnej Európy
Social and economic transformations affecting rural people and
communities in ex-Socialist central and eastern Europe
medzinárodná vedecká konferencia
september 2013
Nitra, Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., dekanát FEŠRR
organizačný garant: Centrum medzinárodných programov FEŠRR
cip@uniag.sk
www.fesrr.sk
anglický
Cieľom fakultnej medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia
aktuálnych výsledkov výskumu z oblasti sociálno–ekonomickej
transformácie vidieckych komunít v post socialistických krajinách
centrálnej a východnej Európy s ohľadom na štrukturálne zmeny
(demografické, ekonomické) od roku 1990. Sekcie medzinárodnej
vedeckej konferencie predstavia výsledky z nasledovných
tematických oblastí:
- štrukturálna a inštitucionálna transformácia
- chudoba, nerovnosti a exklúzia
- pôda a životné prostredie
- kultúra, identita a náboženstvo
The aim of the faculty’s international scientific conference is a
presentation of current research results in the field of socioeconomical transformation of rural communities in ex-socialist
countries of Central and Eastern Europe regarding to the structural
changes (demographic, economic) since 1990. Sections of the
international scientific conference will present the results from the
following areas:
- structural and institutional transformation
- poverty, inequality and exclusion
- soil and Environment
- culture, identity and religion

október 2013
Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail,
web:
Rokovací jazyk:

Agrárne právo EU VI
Agrarian law of EU VI
medzinárodná vedecká konferencia
október 2013
Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
prof.JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
frantisek.taliga@niag.sk
slovenský
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Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Názov podujatia slovenský:
Názov podujatia anglický:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:
Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku

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

Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Medzinárodná vedecká konferencia bude zameraná na vybrané
otázky agrárneho práva, s poukázaním na aktuálne praktické
problémy v krajinách EÚ. Osobitná pozornosť bude zameraná na
otázky a
výmenu
skúseností súvisiacich s realizáciou
poľnohospodárskej politiky v niektorých krajinách EÚ. Z vedeckej
konferencie bude vydaný zborník príspevkov.
International scientific conference will be focus on selected issues of
agrarian law, with reference to practice problems in EU countries.
Special attention will be focus on issues and exchange of related
experiences with realization of agricultural policy in some EU
countries. Volume of articles will be published from international
scientific conference.

Certifikácia vo vidieckom turizme
Certification in rural tourism
odborná konferencia v spolupráci s ÚNSK
október 2013
Nitra
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Jana.jarabkova@uniag.sk
slovenčina
Cieľom podujatia je prezentovať odbornej aj laickej verejnosti
systém certifikácie ubytovacích zariadení, vrátane marketingových
nástrojov, vyvinutých KRRV pre ÚNSK.
The main objective of the activity is to present the system of
accommodation facilities certification, including marketing tools, to
the expert as well as general public. The system has been prepared
by the department, for the use of the Nitra Self-governing region.

Podpora regionálnych iniciatív v bioenergii – PromoBio
Promotion to Regional Bioenergy Initiatives – PromoBio
workshop s medzinárodnou účasťou
22. október 2013
banketová miestnosť reštaurácie Centrum, Kozáčekova ul, Zvolen
Ing. Pavol Otepka, PhD.
Pavol.Otepka@uniag.sk
slovenský, anglický
Cieľom workshopu je prezentovať úspešné projekty využitia
poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energiu v cieľovom
regióne, oboznámiť sa s úspešnými modelmi využitia biomasy na
energiu vo Fínsku a v Rakúsku a prediskutovať postup pri
vypracovaní regionálneho Akčného plánu využitia biomasy na
energiu v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
The aim of the workshop is to present successful projects using
agricultural and forest biomass for energy in the target region, to
become familiar with successful models of biomass used for energy
in Finland and Austria, and to discuss progress in the development
of Regional Action Plan for the utilization of biomass for energy in
the Banská Bystrica Self Governing Region.
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november 2013
Názov vedeckého
(odborného) podujatia
v slovenskom jazyku:
Názov vedeckého
(odborného) podujatia
v anglickom jazyku:
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:

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

Benchmarking verejných služieb zabezpečovaných obcami SR
Benchmarking of local public services in the municipalities in
Slovakia
odborný seminár
Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Eva Balážová, PhD., KVS FEŠRR
8. november 2013
Zasadačka AS SPU, pavilón AE 1. posch.
eva.balazova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Cieľom odborného seminára je predstavenie najnovších výsledkov
výskumu a transfer poznatkov do praxe miestnych samospráv v
oblasti zhodnotenia možností, prínosov a bariér uplatňovania
benchmarkingu v miestnych verejných službách a s tým súvisiacich
metodík pre starostov obcí v NSK a predstaviteľov NSRV.
The aim of the workshop is to present recent research results and
transfer of knowledge into practice in the local self-government area
in the field of evaluation possibilities, benefits and barriers of
benchmarking application in local public services and related
methodologies for mayors and representatives of the Nitra Selfgoverning Region and Nation Council of Slovak Republic.

Vedecký deň FEŠRR 2013
Scientific Day 2013
odborný seminár
november 2013
Nitra, Katedra práva, Farská ul.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. , Katedra práva
Ing. Monika Bumbalová, Dekanát FEŠRR
anna.bandlerova@uniag.sk; monika.bumbalova@uniag.sk
slovenský
Cieľom podujatia je prezentácia výsledkov riešenia výskumných
projektov riešených na FEŠRR v roku 2012
The aim of event is presentation of results of research project
solution, which are solved by FESRD in the year 2012.
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Názov podujatia slovensky:
Názov podujatia anglicky:
Typ podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Garant podujatia:
Kontaktná adresa, e-mail:
Rokovací jazyk:
Krátky popis, anotácia
v slovenskom jazyku:
Krátky popis, anotácia
v anglickom jazyku:

Podmienky rozvoja kreatívnych odvetví a kreatívnej triedy na
vidieku
Conditions for creative industries and creative class
development in rural areas.
vedecký seminár
november 2013
Nitra
Ing. Barbora Babjaková, PhD.
lotabare@gmail.com
slovenčina
Cieľom je odborná diskusia o výsledkoch výskumu dosiahnutých
katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka a jej študentmi v oblasti
kreativity v regiónoch a na vidieku.
The main focus of the event is to discuss the research results
achieved by the Department of regional and rural development and
its students in the field of regional and rural creativity.

9

