Plán odborných a vedeckých podujatí
Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
na rok 2014
Január
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:

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:

Krátky popis anglicky:

Podpora regionálnych iniciatív v bioenergii – PromoBio
Promotion to Regional Bioenergy Initiatives – PromoBio
workshop s medzinárodnou účasťou
21. január 2014
banketová miestnosť reštaurácie Centrum, Kozáčekova ul,
Zvolen
Ing. Pavol Otepka, PhD.
Katedra udržateľného rozvoja, FEŠRR SPU v Nitre,
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 regionálny
Akčný plán 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 the Regional
Action Plan for the utilization of biomass for energy in the
Banská Bystrica Self Governing Region.

Záverečná konferencia projektu Podpora regionálnych
iniciatív v bioenergii – PromoBio
Final conference of the project Promotion to Regional Bioenergy
Initiatives – PromoBio
medzinárodná konferencia organizovaná v zahraničí v sídle
Intelligent Energy Europe
marec 2014 (bude upresnený po ukončení rokovaní o príprave
akcie)
v štádiu rokovania, Brusel, Belgicko
Ing. Pavol Otepka, PhD.
Katedra udržateľného rozvoja, FEŠRR SPU v Nitre,
Pavol.Otepka@uniag.sk
anglický
Cieľom konferencie je na vysokej úrovni prezentovať výsledky
projektu využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na
energiu v cieľových regiónoch (Poľsko, Rumunsko a Slovensko),
ako príkladov implementovaných za pomoci modelov využitia
biomasy na energiu vo Fínsku a v Rakúsku.
The aim of the conference is project results presentation on a
high level when using agricultural and forest biomass for
energy in the target regions (Poland, Romania, Slovakia), as
examples implemented from support of biomass models used
for energy in Finland and Austria.

Apríl
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:

Agrárne právo EU: Výzvy a perspektívy
EU Agrarian Law: Challenges and Perspectives
medzinárodná vedecká konferencia
apríl 2014
Katedra práva, Farská 24, miestnosť FF01
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Katedra práva, FEŠRR SPU v Nitre, anna.bandlerova@uniag.sk
slovenský, anglický
Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre učiteľov,
vedeckých pracovníkov, profesijné skupiny, študentov vysokých
škôl. Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov so súčasnými
problémami, aktuálnymi otázkami a perspektívami EÚ agrárneho
práva na Slovensku. Poukázať na nové právne predpisy prijaté po
roku 2000 v oblasti poľnohospodárskeho práva ako i v oblasti
štátnej správy poľnohospodárstva.
International scientific conference is designed for teachers,
researchers, professional groups, university students. The
conference aims to familiarize the target audience with
contemporary challenges and perspectives of current issues of EU
Agrarian Law in Slovakia. Point out new legislation adopted after
the year 2000 in the field of agricultural law as well as in the field
of state administration in agriculture.

Názov podujatia slovensky:

Nástroje na podporu kreatívnych odvetví

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

Tools to support the creative industries
vedecký seminár
apríl 2014
SPU v Nitre
doc.Ing. Mária Fáziková, CSc.

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

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR SPU v Nitre,
maria.fazikova@uniag.sk
slovenský
Cieľom vedeckého seminára je sumarizácia poznatkov získaných
počas riešenia úloh prvých štyroch pracovných balíkov projektu
„KRENAR“ (APVV-0101-10) a ich komparácia. Účastníkmi seminára
budú okrem členov riešiteľského kolektívu a iných odborníkov aj
predstavitelia kreatívnych odvetví zapojení do primárneho
výskumu, ktorí pomôžu formulovať závery a odporučenia pre
politiku podpory kreatívnych odvetví na rôznych úrovniach.
The aim of the scientific seminar is to summarize the knowledge
gained during solving the tasks of the first four work packages of
the project "Krenar" (APVV-0101-10) and their comparison. The
seminar will be in addition to members of the research team and
other experts attended by representatives of the creative
industries involved in primary research, which will help formulate
conclusions and recommendations for support policy of creative
industries at different levels.

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:

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

Krátky popis anglicky:

Fakultné kolo ŠVČ
Student Science Conference – Faculty Day
študentská vedecká konferencia
23. apríl 2014
Nitra, Farská ul., Mariánska ul., AE-pavilón
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. ,
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.,
Katedra práva, FEŠRR SPU v Nitre, anna.bandlerova@uniag.sk;
Katedra európskych politík, FEŠRR SPU v Nitre,
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
Mladá veda 2014
Young Science 2014
vedecká konferencia pre mladých vedeckých pracovníkov
23. apríl 2014
Nitra, Katedra práva, Farská ul.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Katedra práva, FEŠRR SPU v Nitre, anna.bandlerova@uniag.sk;
Katedra európskych politík, FEŠRR SPU v Nitre,
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.

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

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 2014
Vzorkovnice Katedry udržateľného rozvoja na Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku v Kolíňanoch
Ing. Pavol Otepka, PhD.
Katedra udržateľného rozvoja, FEŠRR SPU v Nitre,
martin.prcik@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.

Krátky popis anglicky:

The aim of international seminar is to introduce to
professionals and researchers of Slovak University of
Agriculture stands of fast-growing 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.

Názov podujatia slovensky:

Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne
aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami
(2.ročník)
Legal, economic, managerial and environmental aspects of
performance of competencies by municipalities (2nd year)
medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia
Ing. Eva Balážová, PhD.
22. jún 2014 - 20. júl 2014
Katedra verejnej správy
Katedra verejnej správy, FEŠRR SPU v Nitre,
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. Konferencia je podporovaná Kultúrnou a edukačnou
grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky na základe projektu s názvom
Ekonomika a manažment verejných služieb podľa zmluvy č.
031SPU-4/2013. Výstupom korešpondenčnej konferencie bude
recenzovaný zborník vedeckých prác.

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

Krátky popis anglicky:
v anglickom jazyku:

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. The conference is supported by the Cultural and
Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic under the project
called Economy and management of public services according
to contract no. 031SPU-4/2013 outcome of which will be
a reviewed collection of scientific Works.

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

Krátky popis anglicky:

Ekonomika a manažment verejných služieb
Economics and management of public services
vedecký seminár
Ing. Denisa Hanáčková , PhD.
08. september 2014
zasadačka AS SPU, pavilón AE 1. posch.
Katedra verejnej správy, FEŠRR SPU v Nitre,
denisa.hanackova@uniag.sk; www.fesrr.uniag.sk/kvs
slovenský
Diseminácia výsledkov projektu KEGA končiaceho v roku 2014:
Cieľom vedeckého seminára je predstavenie finálnych
výsledkov výskumu a transfer poznatkov do praxe v oblasti
poskytovania verejných služieb na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni. Vedecký seminár je podporovaný Kultúrnou
a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky na základe projektu
s názvom Ekonomika a manažment verejných služieb podľa
zmluvy č. 031SPU-4/2013
Dissemination of results of Project KEGA ended in 2014: The
aim of International Scientific Seminar is to present the final
results of research and transfer of knowledge into practice in
the provision of public services to national, regional and local
level. The seminar is supported by the Cultural and Educational
Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research
and Sport of the Slovak Republic under the project called
Economy and management of public services according to
contract no. 031SPU-4/2013

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:

Politiky a štúdia EÚ
EU policies and studies
vedecky seminár
september 2014
Katedra európskych politík
Ing. Ivan Takáč, PhD., Ing.Ľ.Rumanovská,PhD.
Katedra európskych politík, FEŠRR SPU v Nitre,
ivan.takac@uniag.sk; lubica.rumanovska@uniag.sk
slovenský, anglický
Cieľom vedeckého seminára bude prezentácia súčasných
vedeckých prác účastníkov seminára v oblasti politík a štúdií EÚ
a poskytne priestor pre diskusie o súčasných problémov
v rámci EÚ.
The aim of the scientific seminar will be the presentation of
actual scientific papers of seminar researchers in the frame of
the EU policies and studies and to point out the most discussed
issues in the frame of EU policy

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:

Populačná biológia rastlín
Population biology of plant species
XI. vedecká konferencia (25 rokov pracovnej skupiny
populačnej biológie rastlín SBS pri SAV)
16.-17. október 2014
Nitra, Katedra ekológie
prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
Katedra ekológie, FEŠRR SPU v Nitre, pavol.elias@uniag.sk
slovenský, český, poľský, ruský, anglicky
Cieľom vedeckej konferencie je hodnotenie súčasného stavu
a pokroku vo výskumu rastlinných populácií za posledné
obdobie na Slovensku a v strednej Európe, na štruktúru,
dynamiku a regulačné mechanizmy a interakcie v rastlinných
populáciách.
Vedecká
konferencia
je
určená
pre
vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov ako aj
študentov doktorandského štúdia.
The aim of the conference is to evaluation of the current status
and research progress in plant populations for the last time in
Slovakia and Central Europe, on the structure, dynamics and
regulatory mechanisms and interactions in plant populations.
Scientific conference is designed for university teachers and
researchers as well as PhD students.

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:

Podpora podnikania na vidieku
Support to entrepreneurship in rural areas
vedecká konferencia
október 2014
SPU v Nitre
doc.Ing. Mária Fáziková, CSc.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR SPU v Nitre,
maria.fazikova@uniag.sk
slovenský, anglický
Cieľom vedeckej konferencie je prezentácia a komparácia
poznatkov nástrojoch na podporu malého a stredného
podnikania na Slovensku a v okolitých krajinách
The aim of the scientific conference is presentation and
comparison of knowledge on tools to support small and
medium enterprises in Slovakia and neighboring countries.

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

Krátky popis anglicky:

Miestne verejné služby zabezpečované obcami SR
Local public services provided by the municipalities in Slovakia
odborný seminár
Ing. Eva Balážová, PhD.
04. október 2014
zasadačka AS SPU, pavilón AE 1. posch.
Katedra verejnej správy, FEŠRR SPU v Nitre,
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
v zabezpečovaní miestnych verejných služieb. Seminár je
podporovaný Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na základe projektu s názvom Ekonomika
a manažment verejných služieb podľa zmluvy č. 031SPU4/2013.
The aim of the workshop is to present recent research results
and transfer of knowledge into practice in the local selfgovernment area in the field of evaluation possibilities, benefits
and barriers in providing of local public services. The seminar is
supported by the Cultural and Educational Grant Agency of the
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak
Republic under the project called Economy and management of
public services according to contract no. 031SPU-4/2013.

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:

Vedecký deň FEŠRR 2014
Scientific Day 2014
odborný seminár
december 2014
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.

