
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN VEDECKÝCH A OSTATNÝCH PODUJATÍ 

NA ROK 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANUÁR 
 

Názov podujatia slovensky: Fundamenty enológie 

Názov podujatia anglicky: Enology fundaments 

Typ podujatia: Akreditovaný kurz 

Termín konania: 16.-20.01.2023 

Miesto konania: SPU v Nitre 

Garant podujatia: Ústav záhradníctva FZKI (doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: stefan.ailer@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom komplexné  poznatky o 

pestovaní viniča hroznorodého, spracovaní hrozna a technológii 

výroby vína. Účastníci absolvujú tiež tréning somelierskych  

prezentačných zručností pri servise vína. Úspešní absolventi 

obdržia oficiálny certifikát. 

 

 

Názov podujatia slovensky: 

 

Deň otvorených dverí 

Názov podujatia anglicky: Open door day 

Typ podujatia: propagácia 

Termín konania: 20.1.2023 

Miesto konania:  

Garant podujatia:  

FEM SPU v Nitre 

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská 

Kontaktná adresa, e-mail, web:                 elena.horska@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis: PR aktivity fakulty, prezentácia fakulty pre stredoškolákov 

 

Názov podujatia slovensky: BIOREGIO stretnutie partnerov 

Názov podujatia anglicky: BIOREGIO partner meeting 

Typ podujatia: medzinárodný workshop 

Termín konania: 23.-24. január 2023 

Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: eleonora.marisova@uniag.sk  

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: Cieľom stretnutia partnerov BIOREGIO bude diskusia 

k dosiahnutým výsledkom projektu Interreg Europe 

„BIOREGIO“. Partneri projektu budú prezentovať „good 

practices“ . Z týchto príkladov záverujeme mieru recyklácie 

biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín 

(bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a 

poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s 

využitím podobných technológií. 

 

Názov podujatia slovensky: zem a ZEM 

Názov podujatia anglicky: soil and WORLD 

Typ podujatia:                                  konferencia 

Termín konania:                               26.1.2023 

Miesto konania:                                kaštieľ, Rišňovce 

Garant podujatia:                              Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem 

v spolupráci s FEM SPU v Nitre 

Kontaktná adresa, e-mail, web:        doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., patrik.rovny@uniag.sk 

Rokovací jazyk:                                slovenský a anglický 
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Krátky popis:                                    Hlavnými témami konferencie je voda a pôda. Konferencia by 

mala tvoriť priestor pre spoluprácu a osvetu najmä aktívnych 

poľnohospodárov, ale so záberom i na širšiu verejnosť, s cieľom 

vytvoriť povedomie o nutnosti ochrany pôdy priblížením 

súvislostí, ktoré vyplývajú z jej nevhodného a deštruktívneho 

obhospodarovania. Tento cieľ sa bude napĺňať najmä 

predložením faktov a sledovaním vlákien spájajúcich jednotlivé 

fakty do reálnej skutočnosti prejavujúcej sa ako na pôde, tak aj 

následne na  zmenách v okolí a prírodných dejoch. Cieľom 

podujatia je prispieť ku zvýšeniu záujmu verejnosti o toto 

dianie v  poľnohospodárstve, nakoľko verejnosť je práve 

bezprostredne závislá od pôdy, na ktorej sa pestujú základné 

potraviny pre    následné spracovanie, krmivá i technické 

plodiny. 

 

Názov podujatia slovensky: Papranno 2023 - 15. medzinárodný odborný ovocinársky 

seminár 

Názov podujatia anglicky: Papranno 2023 - 15th international professional seminary 

for fruitgrowers 

Typ podujatia: Odborný seminár 

Termín konania: Január 2023 

Miesto konania: Hotel Aquathermal Dolná Streda 

Garant podujatia: Kohaplant s. r. o., Levice + Ústav záhradníctva FZKI SPU 

Nitra (doc. Ing. Ján Mezey, PhD.) + časopis Sady a vinice 

Kontaktná adresa, e-mail, web: riaditel@kohaplant.sk; jan.mezey@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický 

Krátky popis: Medzinárodný odborný ovocinársky seminár poskytuje 

možnosti rozšírenia najnovších poznatkov v ovocinárstve, 

poskytuje priestor na stretnutie sa so zástupcami 

profesionálnych pestovateľov zo Slovenska a zahraničia 

vrátane poradcov. 

 

Názov podujatia slovensky: Nové trendy vo výučbe Agrárneho práva 

Názov podujatia anglicky: New trends in the teaching of Agrarianlaw 

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: Január 2023 

Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: lucia.palsova@gmail.com, edulaw.uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis: Aktuálna situácia súvisiaca s neistotou vyplývajúcou 

z pandemickej situácie a energetickej krízy prináša nové výzvy 

vo všetkých oblastiach. Neistá situácia nastala aj vo výučbe 

vysokoškolských študentov, ktorí za posledné 2 roky veľkú 

časť svojho štúdia absolvovali online. Práve online výučba 

prináša výzvy tak pre pedagógov ako aj pre učiteľov 

a zatraktívnenie a zefektívnenie tejto formy výučby je 

dôležitým aspektom pre úspešné absolvovanie štúdia. Jednou 

z možností výučby je využívanie vzdelávacích aplikácií 

a jednu takúto aplikáciu vytvoril Ústav práva v rámci projektu 

Strategických partnerstiev EDULAW. Aplikácia bude 

odprezentovaná na seminári a zároveň budú členovia Ústavu 

práva prezentovať výsledky svojich výskumov v rámci 

projektu EDULAW a ich využitie v praxi.   

Názov podujatia slovensky: Urbanizmus a participácia obyvateľov na rozvoji miest 
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Názov podujatia anglicky: Urban planning and participation of residents inurban 

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: Január 2023 

Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: lucia.palsova@gmail.com, edulaw.uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis: Cieľom odborného seminára je prezentácia aktuálnych 

poznatkov a výsledkov dotazníkového prieskumu a stave 

participácie občanov na územnom plánovaní. Odborný seminár 

bude organizovaný v rámci medzinárodného projektu 

Strategických partnerstiev STUD.IO. 

 

 

Názov podujatia slovensky:    Návrat starých odrôd do ovocinárskej praxe 

Názov podujatia anglicky:       Thereturn of oldvarieties to fruitgrowing practice 

Typ podujatia:                          odborný seminár 

Termín konania:                  Január 2023 

Miesto konania:                       AIZ – Ateliér interiérovej zelene, Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                     Ing. Ľudo Vašš, SZKT SK, BZ SPU ako spoluorganizátor (Ing. A. 

Beňová - člen Správnej rady SZKT SK)  

Kontaktná adresa, e-mail, web:   

alica.benova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           Odborný seminár o znovuobjavení starých odrôd ovocných drevín,  

ich pestovaní, prínosoch a špecifikách 

 

 

Názov podujatia slovensky: Doktorandské štúdium a doktorandský život 

Názov podujatia anglicky: Doctoral Study and Doctoral Student Life 

Typ podujatia: seminár 

Termín konania: 

Miesto konania: 

Garant podujatia: 

 

Kontaktná adresa, e-mail, web:              

Rokovací jazyk: 

Krátky popis: 

 

 

Január 2023 

Vedecká kaviareň FEM SPU v Nitre  

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - prodekan pre vedu a 

doktorandské štúdium  

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, patrik.rovny@uniag.sk, 037 641 

5124 

Slovenský 

Hosť prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. - prodekan pre vedu 

a výskum z  PEF ČZU v Prahe sa podelí so skúsenosťami z ich 

univerzity. Podujatia sa zúčastnia aj ďalší hostia zo Slovenska 

a zo zahraničia. 
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FEBRUÁR 
 

 

Názov podujatia slovensky: Posilnenie infraštruktúry prenosu technológií pre tematické 

univerzity a infraštruktúru inovácií - diseminačné stretnutie 

partnerov projektu  

Názov podujatia anglicky: Strengthening Technology Transfer Infrastructures for 

Thematic Universities and Innovation Infrastructures – 

dissemination meeting of project partners 

Typ podujatia: Diseminačný worskhop 

Termín konania: 6.- 7.2.2023 

Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: eleonora.marisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: Cieľom diseminačného workshopu bude diskusia k údajom 

získané zo štúdií, ktoré sa  vykonali počas projektu 

v partnerských krajinách a preniesli sa do všetkých príslušných 

štruktúr , najmä  na univerzity,  čo je východiskovým bodom 

znalostnej ekonomiky a prenosu technológií. 

 

Názov podujatia slovensky: Prevádzkovanie kompostární 

Názov podujatia anglicky: Operation of compostingplants 

Typ podujatia: Kurz celoživotného vzdelávania 

Termín konania: 9. – 11.2.2023 

Miesto konania: ÚKI - FZKI 

Garant podujatia: Ing. Anna Báreková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: http://www.fzki.uniag.sk/sk/prevadzkovanie-kompostarni/ 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Kurz celoživotného vzdelávania zameraný na legislatívne a 

technické požiadavky na prevádzku kompostární 

spracovávajúcich rôzne druhy biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov na kompost. Súčasťou kurzu je aj 

odborná exkurzia do dvoch kompostární. 

 

Názov podujatia slovensky: Jedlý hmyz – alternatívny zdroj potravy pre súčasnú 

a budúcu generáciu 

Názov podujatia anglicky: Edibleinsects – alternative foodsource for the current 

and future generations 

Typ podujatia: workshop                                           

Termín konania: 10.2.2023 

Miesto konania: kongresová miestnosť vo VC ABT 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail, web: e-mail, web: web: eva.ivanisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Jedlý hmyz je atraktívny a perspektívny zdroj širokej škály 

bioaktívnych látok. Momentálne je celosvetovo predmetov 

veľkého záujmu. Workshop bude zameraný na charakteristiku 

jedlého hmyzu, históriu konzumácie hmyzu, výhody 

konzumácie hmyzu ako aj riziká, využitie hmyzu v rôznych 

odvetviach priemyslu s dôrazom na potravinársky priemysel 

a v neposlednom rade aj situáciu využitia hmyzu vo svete 
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Názov podujatia slovensky:     Záhradnícke fórum 2023 

Názov podujatia anglicky:     Gardening Forum 2023 

Typ podujatia:                          odborná konferencia 

Termín konania:                      15.-16.február 2023 

Miesto konania:                       MsÚ Nitra, Synagóga Nitra 

Garant podujatia:                     SZKT SK – Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na 

Slovensku, BZ SPU ako spoluorganizátor (Ing. Alica Beňová – 

člen Správnej rady SZKT SK)        

Kontaktná adresa, e-mail, web:   alica.benova@uniag.sk, szkt.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           Dvojdňová odborná konferencia obsahujúca prednášky na témy, 

ktoré sa prierezovo dotýkajú širokého spektra krajinárskych,  

krajinno-architektonických odborov a odborov zameraných na 

životné prostredie, sekundárne spojená s prezentáciou 

dodávateľských firiem a spoločenským večerom. 

 

 

Názov podujatia slovensky:  Deň otvorených dverí 

Názov podujatia anglicky: Open Door Day 

Typ podujatia:  propagácia 

Termín konania:  17.2.2023 

Miesto konania:  FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  elena.horska@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  PR aktivity fakulty, prezentácia fakulty pre stredoškolákov 

 

 

Názov podujatia slovensky:  Deň otvorených dverí 

Názov podujatia anglicky:  Open Door Day 

Typ podujatia:  propagácia 

Termín konania:  17.2.2023 

Miesto konania:  TF SPU v Nitre 

Garant podujatia:  doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  jan.kosiba@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  PR aktivity fakulty, prezentácia fakulty pre stredoškolákov 

 

 

Názov podujatia slovensky:  Novinky v oblasti IKT 

Názov podujatia anglicky:  ICT News 

Typ podujatia:  Seminár pracoviska s možnou účasťou iných pracovísk 

Termín konania:  22.2.2023 

Miesto konania:  Nitra, zasadačka CIT 

Garant podujatia:  RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

a v našej republike. Workshop bude zároveň spojený s názornou 

ukážkou jedlého hmyzu a výrobkov obohatených o hmyzie 

súčasti ako aj ochutnávkou týchto produktov. 
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Kontaktná adresa, e-mail, web:  Darina.Tothova@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  Novinky v oblasti IKT 
  

Názov podujatia slovensky: 
Celoslovenská súťaž v reze viniča hroznorodého o Zlaté 

nožnice BAHCO 

Názov podujatia anglicky: 
Slovakian competition in wineyard cutting for the Gold 

prunner BAHCO 

Typ podujatia: súťaž 

Termín konania: Február 2023 

Miesto konania: Pezinok 

Garant podujatia: 

BAHCO Toolss.r.o. + Ústav záhradníctva, FZKI (doc. Ing. Oleg 

Paulen, PhD., Ing. Eduard Pintér, PhD., Ing. Jakub Mankovecký, 

PhD.) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: eduard.pinter@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český 

Krátky popis: 

Celoslovenská súťaž profesionálnych pestovateľov viniča a 

odborného dorastu v reze viniča hroznorodého. Účastníkmi 

súťaže  sú zástupcovia komerčných vinohradníckych firiem zo 

SR a študenti stredných a vysokých škôl zo SR a ČR 

zabezpečujúcich prípravu odborníkov pre oblasť vinohradníctva. 

 

Názov podujatia slovensky:  Sladovník – pivovarník II. 

Názov podujatia anglicky: Maltster – brewer II. 

Typ podujatia: akreditovaný vzdelávací kurz 

Termín konania: Február 2023 

Miesto konania: Ústav potravinárstva FBP 

Garant podujatia: doc. Ing. Ján Mareček, PhD., ÚP FBP 

Kontaktná adresa, e-mail,  

web: 

+421 37 641 4379, email: Jan.Marecek@uniag.sk 

www.szk.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Akreditovaný odborný kurz celoživotného vzdelávania je 

organizovaný v spolupráci so Slovenskou živnostenskou 

komorou. Účastník získa znalosti a zručnosti z problematiky 

výroby sladu, hodnotenia kvality pivovarníckych surovín 

a technológie výroby piva.  

 

Názov podujatia slovensky:  Noc orchideí 

Názov podujatia anglicky:     Night of orchids 

Typ podujatia:                         odborný seminár, zážitková výstava 

Termín konania:                      Február 2023 

Miesto konania:                       AIZ – Ateliér interiérovej zelene, Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                  

Ing. Margita Záhorská, v spolupráci s profesionálnymi 

pestovateľmi orchideí      

Kontaktná adresa, e-mail, web:    alica.benova@uniag.sk,  bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           Odborný seminár zameraný na orchidey, spojený so zážitkovou 

výstavou podporenou výtvarnými scénami a predajom orchideí. 
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Názov podujatia slovensky:        
Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce  

výzvy budúcnosti 

Názov podujatia anglicky:          
Sustainable smart farming systems taking into account the 

Challenges of the future 

Typ podujatia:  vedecký seminár 

Termín konania: Február 2023 

Miesto konania: ABT SPU v Nitre 

Garant podujatia: prof. Ing. Marko Halo, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   marko.halo@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovensky, anglicky 

Krátky popis:  Problémy živočíšnej výroby z hľadiska technológie a welfare 

chovu hospodárskych zvierat, šľachtenia, výživy,  hygieny 

a zdravia zvierat  

 

Názov podujatia slovensky: Konferencia v rámci projektu Drive4SiFooD 

Názov podujatia anglicky: Drive4SiFooD  conference 

Typ podujatia: vedecké 

Termín konania: Február 2023 

Miesto konania: Výskumné centrum , UK 

Garant podujatia: Ing. Lucia Gabríny, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: lucia.gabriny@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský / anglický 

Krátky popis: Diseminačné a popularizačné podujatie zamerané prezentáciu 

vedeckovýskumných výsledkov v rámci implementovaného 

projektu. 

 

Názov podujatia slovensky:     Kurz rezu ovocných drevín 

Názov podujatia anglicky:       Fruit tree cutting course 

Typ podujatia:                         praktický workshop 

Termín konania:                      Február-marec 2023 

Miesto konania:                       Demonštračná záhrada Botanickej záhrady SPU 

Garant podujatia:                     Ústav Záhradníctva FZKI, BZ SPU, SZKT SK                                                  

Kontaktná adresa, e-mail, web:    alica.benova@uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           praktický seminár na pokračovanie zameraný na rez viniča a jarný 

rez ovocných drevín, vhodný pre záhradníkov a záhradných 

architektov 

 

Názov podujatia slovensky:  Potravinová dostatočnosť v 21. storočí 

Názov podujatia anglicky:  FoodSecurity in 21st century 

Typ podujatia:  Vedecký seminár (online) 

Termín podujatia:  Február (marec) 2023 

Miesto konania:  ÚŠOVM SPU v Nitre  

Garant podujatia:  Ing. Jozef Palkovič, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  jozef.palkovic@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 
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Krátky popis:  Odborný seminár bude realizovaný Ústavom štatistiky, operačného 

výskumu a matematiky online formou s účasťou vedeckých 

pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov z partnerských 

univerzít (Praha, České Budějovice a Brno) k problematike 

potravinovej dostatočnosti. Napriek tomu, že problém s 

potravinovou dostatočnosťou je vo všeobecnosti spájaný hlavne 

s rozvojovými krajinami, nedávna koronakríza ukázala okrem 

iného aj zraniteľnosť potravinovej dostatočnosti v Európe. Cieľom 

seminára bude diskusia o kľúčových faktoroch determinujúcich 

mieru potravinovej dostatočnosti v Európe a v krajinách, odkiaľ 

pochádzajú účastníci seminára, ako aj o výhodách a nevýhodách 

rôznych prístupov ku kvantifikácii ich vplyvu. Odborný seminár 

bude realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0755/21.  

 

 

 

 



MAREC 
 

Názov podujatia slovensky: Škola – veda – prax - kariéra 

Názov podujatia anglicky: School – Science – Practice - Career 

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 8.3.2023 

Miesto konania: Ústav potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, 

poslucháreň BH    

Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.    

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Podujatie je zamerané na rozvoj študijného programu 

Bezpečnosť a kontrola potravín s cieľom podať informácie 

z praxe o požiadavkách na vzdelávanie, orientáciu záverečných 

prác      a rozvoj kariérnych schopností študentov. Zástupcovia 

potravinárskeho priemyslu budú prezentovať požiadavky na 

orientáciu vzdelávania, riešenia záverečných prác, požiadavky 

na výkon pracovných pozícií ako aj požiadavky na ostatné 

predpoklady pre výkon práce na jednotlivých stupňoch výroby a  

riadenia na pracovisku. 

 

 

Názov podujatia slovensky:  Deň otvorených dverí 

Názov podujatia anglicky:  Open Door Day 

Typ podujatia:  propagácia 

Termín konania:  10.3.2023 

Miesto konania:  TF SPU v Nitre 

Garant podujatia:  doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  jan.kosiba@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  PR aktivity fakulty, prezentácia fakulty pre stredoškolákov 

 

 

 

 

Názov podujatia slovensky:  

 

 

Deň otvorených dverí 

Názov podujatia anglicky:  Open Door Day 

Typ podujatia:  propagácia 

Termín konania:  17.3.2023 

Miesto konania:  FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  elena.horska@uniag.sk 

Rokovací jazyk:   slovenský 

Krátky popis:  PR aktivity fakulty, prezentácia fakulty pre stredoškolákov 

 

 

Názov podujatia slovensky: Multiplikačné podujatie Erasmus+ InnoLAND 

Názov podujatia anglicky: Erasmus+ InnoLANDMultiplier Event 

Typ podujatia: Multiplikačné podujatie / konferencia 

Termín konania: 17.-19.3.2023 

Miesto konania: Brusel, Belgicko 

Garant podujatia: Prof. GintarasStauskis, Vilnius TECH, doc. Attila Tóth, SPU 

Nitra 
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Kontaktná adresa, e-mail, web: ÚKA FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, 

attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: Predstavenie výstupov projektu Erasmus+ InnoLAND so 

zameraním na Spoločný európsky vzdelávací rámec pre 

krajinných architektov, s cieľom zvýšiť mobilitu absolventov 

krajinnej architektúry v krajinách Európskej únie. 

 

Názov podujatia slovensky:     Biologická ochrana rastlín 

Názov podujatia anglicky:       Biological protection of plants 

Typ podujatia:                          odborný seminár 

Termín konania:                           Marec 2023 

Miesto konania:                       Učebňa, Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                     Organix s.r.o. Ing.Róbert Kysler, Ing. Alica Beňová, BZ SPU 

Kontaktná adresa, e-mail, web:    alica.benova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                            slovenský 

Krátky popis:                           Odborný seminár zameraný na ochranu rastlín pomocou 

biologických prípravkov a nové alternatívy v oblasti výživy 

rastlín prostriedkami s ekologickou nezávadnosťou 

 

 

Názov podujatia slovensky: Rada Výskumného centra 

Názov podujatia anglicky: ABT Research Center Comittee 

Typ podujatia: Výskumno-organizačné 

Termín konania: Marec 2023 

Miesto konania: Výskumné centrum AgroBioTech 

Garant podujatia: Ing. Lucia Gabríny, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: lucia.gabriny@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vedecké stretnutie Rady VC ABT – stretnutie garantov oddelení 

Výskumného centra AgroBioTech, predsedu a riaditeľa ohľadne 

výskumného smerovania VC ABT. Riešenie aktuálnych otázok.   

 

 

 

 

Názov podujatia slovensky: Chlieb náš každodenný 

Názov podujatia anglicky: Our daily bread 

Typ podujatia: spoločná študentská akcia FBP a FAPZ pri príležitosti 

Svetového dňa výživy, Svetového dňa chleba a Nitrianskych 

univerzitných dní 

Termín konania: Marec 2023 

Miesto konania: Priestory pod aulou SPU 

Garant podujatia: Ing. Anna Kolesárová, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail, web: Anna.Kolesarova@uniag.sk,   

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia je prezentácia pekárskych výrobkov 

z domácej (študenti, zamestnanci) i komerčnej výroby spojená 

s degustáciou a poskytnutím informácií o význame chleba 

a pečiva vo výžive človeka, nutričnom zložení výrobkov, ich 

výrobe a balení. 
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Názov podujatia slovensky:  Workshop H2020 COMFOCUS 

Názov podujatia anglicky:  H2020 COMFOCUS Workshop 

Typ podujatia:  scientific workshop 

Termín konania:  Marec 2023 

Miesto konania:  FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  elena.horska@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  anglický 

Krátky popis:  vedecký seminár zameraný na prezentáciu doterajších výsledkov 

a tém projektu H2020 Comfocus 

 

Názov podujatia slovensky:  PartnershipDay 2023 

Názov podujatia anglicky:  PartnershipDay 2023 

Typ podujatia:  workshop 

Termín konania:  Marec 2023 

Miesto konania:  FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  doc. Ing. Radovan Savov, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  radovan.savov@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský, anglický 

Krátky popis:  networking študentov so zástupcami partnerov fakulty za účelom 

rozvoja ich profesionálnych zručností a budovania kariéry 

 

Názov podujatia slovensky:  Fandíme slovenskej sociológii a sociológii na SPU v Nitre 

Názov podujatia anglicky:  We are fans of the Slovak sociology and sociology at SUA in 

Nitra 

Typ podujatia:  diskusný workshop 

Termín konania:  tbd 

Miesto konania:  SuPerUniCoWORK centrum (Študentský dom Mladosť; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082996677525)  

Garant podujatia:  doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM (pavilón S, 

AS_3_302); danka.moravcikova@uniag.sk    

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis: Podujatie bude organizované v spolupráci so Slovenskou 

sociologickou spoločnosťou pri SAV. Budú pozvaní známi 

slovenskí sociológovia. Cieľom diskusného workshopu je 

ukázanie nápaditej tváre slovenskej sociológie a zaujímavých 

výskumov, akcií, prednášok, článkov či publikácií, ktoré 

pomáhajú ľuďom rozširovať svoje obzory, lepšie brániť svoje 

záujmy a rozširovať svoju slobodu. Účastníci budú mať možnosť 

diskutovať aktuálne témy rezonujúce v živote našej spoločnosti. 

Ďalším cieľom podujatia je prezentovať dlhoročné tradície vo 

výučbe sociológie na SPU v Nitre a poukázať na jej súčasné 

poslanie a postavenie. Súvisiace linky: 

https://www.facebook.com/sociologickaspolocnost; 

https://www.facebook.com/groups/272216941754/; 

https://mladez.sk/vyskumy/ 
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APRÍL 

 
 

Názov podujatia slovensky:  

 

Vedecká konferencia študentov I. a II. 

stupňavysokoškolskéhoštúdia s medzinárodnouúčasťou 

Názov podujatia anglicky: International scientific conference of bachelor and master 

degree students 

Typ podujatia: Medzinárodná študentská vedecká konferencia  

Termín konania: 20.4.2023 

Miesto konania: Priestory Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

Garant podujatia: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: Alica.Bobkova@uniag.sk, dekfbp@uniag.sk, www.fbp.uniag.sk,                                 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský, český, poľský, anglický 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľommedzinárodnejštudentskej vedeckej konferencie je 

prezentovať výsledkyvedeckovýskumnejčinnostištudentov, ako aj 

výmenaskúseností s poznatkami dosiahnutými u 

zúčastnenýchštudentovdomácich a zahraničnýchvysokýchškôl.  

 

Názov podujatia slovensky: Fakultné kolo ŠVK 

Názov podujatia anglicky: Student Science Conference – Faculty Day 

Typ podujatia: študentská  vedecká konferencia 

Termín konania: 20.4.2023 

Miesto konania: Dekanát FEŠRR,  SPU Nitra 

Garant podujatia: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, 

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: olga.rohacikova@uniag.sk, pavol.schwarcz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis: 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. 

 

Názov podujatia slovensky: Mladá veda 2023 

Názov podujatia anglicky: Young Science 2023 

Typ podujatia: odborné podujatie 

Termín konania: 20.4.2023 

Miesto konania: Dekanát FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: pavol.schwarcz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis: 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. 
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Názov podujatia slovensky: Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti 

Názov podujatia anglicky: UniversityDay of StudentResearch 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 20.4.2023 

Miesto konania/forma podujatia: Technická fakulta SPU v Nitre/prezenčne 

Garanti podujatia (za SPU): prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: jan.kosiba@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský/český/anglický 

Krátky popis: Medzinárodná študentská vedecká konferencia je konaná pod 

záštitou dekana TF SPU v Nitre. Cieľom konferencie je 

prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov 

prvého a druhého stupňa štúdia na TF SPU v Nitre a pozvaných 

hostí z iných univerzít a organizácií so zameraním na oblasť 

strojov a výrobných zariadení v poľnohospodárstve, v strojárstve 

a v odpadovom hospodárstve. 

 

Názov podujatia slovensky:        Pedologické dni pôdoznalcov Slovenska, Čiech a Poľska 

Názov podujatia anglicky:          Pedologicaldays of SoilExperts of the Slovakia, 

CzechRepublic and Poland 

Typ podujatia:                             odborný seminár 

Termín konania:                          20. – 22.4. 2023 

Miesto konania:                          Liptovský Ján / Penzión Limba 

Garant podujatia:                         doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. – Katedra pedológie a geológie 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   juraj.chlpik@uniag.sk 

Rokovací jazyk:                           slovenský, český, poľský 

Krátky popis:                               Odborný seminár bude zameraný na diskusiu k aktuálnym 

problémom súčasného stavu pôd Slovenska, Čiech a Poľska. 

Odborníci, ktorí sa podujatia zúčastnia budú zameriavať svoju 

pozornosť aj na návrh riešení a opatrení, ako postupovať 

v súvislosti s vysporiadaním sa s danými problémami. Súčasťou 

seminára bude aj odborná exkurzia do oblasti Vysokých Tatier  

 



 

Názov podujatia slovensky:        Regionálna konferencia EAAP pre strednú a východnú 

Európu 

Názov podujatia anglicky:          EAAP RegionalMeetingforCentral and EasternEurope 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania:                          26. – 28. 4. 2023 

Miesto konania:                          SPU Nitra 

Garant podujatia:                        prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  Tr. A. Hlinku 2, 949 01, Nitra, radovan.kasarda@uniag.sk,   

regional2023.eaap.org  

Rokovací jazyk:                          anglický 

Krátky popis:                              Hlavným dôvodom organizovania tohto regionálneho podujatia 

zo strany EAAP je posilnenie prepojenia medzi vedcami z krajín 

strednej a východnej Európy, susedných krajín a EAAP, 

zviditeľniť a zvýšiť excelentnosť regionálne produkovanej vedy, 

vybudovať nové a obnoviť existujúce kontakty medzi vedcami a 

vedeckými organizáciami a univerzitami v regióne. Samotné 

stretnutie sa bude konať v prednáškových miestnostiach FAPZ. 

Program bude organizovaný v 3 pracovných dňoch s 3 

zasadnutiami každý deň, vrátane plenárneho zasadnutia. Hlavné 

okruhy predstavujú Výživa, Genetika a Systémy chovu zvierat.   
Názov podujatia slovensky: 

Názov podujatia anglicky: 

Študentská vedecká konferencia 

Studentscientificconference 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: Apríl 2023 

Počet dní: 1 

Miesto konania: D-FZKI, (prezenčne/online) 

Kontaktná adresa, e-mail: D-FZKI (Horák, Matuškovičová) 

Krátky popis Študentská vedecká konferencia  I.II. a III. stupňa štúdia  

 

 

Názov podujatia slovensky: Týždeň bezpečnosti potravín 

Názov podujatia anglicky: Week of FoodSafety 

Typ podujatia: odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy 

Termín konania: 24. - 28. 04.  2023 

Miesto konania: priestory SPU, mesto Nitra 

Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.  

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Podujatie je zamerané  na propagáciu bezpečnosti potravín, 

činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, 

činnosť jeho vedeckých výborov, propagáciu národných 

vedeckých skupín, úlohy odboru bezpečnosti potravín 

a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR. Súčasne sa bude robiť propagácia bezpečnosti potravín 

na základných a stredných školách ako aj medzi 

spotrebiteľmi pri nakupovaní potravín. Budú prebiehať 

diskusie s vybranými odborníkmi na aktuálnu 

problematiku. Pedagógovia katedry budú v stanovených 

termínoch poskytovať  odborné konzultácie k aktuálnym 

problémom bezpečnosti potravín. 
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Názov podujatia slovensky: Digitalizácia účtovníctva v podnikoch v kontexte využívania 

nových informačných technológií 

Názov podujatia anglicky:  Digitization of accounting in companies in thecontext of 

theuse of new informationtechnologies 

Typ podujatia:  online webinár 

Termín konania:  Apríl 2023 

Miesto konania:  bude upresnené neskôr 

Garant podujatia:  doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  marcela.hallova@uniag.sk, iveta.kosovska@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  Digitalizácia je novou hybnou silou pre rozvoj podnikov. 

Pretože zasahuje do všetkých oblastí, podniky by nemali 

podceniť rozvojové šance, ktoré ponúka. Novela zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. S účinnosťou od 1. 

januára 2022 umožní vo väčšej miere využívať elektronické 

vedenie účtovníctva, čo prinesie zjednodušenie a zefektívnenie 

vnútropodnikových procesov. S elektronizáciou účtovníctva sa 

otvorí priestor pre väčšie využívanie nových technologických 

riešení, ktoré umožnia zaradiť účtovníctvo k najviac 

digitalizovaným a automatizovaným oblastiam v podnikoch.  

 

Názov podujatia slovensky:    AutoCad v krajinno-architektonickej praxi 

Názov podujatia anglicky:     AutoCad in landscape-architecturalpractice 

Typ podujatia:                          odborný seminár, zážitková výstava 

Termín konania:                             Apríl 2023 

Miesto konania:                       AIZ – Ateliér interiérovej zelene, Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                     itlearning.sk, Ing. Alica Beňová 

Kontaktná adresa, e-mail, web:    alica.benova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           Odborný seminár rozvíjajúci technické zručnosti projektantov 

krajinárskych diel, podujatie vhodné pre absolventov a študentov 

II.stupňa  

 

Názov podujatia slovensky:  DNA deň 

Názov podujatia anglicky:  DNA Day 

Typ podujatia:  odborno-náučné (vedecké) 

Termín konania:  Apríl 2023 

Miesto konania:  pravdepodobne online resp. Výskumné centrum ABT, Univerzita 

Komenského 

Garant podujatia:  RNDr. Veronika Fialková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web:  
veronika.fialkova@uniag.sk, basa.konecna@gmail.com 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  Ide vedecko-náučné podujatie určené najmä pre mladých študentov, 

stredoškolákov i širokú verejnosť v oblasti genetiky a molekulárnej 

genetiky s cieľom vzbudiť záujem o štúdium tohto odboru a dozvedieť 

sa viac informácií z oblasti genetiky, vrátane rôznych zaujímavých 

tém. 
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Názov podujatia slovensky:  Informačný seminár projektu H2020 COMFOCUS 2. výzva 

Názov podujatia anglicky:  Informationseminar of theproject H2020 COMFOCUS 2nd 

call 

Typ podujatia:  informačný seminár 

Termín konania:  Apríl 2023 

Miesto konania:  FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  elena.horska@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis:  Informačné podujatie pre slovenské univerzity zamerané na 

spropagovanie projektu H2020 Comfocus a 2. projektovej výzvy 

na využitie výskumných kapacít v Európe  
Názov podujatia slovensky: CraftBeerRevolution 

Názov podujatia anglicky:  CraftBeerRevolution 

Typ podujatia:  workshop 

Termín konania:  Apríl alebo september 2023 

Miesto konania:  bude upresnené neskôr 

Garant podujatia:  doc. Ing. Radovan Savov, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  radovan.savov@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský, anglický 

Krátky popis:  stretnutie odbornej a vedeckej verejnosti za účelom prezentovania 

výsledkov výskumu v oblasti craftbeer 
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MÁJ 
  

 

  

Názov podujatia slovensky:  Sieťové a informačné technológie 

Názov podujatia anglicky:  Network and Information Technologies 

Typ podujatia:  Seminár s celoslovenskou pôsobnosťou 

Termín konania:  17.5.2023 

Miesto konania:  poslucháreň S-01, SPU Nitra 

Garant podujatia:  RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  Darina.Tothova@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský, anglický 

Krátky popis: Novinky v oblasti IKT 

 

Názov podujatia slovensky: Workshop k  projektu APVV Odpady a stavby - 

modelovanie efektívnosti alternatívnych možností 

spolupráce správnych orgánov 

Názov podujatia anglicky: APVV project workshop Waste and Buildings - Modeling 

Efficiency of 

AlternativeOpportunitiesforPublicAuthoritiesCooperation 

Typ podujatia: workshop – stretnutie partnerov projektu 

Termín konania: 22.5.2023 

Miesto konania Ústav práva, FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: eleonora.marisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia bude diskusia k riešenia fungovania verejnej 

správy SR v odpadovom a stavebnom sektore a to  

modelovaním efektívnej spolupráce správnych orgánov štátnej 

správy (okresných úradov) a samosprávy ( obcí) na vzorke 

Košického a Nitrianskeho regiónu 

Názov podujatia slovensky: Víno SPU  

Názov podujatia slovensky: Jedlé kvety a ich perspektíva v potravinárskom 

priemysle 

Názov podujatia anglicky: Edibleflowers and theirperspective in thefoodindustry 

Typ podujatia: workshop 

Termín konania: 12.5.2023 

Miesto konania: kongresová miestnosť vo VC ABT 

Kontaktná adresa, e-mail, web: eva.ivanisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Konzumácia kvetov je považovaná za jeden zo „šiestich 

trendov v oblasti stravovania a nápojov v gastronómii“. Jedlé 

kvety majú vysokú nutričnú hodnotu – sú zdrojom sacharidov, 

bielkovín, majú nízky obsah tukov; vysoký obsah minerálnych 

látok predovšetkým vápnika, železa, draslíka, horčíka, fosforu 

a zinku. Ďalej obsahujú bioaktívne zložky prevažne 

polyfenolickej štruktúry, ktoré sú nositeľmi antioxidačnej 

aktivity a zároveň dodávajú farbu a arómu. Workshop bude 

zameraný na charakteristiku jedlých kvetov, výhody 

konzumácie, sortiment jedlých kvetov a možnosti ich využitia 

v gastronomickom priemysle. Workshop bude zároveň spojený 

s názornou ukážkou jedlých kvetov a ich ochutnávkou. 
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Názov podujatia anglicky: Wine of SUA 

Typ podujatia: Odborné posudzovanie vín a workshop  

Termín konania: Máj 2023 

Miesto konania: SPU v Nitre 

Garant podujatia: Ústav záhradníctva FZKI (doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. + Ing. 

Eduard Pintér, PhD.)  

Kontaktná adresa, e-mail, web: stefan.ailer@uniag.sk; eduard.pinter@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Súťaž vín slovenskej proveniencie s prezentáciou výsledkov 

pre verejnosť realizovanou formou verejnej prehliadky vín. 

Workshop k problematike nových pravidiel označovania 

nutričných zložiek vína. 

 

Názov podujatia slovensky:     Kvetinové lúky 

Názov podujatia anglicky:       Flower meadows 

Typ podujatia:                          odborný seminár 

Termín konania:                   Máj 2023 

Miesto konania:                       AIZ – Ateliér interiérovej zelene, Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                     Ing. Marie Straková Agrostiscz, BZ SPU 

Kontaktná adresa, e-mail, web:    alica.benova@uniag.sk,  bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           Odborné podujatie približujúce zakladanie trvalých lúčnych 

spoločenstiev, ich zloženie, údržbu a prínosy. Seminár je 

vhodný pre študentov, pedagógov i verejnosť. Kvitnúce lúky 

ako jeden z výrazných trendov nie len krajinnej architektúry, 

ale aj mestotvorby, krajinotvorby a ekologizácie životného 

prostredie a adaptácie na zmenu klímy. 

 

Názov podujatia slovensky: 22th International Workshop 

forYoungScientistsBioPhysSpring 2023 (BPS 2023)* 

Názov podujatia anglicky: 22th International Workshop 

forYoungScientistsBioPhysSpring 2023 (BPS 2023) 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia  

Termín konania: Máj 2023  

Miesto konania/forma podujatia: HungarianUniversity of Agriculture and LifeSciences, 

Gödöllő, Maďarsko/prezenčne 

Garanti podujatia (za SPU): prof. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. 

doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: vlasta.vozarova@uniag.sk; lubomir.kubik@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický  

Krátky popis: Medzinárodná konferencia mladých vedcov a doktorandov, 

tradične organizovaná na jar. Konferencia je tematicky 

zameraná na rozsiahlu oblasť fyziky aplikovanej na 

biologické, poľnohospodárske či potravinárske systémy, tiež 

na environmentálne témy a obnoviteľné zdroje energie. 

Prednášky a prezentácie sú výlučne v angličtine. 

Konferenciu organizačne striedavo zabezpečujú inštitúcie: 

CzechUniversity of LifeSciencesPrague, Česká republika; 

Institute of AgrophysicsPolishAcademy of Sciences, Lublin, 

Poľsko; HungarianUniversity of Agriculture and LifeSciences, 
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Gödöllő, Maďarsko a Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre (v rokoch 2010, 2014, 2018 a 2022).  

* používa sa len anglický názov 

 

Názov podujatia slovensky:  Deň poľa ku krmovinám 

Názov podujatia anglicky:  Field Day to Feed 

Typ podujatia: odborné 

Termín konania:  Máj 2023 

Miesto konania/forma podujatia:  Liptovský Ondrej/prezenčne 

Garant podujatia:  prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  pavol.findura@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  Pestrá prehliadka poľnohospodárskej techniky čaká 

návštevníkov Dňa poľa ku krmovinám, účastníci výstavy majú 

možnosť porovnávať jednotlivé stroje a technológie svetových 

výrobcov v pracovnom nasadení. 

 

Názov podujatia slovensky:  Technofórum 2023 

Názov podujatia anglicky:  Technoforum 2023 

Typ podujatia:  vedecké 

Termín konania:  Máj-jún 2023 

Miesto konania/forma podujatia:  Nitra, Komárno/prezenčne 

Garant podujatia:  prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  jan.jobbagy@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský, anglický, český, maďarský 

Krátky popis:  Vedecká konferencia je zameraná na najmodernejšie 

technológie a techniku v oblasti poľnohospodárstva, 

záhradníctva a vinohradníctva. Významným znakom v 

súčasnom poľnohospodárstve je hľadanie spôsobov pre 

efektívnejšie pestovanie poľných plodín a zvýšenú ochranu 

krajiny. Predpokladom zvyšovania úrovne konkurenčne 

schopného a rozvíjajúceho sa poľnohospodárstva je aj rozvoj 

výrobných technológií. 

Názov podujatia slovensky: Veda mladých 2023 

Názov podujatia anglicky: Science of Youth 2023 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Máj-jún 2023 

Miesto konania: Bude upresnené 

Garant podujatia: Ing. Andrej Tárník, PhD. – ÚKI FZKI 

Ing. Vladimír Kišš, PhD. – VC ABT  

Ing. Mária Tárníková, PhD. – ÚKI FZKI 
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Kontaktná adresa, e-mail, web: https://vedamladych.uniag.sk/ 

Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: Veda mladých je konferencia prioritne určená pre PhD. 

študentov, ich školiteľov a mladých vedeckých pracovníkov. 

Konferencia je otvorená pre všetky témy z oblasti 

krajinárstva, vodného hospodárstva, klimatológie, 

záhradníctva, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva, 

krajinnej a záhradnej architektúry, bieotechniky zelene a pod. 

 

Názov podujatia slovensky:    Botanické kultúrne leto  

Názov podujatia anglicky:      Botanical cultural summer 

Typ podujatia:                        voľnočasové podujatie 

Termín konania:                      Máj-september 2023 

Miesto konania:                       Park BZ SPU 

Garant podujatia:                     BZ SPU Ing.Alica Beňová, TIC Nitra, Mestská knižnica Nitra, 

ZUŠ Nitra 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   alica.benova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                      slovenský 

Krátky popis:                          kultúrne podujatia pod holým nebom v parku BZ, v podobe 

malých koncertov, výtvarných výstav a čitateľských stretnutí – 

poézia v parku  
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JÚN 

 
Názov podujatia slovensky: Celoslovenské dni poľa - 12. ročník 

Názov podujatia anglicky: All-Slovak field days - 12th year 

Typ podujatia: výstava 

Termín konania: 6. - 7.6.2023 

Miesto konania:  Oponice - pozemky Vysokoškolského poľnohospodárskeho 

podniku SPU, s.r.o.  

Garant podujatia:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Kontaktná adresa, e-mail, web:                 www.dnipola.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis: 12. ročník Celoslovenských dní poľa - prehliadky a výstavy 

odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a 

hospodárskych zvierat na pozemkoch Vysokoškolského 

poľnohospodárskeho podniku SPU, s. r. o. v Oponiciach, ktorý 

bude so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre 

hostiteľom tejto výstavy. 

 
Názov podujatia slovensky:     Festival regionálnych produktov a medu (Víkend otvorených 

parkov a záhrad) 

Názov podujatia anglicky:       Festival of regional product and honey 

Typ podujatia:                     voľnočasové podujatie 

Termín konania:                          10.6.2023 

Miesto konania:                      Park BZ SPU 

Garant podujatia:                     BZ SPU Ing.Alica Beňová, TIC Nitra, NOCR Nitra 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   alica.benova@uniag.sk,  bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           voľnočasové podujatie zamerané na rozširovanie povedomia 

o dôležitosti regionality potravín a potravinových produktov, 

s dôrazom na prírodnú výrobu a podporu regionálnych 

producentov potravín a včelárov, spojené s hudbou a umením 

a predajom hand-made výrobkov 

 

 

Názov podujatia slovensky:  Deň bioenergetiky 2023 

Názov podujatia anglicky: The Bioenergy day 2023 

Typ podujatia: odborné podujatie 

Termín konania: 15.6.2023 

Miesto konania: Pavilón Q VC ABT, Bioplynová stanica a Poľná pokusná báza 

v Kolíňanoch  

Garant podujatia: Ústav environmentálneho manažmentu,  FEŠRR,  SPU Nitra 

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., doc. Ing. Martin Prčík, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

Ing. Ľubica Civáňová, ÚEM FEŠRR SPU v Nitre,  

Tr. A. Hlinku 2,  949 01 Nitra; e-mail: lubica.civanova@uniag.sk,  

tel.: +421 37 641 4617 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom Dňa bioenergetiky je podporiť rozvoj výskumu 

v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh 

aplikovaného výskumu a rýchly prenos výsledkov výskumu 

a technológií z výskumných projektov do praxe. 
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Názov podujatia slovensky: Enviro 2023 

Názov podujatia anglicky: Enviro 2023 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 21.-23.6.2023 

Miesto konania: Krakov – Wieliczka Poľsko 

Garant podujatia: Dekan FZKI prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. + Poľská strana 

Kontaktná adresa, e-mail, web: dekanát FZKI a administratíva z Poľska 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský 

Krátky popis: Konferencia je zameraná na ochranu pôdy, vodné hospodárstvo, 

klimatické zmeny, pozemkové úpravy, krajinnú architektúru, 

zelenú infraštruktúru, odpadové hospodárstvo ako aj na nástroje 

pre modelovanie rôznych druhov rizík v krajine a geo-informačné 

technológie.  

 

Názov podujatia slovensky: Medzinárodné krajinárske fórum LE:NOTRE Región 

Stuttgart 

Názov podujatia anglicky: LE:NOTRE LandscapeForumStuttgartRegion 

Typ podujatia: Medzinárodné krajinárske fórum, prednášky, diskusie, workshopy 

Termín konania: 27.6.-1.7.2023 

Miesto konania: Nürtingen, Nemecko 

Garant podujatia: Dr. EllenFetzer, HfWUNürtingen-Geislingen, Doc. Ing. Attila 

Tóth, PhD., LE:NOTRE Institute, ECLAS 

Kontaktná adresa, e-mail, web: ÚKA FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, 

attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Anglický  

Krátky popis: Zámerom krajinárskeho fóra je generovať nové vedomosti, 

spoluprácu a akčný plán pre udržateľný lokálny rozvoj krajiny. 

Počas fóra sa uskutočnia medziodborové rozhovory o výzvach pre 

udržateľnosť 

 

Názov podujatia slovensky:  Fyziológia živočíchov 2023 

Názov podujatia anglicky: Animal Physiology 2023 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Jún 2023 

Miesto konania: Krakow, Poľsko 

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. 

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, massanyip@gmail.com 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský, český, poľský 

Krátky popis: Cieľom konferencie je vedecká diskusia o najnovších výsledkoch 

výskumov v oblasti fyziológie živočíchov, fyziológie výživy, 

bunkovej a molekulovej fyziológie. Konferencia je realizovaná 

v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne, Pedagogickou 

univerzitou v Krakove a Ústavom fyziológie zvierat SAV v 

Košiciach. 

 

Názov podujatia slovensky: Zážitkové učenie gastronómie pre stredoškolákov 

Praktická výučba o potravinách na gastronomických 

predmetoch vyučovaných na Ústave potravinárstva FBP 

(oslovené budú všetky 4 pracoviská ÚP) 

Názov podujatia anglicky: Practical training about food on gastronomic subjects in the 

Institute of Food, FBFS 

Typ podujatia: odborné podujatie 

Termín konania: Jún 2023, po dohode so Strednou školou gastronómie 

a cestovného ruchu v Nitre  Levická 40  
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Miesto konania: pracoviská Ústavu potravinárstva, resp. vybrané laboratóriá 

Agrobiotechu 

Garant podujatia: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/641 4771, e-mail: lucia.zelenakova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cieľom podujatia je odborný workshop pre stredné školy 

gastronomického zamerania spojený s praktickými laboratórnymi 

analýzami v priestoroch FBP. Sprievodnou akciou môže byť aj 

prezentácia a ochutnávka pokrmov studenej kuchyne 

pripravených študentmi študijného programu Potraviny 

a technológie v gastronómii.  

Pozn: akcia bude financovaná z projektu KEGA, v ktorom je 

zadefinovaný cieľ „Efektívne prepojenie stredných škôl, 

univerzity a praxe organizovaním odborných workshopov, 

praktických 

cvičení a exkurzií“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Zeleňáková) 

 

  

Názov podujatia slovensky:  Kurz syrárstva  

Názov podujatia anglicky:  Course of Cheeseproduction 

Typ podujatia:  Odborné – vzdelávací program ďalšieho vzdelávania  

Termín konania:  Jún 2023 

Miesto konania:  Ústav potravinárstva FBP 

Garant podujatia:  Ing. Viera Ducková, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail,  +421 37 641 4710, viera.duckova@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský  

Krátky popis:  Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoreticky aj prakticky 

ukazovatele technologickej kvality mlieka a ostatných materiálov 

potrebných k výrobe syrov. Oboznámi sa a získa praktické 

poznatky zo základov výroby syrov, z posúdenia chýb syrov a vie 

predchádzať ich vzniku. Získa vedomosti z oblasti správnej 

výrobnej praxe a uplatňovania systému HACCP pri spracovaní 

mlieka. Má znalosti o podmienkach certifikácie mliečnych 

výrobkov. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti 

umožnia lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti 

súvisiacej s výrobou syrov.  

 

Názov podujatia slovensky:     Arboristika v záhradníckej praxi  

Názov podujatia anglicky:       Arborism in practice 

Typ podujatia:                          odborný praktický seminár 

Termín konania:                         Jún 2023 

Miesto konania:                     Park BZ SPU 

Garant podujatia:                     ISA Arbor Slovensko, SZKT SK, Ing. Alica Beňová 

(spoluorganizátor a člen Správnej Rady SZKT SK) 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   alica.benova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           Odborný seminár pojednávajúci o technických zásahoch 

v arboristike, zložený z teórie a praktickej časti, terénna časť 

spojená s demonštračnými ukážkami arboristickej praxe na 

vybraných jedincoch drevín v Parku BZ 
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Názov podujatia slovensky:  Poľný seminár ÚAV /KRVTE/ 

Názov podujatia anglicky:  Fieldseminar IAS /DCPGE/ 

Typ podujatia:  odborný seminár 

Termín konania:  jún Jún 2023 

Miesto konania:   EXBA Malanta/VPP Žirany  

Garant podujatia:  prof. Ing. V. Pačuta, CSc., doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   Vladimir.Pacuta@uniag.sk, Lubos.Vozar@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  
Riešitelia jednotlivých výskumných aktivít budú informovať 

o aktuálnych riešených úlohách. 

 

Názov podujatia slovensky: Deň otvorených dverí spojený s odbornými prednáškami 

Názov podujatia anglicky: Open door day with presentations of research results 

Typ podujatia: Vedecké  

Termín konania: Jún 2023 

Miesto konania: Výskumné centrum  

Garant podujatia: Ing. Lucia Gabríny, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: lucia.gabriny@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský / anglický 

Krátky popis: Diseminačné a popularizačné podujatie zamerané na prezentáciu 

vedeckovýskumných výsledkov výskumného centra AgroBioTech. 
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JÚL 
 

Názov podujatia slovensky: Aktuálne trendy vzdelávania v potravinárstve 

Názov podujatia anglicky: Currenttrends in education in thefoodindustry 

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 4.7.2023 

Miesto konania: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, 949 01 Nitra 

Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,    

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325,Jozef.Golian@uniag.sk,                                    

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Podujatie je zamerané  aktuálne trendy potravinárskeho 

vzdelávania, potravinárskej legislatívy, inovácií a informatizácie. 

Prednášky budú zamerané aj na prepojenie štúdia na povolania 

v rámci Národnej sústavy povolaní, jazykové a odborné zmeny 

v komunikácii a písomnom prejave študentov a učiteľov ako aj 

možnosti spolupráce v rámci laboratórnych kapacít 

a poloprevádzok. 

 

Názov podujatia slovensky:     Udržateľné hospodárenie v produkcií zeleniny 

Názov podujatia anglicky:       Regenerative cultivation in vegetable production 

Typ podujatia:                         odborný seminár 

Termín konania:                         Júl 2023 

Miesto konania:                       Demonštračná záhrada Botanickej záhrady SPU 

Garant podujatia:                     Ústav záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ing. Jakub 

Mankovecký, Ing. Alica Beňová 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  alica.benova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                           Odborný seminár zameraný udržateľné hospodárstvo na príklade 

pestovania zeleniny 

 

Názov podujatia slovensky:     Výtvarné ateliéry 

Názov podujatia anglicky:       Art studios 

Typ podujatia:                          voľnočasové podujatie 

Termín konania:                      Júl - august 2023 

Miesto konania:                       AIZ – Ateliér interiérovej zelene, Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                    Atelier Medea 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   alica.benova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                      slovenský 

Krátky popis:                          tvorivé výtvarné dielne s botanickou tematikou  
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AUGUST 
 

Názov podujatia slovensky:  Viva la Science Letná škola, 6. ročník 

Názov podujatia anglicky: Viva la ScienceSummerSchool, 6th year 

Typ podujatia: Vzdelávacie podujatie, letná škola 

Termín konania: 1.8.-31.8.2023 

Miesto konania: Výskumné centrum AgroBioTech, Ústav biotechnológie, Ústav 

aplikovanej biológie 

Garant podujatia: Ing. Eva Tvrdá, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: vivalascience.letnaskola@gmail.com, 

https://sites.google.com/view/vivalascience 

Rokovací jazyk: anglický jazyk 

Krátky popis: Projekt je zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu 

inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov 

vysokých škôl, ktorí sa venujú štúdiu biologických 

a biotechnologických odborov na Slovensku a v krajinách V4. 

Letná škola predstavuje intenzívny mesačný vzdelávací projekt, 

ktorý účastníkom poskytne jedinečnú príležitosť zapojiť sa do 

každodenného výskumného prostredia, a ktorý je zložený zo 

základných zložiek vedeckovýskumného života. Letná škola 

zahŕňa prednášky a diskusie na relevantné a populárne témy 

v oblasti „lifesciences“, praktické workshopy zamerané na 

efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické 

zručnosti, ako aj tréningy akademického písania, prezentácie 

experimentálnych výsledkov a rozvoj tvorivého myslenia. 

 

Názov podujatia slovensky:   Deň otvorených dverí vo vzorkovniciach SPU (počas 

Agrokomplex NR) 

Názov podujatia anglicky:       Open door day in the demonstration garden 

Typ podujatia:                         komentovaná prehliadka 

Termín konania:                      17.8.2023 

Miesto konania:                       Demonštračná záhrada BZ SPU 

Garant podujatia:                   Ing. Jakub Mankovecký, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web:  

jakub.mankovecky@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                       slovenský 

Krátky popis:                          exkurzia, prednášky a rozpravy a vzorkovniciach DZ BZ SPU 

 

Názov podujatia slovensky: Pestovateľské technológie v záhradníctve 

Názov podujatia anglicky: Growingtechnologies in horticulture 

Typ podujatia: Seminár 

Termín konania: August 2023 

Miesto konania: Nitra 

Garant podujatia: Ústav záhradníctva FZKI (Ing. Jakub Mankovecký, PhD., doc. Ing. 

A. Andrejiová, PhD., doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., doc. Ing. 

Oleg Paulen, PhD.) 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

jakub.mankovecky@uniag.sk 
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Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Seminár určený pre verejnosť ako sprievodná akcia Dňa 

otvorených dverí v demonštračnej záhrade počas konania výstavy 

Agrokomplex 2023  



SEPTEMBER 
 

Názov podujatia slovensky: ECLAS Konferencia: Labyrint sveta - krajinné križovatky 

Názov podujatia anglicky: ECLAS Conference: Labyrinth of theWorld – 

LandscapeCrossroads 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 10.-13.9.2023 

Miesto konania: Brno-Lednice, Česká republika 

Garant podujatia: Doc. Dr. Alena Salašová, MENDELU Brno-Lednice, Doc. Ing. 

Attila Tóth, PhD., ECLAS 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

ÚKA FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Anglický  

Krátky popis: Medzinárodná konferencia európskych škôl krajinnej architektúry 

 

Názov podujatia slovensky: Workshop k  projektu APVV Odpady a stavby - modelovanie 

efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych 

orgánov 

Názov podujatia anglicky: APVV project workshop Waste and Buildings - Modeling 

Efficiency of 

AlternativeOpportunitiesforPublicAuthoritiesCooperation 

Typ podujatia: workshop – stretnutie partnerov projektu 

Termín konania: 11.-12.9.2023 

Miesto konania Ústav práva, FEŠRR,  SPU Nitra 

Garant podujatia: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, 

web: 

eleonora.marisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia bude diskusia partnerov k publikáciám 

z priebežných výsledkov projektu , a to najmä v zahraničných 

vedeckých časopisoch. Predmetom workshopu bude taktiež  

pripomienkovanie  štruktúry  a kapitol v pripravovaných dvoch 

učebniciach a monografii s problematikou odpadov a stavieb, do 

ktorých budú premietnuté výsledky projektu. 

 

Názov podujatia slovensky:  Dni živočíšnych vied 2023 

Názov podujatia anglicky:  Animal ScienceDays 2023 

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania:  20. – 22.9.2023 

Miesto konania:  Trebnje, Slovinsko 

Garant podujatia:  prof. Dr. Peter Dovč, University of Ljubljana 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  Jamnikarjeva cesta 101, 1000 Ljubljana, peter.dovc@bf.uni-lj.si, 

www.uni-lj.si 

Rokovací jazyk:  anglický 

Krátky popis:  Animal ScienceDays je heptalaterálne konzorcium, ktoré 

predstavuje platformu pre stretnutia a výmenu poznatkov vedcov 

zo strednej a východnej Európy a pre zainteresovaných 

akademikov a odborníkov z celého sveta v oblasti živočíšnych 

vied na výmenu názorov a podporu efektívnej spolupráce. 

 

Názov podujatia slovensky:  Deň architektúry  
Názov podujatia anglicky:       Day of architecture  
Typ podujatia:                          architektonická konferencia  
Termín konania:                      30.9.2023  
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Miesto konania:                       Učebňa - Skleníky BZ SPU  

Garant podujatia                      

ZAN architekti, Ing.arch.Milan Csanda, BZ SPU ako 

spoluorganizátor 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   alica.benova@uniag.sk,  bz.uniag.sk  
Rokovací jazyk:                      slovenský 

 

Krátky popis:                       odborný seminár približujúci máloznáme jedlé ovocné 

dreviny, jedlé kvety, bylinky a i. Konferencia – súbor 

prednášok na zvolenú tému (podrobnosti pred podujatím), 

architektúra okolo nás, história a súčasnosť, spoločenský večer 

 

  

Názov podujatia slovensky: Rizikové faktory potravového reťazca 

Názov podujatia anglicky: Risk Factors of FoodChain 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: September 2023 

Miesto konania: Gödöllö, Maďarsko 

Garant podujatia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.  

prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: norolukac@gmail.com, marcela.capcarova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický, poľský, český 

Krátky popis: Cieľom medzinárodnej konferencie je sprostredkovať 

najnovšie informácie z výskumu v oblasti rizikových 

faktorov potravového reťazca dosiahnutých na jednotlivých 

pracoviskách, ako aj informácie o vedecko-výskumnom 

zameraní pracovísk. Konferencia je realizovaná v spolupráci 

s Pedagogickou univerzitou v Krakove 

v Poľsku, SzentIstvánUniversity v Gödöllö v Maďarsku 

a Rzesovskou univerzitou v Rzesowe v Poľsku. 

 

Názov podujatia slovensky:  FoodBioTech 2023 

Názov podujatia anglicky: FoodBioTech 2023 

Typ podujatia: 16. medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: September 2023 

Miesto konania: Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 

Garant podujatia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. Ing. Adriana 

Kolesárová, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: norbert.lukac@uniag.sk, adriana.kolesarova@uniag.sk, 

https://fbtcon.fbp.uniag.sk/, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: 

 

 

 

 

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov  

z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín,  

rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych 

a environmentálnych biotechnológií, genetických zdrojov, 

molekulárnych markerov hospodársky významných 

vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie.  

Názov podujatia slovensky: Efektívny manažment inovačne orientovaných územných 

klastrov I.   

Názov podujatia anglicky: Effective management of innovation-

orientedterritorialclusters I.  

Typ podujatia: vedecký seminár 

Termín konania: September 2023 

Miesto konania Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: jana.jarabkova@uniag.sk 
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Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vedecký seminár  bude zameraný na prezentáciu parciálnych 

výstupov projektu APVV-21-0099 Efektívny manažment 

inovačne orientovaných územných klastrov. Predmetom 

projektu je vývoj a modelové testovanie systému efektívneho 

manažmentu inovačne orientovaných územných klastrov 

vychádzajúc z identifikácie kľúčových prvkov a kľúčových 

faktorov interakcie medzi ekonomickými aktérmi, verejným 

sektorom a akademickým sektorom. Jeho účelom je vytvoriť 

vhodné prostredie pre akceleráciu transformácie regionálnych 

ekonomík smerom k inovačne orientovanej obehovej 

ekonomike. 

 

Názov podujatia slovensky: Európske politiky a efektívna verejná správa – súčasné 

problémy a výzvy 

Názov podujatia anglicky: Europeanpolicies and 

efficientpublicadministrationcurrentissues and challenges 

Typ podujatia: vedecký seminár/online 

Termín konania: September 2023 

Miesto konania Ústav európskych politík a verejnej správy, FEŠRR, SPU Nitra 

Garant podujatia: Dr.habil.Ing.ĽubicaRumanovská, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: lubica.rumanovska@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis: Cieľom vedeckej konferencie bude prezentácia a diskusia 

vedeckých prác účastníkov konferencie o otázkach aktuálnej 

problematiky v oblasti politík Európskej únie a efektívnej 

verejnej správy a ich výziev do budúcna. 

 

Názov podujatia slovensky: Ichtyologická konferencia SIS 2023 

Názov podujatia anglicky:  Ichthyologicalconference of SIS 2023 

Typ podujatia:  vedecká konferencia 

Termín konania: September 2023 

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 

Garant podujatia: Ing. Jaroslav Andreji, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  jaroslav.andreji@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovensky 

Krátky popis:  Konferencia bude zameraná na výmenu aktuálnych informácií a 

diskusiu z oblasti ichtyológie a akvakultúry.  

 

Názov podujatia slovensky:  Nástupníctvo v malých a stredných rodinných podnikoch na 

Slovensku – súčasný stav a perspektívy do budúcnosti 

Názov podujatia anglicky:  Succession in Small and Medium-sizedFamilyBusinesses in 

Slovakia - Current State and FuturePerspectives 

Typ podujatia:  workshop 

Termín konania:  September 2023 

Miesto konania:  ÚEM FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  doc. Ing, Zuzana Lušňáková, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail, web:  zuzana.lusnakova@uniag.sk  

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  workshop v rámci riešeného projektu VEGA 1/0490/21, na ktorom 

sa zúčastnia  zástupcovia malých a stredných rodinných podnikov 

ako aj pedagógovia a vedeckí pracovníci, ktorí budú zabezpečovať 

prenos teoretických poznatkov v záujme úspešného 

zvládnutiaprocesu nástupníctva v rodinných firmách na 

Slovensku.  
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Názov podujatia slovensky:  Školenie zamestnancov SPU – práca s dátami, štatistické 

analýzy dát a experimentov, základy SASu (podľa požiadaviek 

záujemcov) 

Typ podujatia:  školenie 

Termín podujatia:  September 2023 

Miesto konania:  CIT, FEM SPU v Nitre  

Garant podujatia:  Ing. Eva Matejková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail:  eva.matejkova@uniag.sk 

Jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  Na základe požiadaviek zo strany viacerých pedagogických 

pracovníkov nie len fakulty ekonomiky a manažmentu, bude 

školenie realizované v rámci vybraných okruhov podľa 

požiadaviek záujemcov. Okruhy sa budú týkať práce s dátami, 

štatistickým spracovaním dát, experimentov a  prieskumov 

v Microsoft Excel, prípadne vo vybranom štatistickom softvéri 

SAS. 

 

Názov podujatia slovensky:  Deň poľa k jesenným prácam 

Názov podujatia anglicky: Field day on tillage technologies  

Typ podujatia:  odborné 

Termín konania:  September 2023 

Miesto konania/forma podujatia:  Selice/prezenčne 

Garant podujatia:  prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  pavol.findura@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  Pestrá prehliadka poľnohospodárskej techniky čaká návštevníkov 

Dňa poľa k jesenným prácam, účastníci výstavy majú možnosť 

porovnávať jednotlivé stroje a technológie svetových výrobcov v 

pracovnom nasadení. 
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OKTÓBER 
 

Názov podujatia slovensky: Valné zhromaždenie IFLA Europe a odborný kongres AIAPP 

LostLandscapes 

Názov podujatia anglicky: IFLA Europe General Assembly and AIAPP Congress on 

LostLandscapes 

Typ podujatia: Konferencia, Medzinárodný odborný kongres, valné 

zhromaždenie 

Termín konania: 11. - 15.10.2023 

Miesto konania: Neapol, Taliansko 

Garant podujatia: Doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Delegát Slovenska v IFLA Europe 

Kontaktná adresa, e-mail, web: ÚKA FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, 

attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Anglický  

Krátky popis: Medzinárodný odborný kongres krajinných architektov na tému 

“stratené krajiny”, odborná exkurzia a valné zhromaždenie 

európskych delegátov krajinno-architektonických združení a 

komôr. 

 

  

Názov podujatia slovensky: “Jablko roka” - celoslovenská súťaž producentov jabĺk  

Názov podujatia anglicky: „Apple of year“ - Slovakiancompetition of appleproducers 

Typ podujatia: Súťaž, výstava 

Termín konania: Október 2023 

Miesto konania: Trenčín 

Garant podujatia: Ovocinárska únia SR, spoluorganizátor Ústav záhradníctva, FZKI 

(doc. Oleg Paulen, PhD., doc. Ing. JánMezey, PhD.) 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

oleg.paulen@uniag.sk; jan.mezey@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Celoslovenská súťaž profesionálnych producentov jabĺk, 

odborných škôl so záhradníckym zameraním o jablko roka, 

najkrajšiu expozíciu s jablkami a najkrajší sad s prezentáciou pre 

odbornú a laickú verejnosť. 

 

Názov podujatia slovensky: Fotosúťaž s výstavou 

Názov podujatia anglicky: Photocontestwithexhibition 

Typ podujatia: Súťaž/výstava 

Termín konania: Október2023 

Miesto konania: Priestory UKI pod Zoborom, FZKI SPU 

Garant podujatia: Prof.Ing. Dušan Igaz, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: dusan.igaz@unia.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Cieľom informačnej aktivity - Fotosúťaž s výstavou v rámci 

schváleného projektu Environmentálne centrum Klíma-Krajina-

Informácie (dalej len Envirocentrum)  je osloviť a zaujať najmä 

mladé vekové skupiny spoločnosti. Fotosúťaž bude prostriedkom 

pre rozvoj kreativity, osobnosti zapojených osôb a tiež 

prostriedkom na zvýšenie ich záujmu o problematiku 

klimatických zmien v každodennom živote. Realizácia tejto 

informačnej aktivity vrátane vyhodnotenia súťaže bude 

realizovaná internými zamestnancami Fakulty záhradníctva a 

krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre. 



Názov podujatia slovensky:     Nezvyčajné jedlé rastliny   

Názov podujatia anglicky:       Unusual edible plants 

Typ podujatia:                          odborný seminár 

Termín konania:                             Október 2023 

Miesto konania:                       AIZ – Ateliér interiérovej zelene, Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                     Ing. R. Kuruc, Michal Tomko, BZ SPU  

Kontaktná adresa, e-mail, web:  alica.benova@uniag.sk,  bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                      slovenský 

Krátky popis:                           odborný seminár približujúci málo známe jedlé ovocné dreviny, 

jedlé kvety, bylinky a i. 

 

Názov podujatia slovensky:  UNICART 2023 

Názov podujatia anglicky:  UNICART 2023 

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania:  Október 2023 

Miesto konania:  FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  elena.horska@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  anglický 

Krátky popis:  Medzinárodná vedecká konferencia konzorcia spolupracujúcich 

univerzít Talianska, Francúzka, Slovenska, Malty, Moldavy 

a Albánska na tému udržateľnosti, rozvoja turizmu a regiónu 

a kultúry potravín  
 

Názov podujatia slovensky:  

 

Platformy pre dištančné vzdelávanie na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre             

Názov podujatia anglicky:    PlatformsforDistanceLearning at the Slovak University of 

Agriculture in Nitra 

Typ podujatia:  Seminár  

Termín konania:  Október 2023 

Miesto konania:  Nitra 

Garant podujatia:  RNDr. Darina Tóthová, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  Darina.Tothova@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  Priebežné hodnotenie projektu KEGA, prezentácia výsledkov 

prieskumov 

 

Názov podujatia slovensky:  

 

Agrofilm 

Názov podujatia anglicky:  Agrofilm 

Typ podujatia:  premietanie filmov spojené s prednáškami 

Termín konania:  Október 2023 

Miesto konania:  S pavilón, prednášková miestnposť S-01 

Garant podujatia:  doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, patrik.rovny@uniag.sk, 

037 6415124 

Rokovací jazyk:  slovenský 
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Krátky popis:  Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, 

podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v 

oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, 

lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka 

a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných 

zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostatočnosť a bezpečnosť 

i zdravé životné prostredie, kultúrnu krajinu a zvyšovanie kvality 

života ľudí.  Agrofilm sa postupne vypracoval na vo svete 

ojedinelé podujatie v danom tematickom zameraní. Každoročne 

sa na podujatí zúčastňuje aj SPU v Nitre, kde okrem premietania 

sa organizujú výberové prednášky spojené s diskusiami 

k jednotlivým filmom. Viac info nájdete na 

stránke www.agrofilm.sk.  

 

 

Názov podujatia slovensky: DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky  

Názov podujatia anglicky: DIS – Theory and application of technicaldiagnostics 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Október 2023 

Miesto konania/forma 

podujatia: 

Strojnícka fakulta TU Košice 

Garanti podujatia: doc. Ing. Viera Peťková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: https://www.sjf.tuke.sk/kbakp/en/aktivity/dis 

Rokovací jazyk: slovenský / anglický /český 

Krátky popis: Medzinárodná vedecká konferencia DIS - Teória a aplikácia 

metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a 

najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na 

Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v 

tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných 

vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov. Program 

konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré sú 

zamerané na riešenie aktuálnych problémov. Odbornosť programu 

a konferencie podporuje aj fakt, že Asociácia technických 

diagnostikov SR je členom ČO ZSVTS – Členskej organizácie 

Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. 
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NOVEMBER 
 

Názov podujatia slovensky:  Udržateľná Nitra v Botanickej záhrade 

Názov podujatia anglicky:      Sustainable Nitra in the Botanical garden 

Typ podujatia:                          voľnočasové podujatie 

Termín konania:                      4.11.2023 

Miesto konania:                       Skleníky BZ SPU 

Garant podujatia:                Ing. Martina Verešová, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail, web:  martina.veresova@uniag.sk, bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                    slovenský 

Krátky popis:                           voľnočasové podujatie spojené so swapovaním rastlín, oblečenia, 

kníh a i., výmennou burzou, v duchu ekologického spôsobu života 

 

Názov podujatia slovensky: Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v 

Nitre s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: Scientificconference of doctoralstudents in Nitra 

withinternationalparticipation 

Typ podujatia: Medzinárodná konferencia 

Termín konania: November 2023, v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 

Miesto konania: SPU Nitra  

Garant podujatia: SPU - FAPZ, FBP a FZKI, za FBP prof. Ing. Adriana Kolesárová, 

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: dekfapz@uniag.sk, dekfbp@uniag.sk, dekfzki@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský 

Krátky popis: Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je 

prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti doktorandov, 

ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými u 

zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých škôl. 

  

 

Názov podujatia slovensky:  

 

Deň vysokoškoláka 

Názov podujatia anglicky:  Day of UniversityStudent 

Typ podujatia:  propagácia FEM 

Termín konania:  November 2023 

Miesto konania:  FEM SPU v Nitre 

Garant podujatia:  Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  elena.horska@uniag.sk 

Rokovací jazyk:  slovenský 

Krátky popis:  PR aktivity fakulty, prezentácia FEM pre stredoškolákov, ktorí 

strávia jeden deň ako riadni vysokoškoláci. 

 

Názov podujatia slovensky: Nitriansky vínny festival  

Názov podujatia anglicky: Nitra wine festival 

Typ podujatia: Vínny festival (prezentácie vín a ich výrobcov, vínna turistika, 

enogastronómia)  

Termín konania: November 2023 

Miesto konania: Nádvorie Nitrianskeho hradu 

Garant podujatia: Nitravin n. o. + Ústav záhradníctva FZKI (doc. Ing. Štefan Ailer, 

PhD.)  

Kontaktná adresa, e-mail, web: stefan.ailer@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Prezentácia výrobkov z vinárstiev zo Slovenska a zahraničia, 

prezentácia mladých vín. Spoluorganizácia podujatia za aktívnej 
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účasti zástupcov ÚZ. Terénne cvičenia poslucháčov z predmetov 

Vinohradníctvo, Vinárstvo, Somelierstvo, Manažment kvality 

vína. 

 

Názov podujatia slovensky:  Klobásovica – vysokoškolský festival krajových klobás 

Názov podujatia anglicky: Klobásovica – university festival of regionalsausages 

Typ podujatia: Študentská akcia 

Termín konania: November 2023 

Miesto konania: Ústav potravinárstva FBP 

Garant podujatia: 

Kontaktná adresa: 

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.,  

+421 37 6414113, marek.bobko@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia je zabezpečenie prenosu tradícii našich 

predkov, ktorých realizácia sa v dnešnej dobe stáva ojedinelou 

a súčasnej generácii mladých ľudí už aj vzdialenou. Cieľom je 

taktiež organizácia podujatia, ktoré zabezpečí stretávanie sa 

a súťaž študentov z jednotlivých kútov Slovenska ako aj zo 

zahraničia.  

 

Názov podujatia slovensky: Vernisáž a súťaž posterov 

Názov podujatia anglicky: Vernissage and postercompetition 

Typ podujatia: edukačné a odborné podujatie 

Termín konania: November 2023 

Miesto konania Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, AE – 61, FEŠRR, SPU 

Nitra 

Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: janka.beresecka@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom edukačno-odborného podujatia je priniesť a odovzdať 

v koncentrovanej forme vedecké spracovanie seminárnych prác  

na témy súvisiace so sylabom predmetu Marketing cestovného 

ruchu. Odkaz auditóriu, ktorého cieľom je upútať, udržať 

pozornosť a fixovať podstatné myšlienky je zabezpečovaný 

primárne vizuálnym komunikačným prostriedkom.    

 

Názov podujatia slovensky: Webinár 

Názov podujatia anglicky: Webinar 

Typ podujatia: edukačné a odborné podujatie 

Termín konania: November 2023 

Miesto konania Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, AE – 61, FEŠRR, SPU 

Nitra 

Garant podujatia: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. 

Kontaktná osoba, e-mail, web: Janka.Beresecka@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom edukačno-odborného podujatia bude vytvoriť edukačný 

výstup a inovovať výučbu predmetu Marketing cestovného 

ruchu s ambíciou prepojenia vysokoškolského vzdelávania, 

výskumu, podnikateľského prostredia.  Webinár bude 

zabezpečovaný externe, osobou pôsobiacou  a disponujúcou 

príkladmi dobrej praxe súvisiace s profiláciou  spomínaného 

predmetu.    
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Názov podujatia slovensky:  29. ročník medzinárodnej konferencie Racionálne používanie 

hnojív 

Názov podujatia anglicky:  Reasonableuse of fertilizers 

Typ podujatia:  konferencia 

Termín konania:  prelom novembra a decembra 

Miesto konania:  ČZÚ Praha   

Garant podujatia:  ČZÚ Praha, Katedra agroenvironmentálníchemie a výživy 

rostlin; spoluorganizátor ÚAV, FAPZ SPU v Nitre  

Kontaktná adresa, e-mail, web:  Ing. Renáta Vítková Katedra agroenvironmentálníchemie a 

výživy rostlin FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v 

PrazeKamýcká 129 165 00 Praha – Suchdol Tel.: +420 224 382 

736vitkovar@af.czu.cz 

Rokovací jazyk:  český, slovenský, anglický 

Krátky popis:  Konferencia "Racionální použití hnojiv" (29. ročník) je zameraná 

na významný makroelement – fosfor. Tento prvok je esenciálny 

z hľadiska výživy rastlín aj zvierat, ale zároveň má značný vplyv 

na kvalitu ŽP, obzvlášť vôd. S ohľadom na obmedzené svetové 

náleziská je zrejmé, že tento prvok je kľúčový z hľadiska 

dlhodobej udržateľnosti rastlinnej produkcie v ČR i vo svete. 

Diskutovaná bude bilancia P v rastlinnej produkcii, vývoj zásoby 

fosforu v pôdach, hodnotenie rôznych extrakčných metód, príjem 

fosforu rastlinami. Ďalej bude pozornosť venovaná fosforečným 

hnojivám, vrátane využitia P z odpadových látok a samozrejme 

moderným aplikačným technológiám. 

 

 

 

 

 



DECEMBER 
 

Názov podujatia slovensky:   Historické parky 

Názov podujatia anglicky:      Historical parks 

Typ podujatia:                         odborná konferencia 

Termín konania:                      7.12.2023 

Miesto konania:                       Červený Kameň 

Garant podujatia:                    SZKT SK – Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na 

Slovensku, BZ SPU ako spoluorganizátor (Ing. Alica Beňová – 

člen Správnej rady SZKT SK) 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   alica.benova@uniag.sk,  szkt.sk 

Rokovací jazyk:                   slovenský 

Krátky popis:                           konferencia o historických parkoch a záhradách Slovenska, 

prednášky s architektmi, terénne prehliadky 

 

Názov podujatia slovensky:    Vianočné botanické mestečko 

Názov podujatia anglicky:  Christmas botanic village 

Typ podujatia:                          voľnočasové podujatie 

Termín konania:                   16.12.2023 

Miesto konania:                       AIZ Ateliér interiérovej zelene BZ SPU 

Garant podujatia:                     Ing. Martina Verešová, BZ SPU, TIC Nitra, ABT SPU 

Kontaktná adresa, e-mail, web:   martina.veresova@uniag.sk,  bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk:                      slovenský 

Krátky popis:                           prezentácia a predaj regionálnych vianočných produktov, 

potravín, prírodných dekorácií, aranžmánov a včelích produktov, 

ukážky výrobkov BZ SPU, ABT SPU spojené s hudbou 

 

Názov podujatia slovensky: Predvianočné ovocinárske dni 2023 

Názov podujatia anglicky: Pre-Christmasfruitgrowers days 2023 

Typ podujatia: Medzinárodný odborný seminár 

Termín konania: December 2023 

Miesto konania: Piešťany 

Garant podujatia: OUSR, spolurganizátor Ústav záhradníctva FZKI SPU Nitra 

(doc. Ing. Ján Mezey, PhD., doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: jan.mezey@uniag.sk; oleg.paulen@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český 

Krátky popis: Medzinárodný odborný ovocinársky seminár poskytuje možnosti 

rozšírenia najnovších poznatkov v ovocinárstve, poskytuje 

priestor na stretnutie sa so zástupcami profesionálnych 

pestovateľov zo Slovenska a zahraničia vrátane poradcov. 

 

Názov podujatia slovensky: Deň otvorených dverí v Envirocentre (workshop) 

Názov podujatia anglicky: Open day at Envirocentre 

Typ podujatia: Informačný deň – Deň otvorených dver 

Termín konania: December 2023 

Miesto konania: Zrekonštruovaná budova - Envirocentrum 

Garant podujatia: Prof.Ing. Dušan Igaz, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: Dusan.igaz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Informačný deň – Deň otvorených dverí poskytne základné 

informácie o projekte, o vybudovanom Envirocentre(projekt EU: 

Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie) 

a o ostatných informačných aktivitách. Informačný deň - Deň 
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otvorených dverí bude prebiehať minimálne jeden celý deň, 

počas ktorého sa budú návštevníkom venovať všetci riešitelia 

projektu zapojení do tejto informačnej aktivity. Súčasťou Dňa 

otvorených dverí budú aj praktické ukážky vybavenia 

Envirocentra s prislúchajúcim výkladom. 

 


