
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLÁN VEDECKÝCH A OSTATNÝCH PODUJATÍ 

NA ROK 2022 
 

 



JANUÁR 
 
Názov podujatia slovensky: Hackathon – Potravinový systém 

Názov podujatia anglicky: Hackathon – Food system 

Typ podujatia: Hackathon 

Termín konania: 26.1. 2022 

Miesto konania: Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Výskumné centrum 

AgroBioTech 

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., doc. Ing. Radoslav Židek, 

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, radoslav.zidek@uniag.sk, 

www.eit.uniag.sk, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský   

Krátky popis: Pojem potravinový systém popisuje vzájomne prepojené 

systémy a procesy, ktoré ovplyvňujú výživu, potraviny, zdravie, 

rozvoj komunity a poľnohospodárstvo. Potravinový systém 

zahŕňa všetky procesy a infraštruktúru zapojené do výživy 

obyvateľstva: pestovanie, zber, spracovanie, balenie, prepravu, 

marketing, spotrebu, distribúciu a likvidáciu potravín a položiek 

súvisiacich s potravinami. Zahŕňa tiež potrebné vstupy a výstupy 

generované v každom z týchto krokov. Potravinový systém 

funguje v sociálnych, politických, ekonomických a 

environmentálnych kontextoch a je nimi ovplyvnený. Vyžaduje 

si to aj ľudské zdroje, ktoré zabezpečujú prácu, výskum a 

vzdelávanie. Cieľom hackathonu je riešenie témy – potravinový 

systém a vytvorenie pracovných skupín na SPU v Nitre s 

interdisciplinárnym presahom, ktorými sa dokážu identifikovať 

výzvy a navrhnúť systém ich riešenia. 

 

Názov podujatia slovensky: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce 

výzvy budúcnosti 

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

future challenges  

Typ podujatia: Vedecký seminár 

Termín konania: 27.1.2022 

Miesto konania: Kongresové centrum SPU Nitra 

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

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

Rokovací jazyk: slovenský, anglicky 

Krátky popis: Vedecký seminár je zameraný na problémy živočíšnej výroby z 

hľadiska technológie a welfare chovu hospodárskych zvierat, 

šľachtenia, výživy,  hygieny a zdravia zvierat. 

 
Názov podujatia slovensky:  Workshop „Od zrnka kávovníka až po šálku kávy...“ 

Názov podujatia anglicky: Workshop „From bean of coffee tree to cup of coffee...“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: Druhá polovica januára  

Miesto konania: Online  

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
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Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s jednotlivými druhmi 

kávovníkov, botanickou charakteristikou, pestovaním, 

spracovaním kávovníkových zŕn; štýlom prípravy kávy, 

bioaktívnymi zložkami kávy a účinkami na ľudský organizmus. 

 

Názov podujatia slovensky: Papradno 2022 - 14. medzinárodný odborný ovocinársky 

seminár 

Názov podujatia anglicky: Papradno 2022 - 14th International Professional Fruit 

Growing Seminar 

Typ podujatia: Odborný seminár 

Termín konania: január 2022 

Miesto konania: Hotel Aquathermal Dolná Streda 

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

(doc. Mezey) + časopis Sady a vinice 

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

Rokovací jazyk: slovenský/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: Celoslovenská súťaž v reze viniča hroznorodého o Zlaté 

nožnice BAHCO 

Názov podujatia anglicky: All-Slovak competition in the cutting of grape vines for the 

BAHCO Golden Scissors 

Typ podujatia: súťaž 

Termín konania: január 2022 

Miesto konania: Pezinok 

Garant podujatia: BAHCO Tools s.r.o. + Ústav záhradníctva, FZKI (doc. Paulen, 

Ing. Pintér) 

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

Rokovací jazyk: slovenský 

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. 
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FEBRUÁR 

 
Názov podujatia slovensky: Fundamenty enológie 

Názov podujatia anglicky: Fundamentals of enology 

Typ podujatia: Akreditovaný kurz 

Termín konania: 4.2.2022 

Miesto konania: SPU Nitra 

Garant podujatia: Ústav záhradníctva FZKI (doc. Ailer) 

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: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a ďalšie politiky – 

interakcie a komplementarity 

Názov podujatia anglicky: The Common Agricultural Policy of the EU and further 

Policies – Interactions and Complementarity 

Typ podujatia: workshop 

Termín konania: Február, 2022 

Miesto konania online 

Garant podujatia: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., Ústav európskych štúdií 

a verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, web: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., pavol.schwarcz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis slovensky: Priame platby ako 1. pilier SPP predstavujú významný zdroj 

príjmov pre poľnohospodárov. Na získanie podpory musia 

poľnohospodári dodržiavať požiadavky stanovené krížovým 

plnením, politickým nástrojom prepájajúcim poľnohospodársku 

výrobu s ochranou životného prostredia, bezpečnosťou potravín 

a zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat. Tento 

prístup je však záväzný pre 1. aj 2. pilier SPP, kde je miera 

podpory farmárov z Programu rozvoja vidieka tiež značná. SPP 

s 1. pilierom a komplementárnym 2. pilierom je zložitý 

mechanizmus integrujúci prvky z viacerých politík EÚ, najmä z 

environmentálnej politiky, potravinovej politiky, kohéznej 

politiky, pôdnej politiky a politiky rozvoja vidieka. Pre lepšie 

pochopenie týchto zložitých vzťahov bude potrebné poskytnúť 

účastníkom zrozumiteľnú prezentáciu vzájomných interakcií a 

komplementárnosti uvedených politík s dôrazom na ich 

implementáciu do poľnohospodárskej praxe. Cieľom workshopu 

je: - podrobne vysvetliť mechanizmus krížového plnenia a jeho 

implementáciu na úrovni EÚ a na národnej úrovni, - poskytnúť 

cieľovým skupinám podrobný prehľad o priamych platbách 

realizovaných na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ, - 

diskutovať opatrenia politiky rozvoja vidieka, - posúdiť, ako 

ďalšie politiky EÚ dopĺňajú SPP a ako sa prvky týchto politík 

implementujú do poľnohospodárskej praxe. 

Krátky popis anglicky: Direct payments as the 1st pillar of the CAP represent a 

significant resource of income for farmers. To receive the 



support, farmers must follow requirements given by the cross – 

compliance, the political tool interconnecting agricultural 

production with environmental protection, food safety and 

animal health and welfare. This approach is, however, binding 

both for 1st as well as 2nd pillar of the CAP, where the level of 

support for farmers from the Rural Development Programme is 

considerable, too. The CAP with its 1st pillar and 

complementary 2nd pillar is a difficult mechanism integrating 

elements from several EU policies, mainly the environmental 

policy, food policy, cohesion policy, land policy and rural 

development policy. For better understanding of these difficult 

relations, it will be necessary to provide participants with 

comprehensible presentation of mutual interactions and 

complementarity of mentioned policies, emphasizing their 

implementation in agricultural practice. The aim of the 

workshop is: -       to explain in detail the mechanism of the cross 

– compliance and its implementation on EU and national level, -

       to provide target groups with a detailed overview of direct 

payments implemented in Slovakia and in selected EU countries, 

-       to discuss measures of the Rural Development Policy,  -

       to assess how further EU policies complete the CAP and 

how elements of these policies are implemented in the 

agricultural practice. The workshop will take 4 days in total (day 

1 arrival, day 2 and day 3 workshop, day 4 departure). Because 

we intend to compare the situation in Slovakia with the situation 

in selected EU countries, we plan to invite experts from other 

EU universities to share their knowledge and experiences in the 

subject field. Participation of representatives of public 

authorities (e.g. Ministry of Agriculture and Rural Development 

of the SR, Agricultural Paying Agency, etc.) is expected. 

Participation of farmers and further rural actors will be 

welcomed. From the point of view of its content, the workshop 

will be the follow-up of the previous Event 2 - roundtable debate 

“Legal Base of the Common Agricultural Policy of the EU and 

its Implementation on EU and national level”.   

  

Názov podujatia slovensky: 29. konferencia organizovaná online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: 29th conference organized online by the Regional 

Development Agency for the Development of Dolný Zemplín 

in Trebišov with international participation 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: Február, 2022 

Miesto konania: Trebišov 

Garant podujatia: Regionálna rozvojová agentúry pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove v spolupráci s Ústavom  záhradníctva FZKI (prof. 

Kačániová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: Miroslava.kacaniova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský/anglický 

Krátky popis: 29. ročník konferencie organizovanej online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove 

s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra 



jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v 

záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu 

konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“ 

je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových 

reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i 

v záhradkárskom pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v 

prostredí prídomových záhrad, pričom sa poukazuje na poznatky 

z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými 

aspektmi a ich nárokmi na prostredie. 

 

 

 



MAREC 
 

Názov podujatia slovensky:  Škola – veda – prax - kariéra 

Názov podujatia anglicky: School – Science – Practice - Career 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: 09.03. 2022 

Miesto konania: Ústav potravinárstva, poslucháreň BH 

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

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

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:  Inovatívne nápoje nielen pre športovcov 

Názov podujatia anglicky: Innovative drinks not only for athletes 

Typ podujatia: EIT Food odborné podujatie, workshop 

Termín konania: 16.03. 2022 

Miesto konania: Online 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, https://eit.uniag.sk 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť akademickú sféru, študentov, 

ako aj verejnosť ohľadom inovatívnych proteínových nápojoch 

a ich vplyve na zdravie a športový výkon.  

Názov podujatia slovensky:  

 

Platformy pre dištančné vzdelávanie na  

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 

Názov podujatia anglicky: Platforms for distance learning at the 

Slovak University of Agriculture in Nitra 

Typ podujatia: Seminár 

Termín konania: 24. 3. 2022 

Miesto konania: Nitra 

Garant podujatia: RNDr. Darina Tothová, 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: Mestské plánovanie, sociálna politika a sociabilita: výsledky 

analýz a budúcich potrieb  

Názov podujatia anglicky: Urban planning, social policy and sociability: results of 

analyzes and future needs 

Typ podujatia: multiplikačné vedecké podujatie 
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Termín konania: marec 2022- bude upresnené neskôr 

Miesto konania Ústav práva 

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

Ústav práva FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Ing. Zuzana Bohátová, PhD., zuzana.bohatova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis slovensky: Podujatie má za cieľ predstaviť čiastkové výsledky projektu 

Erasmus+ „STUD.IO: Sociability Through Urban Design 

Innovation" týkajúce sa intelektuálneho výstupu 1 „Prehľad 

literatúry - Sociálna politika, mestské plánovanie a sociabilita: 

aplikované modely a štúdiu indikátorov“. Účastníkom podujatia 

budú prestavené doterajšie výsledky vrátane výsledkov 

dotazníka a fokusových skupín realizovaných v Taliansku, 

Rumunsku a na Slovensku.   

Krátky popis anglicky: The event aims to present the partial results of the Erasmus + 

project "STUD.IO: Sociability Through Urban Design 

Innovation" concerning the Intellectual output 1 "Literature 

review - Social policy, urban planning and sociability: applied 

models and study of indicators". Additionally, results of the 

questionnaire and focus groups realized in Italy, Romania and 

Slovakia will be presented to the event particiapnts.  

 

Názov podujatia slovensky: Erasmus+ Learning Landscapes: Cross-Border Landscapes - 

Medzinárodný workshop pre študentov a pedagógov v 

Bratislave 

Názov podujatia anglicky: Erasmus + Learning Landscapes: Cross-Border Landscapes 

- international workshop for students and teachers in 

Bratislava 

Typ podujatia: Medzinárodný workshop pre študentov a pedagógov krajinnej 

architektúry 

Termín konania: LS 2022 (termín bude upresnený, rokuje sa o termínoch v 

období marec-júl 2022) 

Miesto konania: Bratislava 

Garant podujatia: ÚKA, FZKI SPU v Nitre (doc. Tóth, koordinátor projektu), FAD 

STU v Bratislave (lokálny organizátor) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: Medzinárodný workshop pre študentov a pedagógov krajinnej 

architektúry so zameraním na krajinárske výzvy pohraničnej 

krajiny medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. 

 

Názov podujatia slovensky: Seminár záverečných prác študentov I. stupňa programu 

Záhradníctvo 

Názov podujatia anglicky: Seminar of final theses of students of the 1st degree of the 

Horticulture program 

Typ podujatia: Odborný seminár 

Termín konania: Marec, 2022 

Miesto konania: Ústav záhradníctva FZKI 

Garant podujatia: Ústav záhradníctva FZKI SPU Nitra (doc. Andrejiová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: Alena.andrejiova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Seminár určený pre študentov I. stupňa odboru Záhradníctvo 
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zameraný na prezentovanie tém a výsledkov bakalárskych prác 

realizovaných na Ústave zahradníctva FZKI. 

 

Názov podujatia slovensky: Seminár záverečných prác študentov II. stupňa programu 

Záhradníctvo 

Názov podujatia anglicky: Seminar of final theses of students of the 2nd degree of the 

Horticulture program 

Typ podujatia: Odborný seminár 

Termín konania: Marec, 2022 

Miesto konania: Ústav záhradníctva FZKI 

Garant podujatia: Ústav záhradníctva FZKI SPU Nitra (prof. Hegedűsová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: alzbeta.hegedusova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Seminár určený pre študentov II. stupňa odboru Záhradníctvo 

zameraný na prezentovanie tém a výsledkov diplomových prác 

realizovaných na Ústave zahradníctva FZKI. 

 

Názov podujatia slovensky: Rada Výskumného centra 

Názov podujatia anglicky: ABT Research Center Comittee  

Typ podujatia: Výskumno-organizačné 

Termín konania: Marec, 2022 

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.  
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APRÍL 
 

Názov podujatia slovensky: Jarné aranžmá – workshop  

Názov podujatia anglicky: Spring floral arrangements 

Typ podujatia: Vzdelávacie prezentačné 

Termín konania: 12. apríl  2022 

Miesto konania: Cvičebňa BZ SPU 

Garant podujatia: Michal Tomko 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vzdelávacie a voľnočasové podujatie zamerané na získanie 

zručností a skúseností s vypichovanou väzbou. Podujatie je 

spojené s predajnou výstavou jarných aranžmánov. 

 

Názov podujatia slovensky:  Interaktívne virtuálne laboratóriá  

Názov podujatia anglicky: Interactive virtual Labs 

Typ podujatia: EIT Food online workshop 

Termín konania: 13.04. 2022 

Miesto konania: Online 

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

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk., simona.baldovska@uniag.sk, 

https://eit.uniag.sk,                                                               

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Výskumné centrum 

AgroBioTech 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 

 

Workshop poskytne účastníkom možnosť vyskúšať si 

experimentálnu prácu v laboratóriách a získať vedomosti o 

základných laboratórnych technikách a postupoch s cieľom 

nahliadnuť do práce laboratórnych pracovníkov. Po sérii 

odborných prednášok budú účastníci workshopu sami riešiť 

prípravu experimentu od začiatku až po výsledok s použitím 

rôznych modelových situácií a interaktívnych úloh. 

 

Názov podujatia slovensky:  

 

Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou  

Názov podujatia anglicky: International scientific conference of bachelor and master 

degree students  

Typ podujatia: Medzinárodná študentská vedecká konferencia  

Termín konania: 20.04. 2022 

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: 

 

 

 

Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je 

prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti študentov, 

ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými u 

zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých 

škôl.  

http://www.bz.uniag.sk/
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Názov podujatia slovensky:  Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti 

Názov podujatia anglicky: University Day of Student Research 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 21. apríl 2022 

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

(podľa epidemiologickej situácie) 

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: Fakultné kolo ŠVK 

Názov podujatia anglicky: Student Science Conference – Faculty Day 

Typ podujatia: študentská  vedecká konferencia 

Termín konania: 21. apríl 2022 

Miesto konania: FEŠRR 

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

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,olga.rohacikova@uniag.sk,   

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., pavol.schwarcz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis slovensky: 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. 

Krátky popis anglicky:  The conference is organized in order of presentation of students 

work scientific results. It is also opportunity for exchange of 

experiences, opinions and obtaining of new inspirations for their 

further scientific realization. 

 

Názov podujatia slovensky: Mladá veda 2022 

Názov podujatia anglicky: Young Science 2022 

Typ podujatia: odborné podujatie 

Termín konania: 21. apríl 2022 

Miesto konania: FEŠRR 

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

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., pavol.schwarcz@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis slovensky: 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. 



Krátky popis anglicky: 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. 

 

Názov podujatia slovensky: 11th LE:NOTRE krajinné fórum Emilia Romagna 2022 

Názov podujatia anglicky: 11th LE:NOTRE Landscape Forum Emilia Romagna 2022 

Typ podujatia: Medzinárodné vedecko-odborné krajinné fórum 

Termín konania: 26.-30.4.2022 

Miesto konania: Rimini, Taliansko 

Garant podujatia: LE:NOTRE Institute, ECLAS, Región Emilia Romagna 

ÚKA, FZKI SPU v Nitre ako spoluorganizátor (doc. Tóth, 

predseda LE:NOTRE Institute, člen organizačného výboru) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: 11. medzinárodné LE:NOTRE krajinné fórum sa uskutoční v 

talianskom prímorskom meste Rimini a hlavnou témou riešenia 

bude udržateľná pobrežná krajina s významným rekreačným 

potenciálom. Viac info na: https://forum.ln-institute.org/; 

https://forum.ln-institute.org/international-student-competition-

2021-2022/ 

 

Názov podujatia slovensky:  Týždeň bezpečnosti potravín 

Názov podujatia anglicky: Week of Food Safety 

Typ podujatia: Odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy 

Termín konania: 25. – 30.04. 2022 

Miesto konania: Priestory Fakulty biotechnológie a potravinárstva, poslucháreň 

BH 

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

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

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 Ústavu potravinárstva budú v 

stanovených termínoch poskytovať odborné konzultácie k 

aktuálnym problémom bezpečnosti potravín. 

 

Názov podujatia slovensky: Odpady a stavby – modelovanie efektívnosti alternatívnych 

možností spolupráce správnych orgánov 

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

Efficiency of Alternative Opportunities for Public Authorities 

Cooperation 

Typ podujatia: workshop 

Termín konania: 30. apríla 2022 

mailto:attila.toth@uniag.sk
https://forum.ln-institute.org/
https://forum.ln-institute.org/international-student-competition-2021-2022/
https://forum.ln-institute.org/international-student-competition-2021-2022/
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Miesto konania Ústav práva   

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

Ústav práva FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

prof. JUDr. Eleonóra Marišová,PhD.,  

eleonora.marisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis slovensky: Zhodnotenie návrhu alternatívnych scenárov spolupráce 

správnych orgánov na úseku stavebného poriadku a odpadového 

hospodárstva na podklade údajov získaných kvalitatívnym 

prieskumom v obciach a okresných úradoch v Košickom 

a Nitrianskom kraji. 

Krátky popis anglicky: Evaluation of the proposal of alternative scenarios of 

cooperation of administrative bodies in the field of building 

regulations and waste management on the basis of data obtained 

by a qualitative survey in municipalities and district offices in 

the Košice and Nitra regions. 

 

Názov podujatia slovensky:  Digitalizácia účtovníctva v podnikoch v kontexte využívania 

nových informačných technológií    

Názov podujatia anglicky:  Digitization of accounting in companies in the context of the 

use of new information technologies  

Typ podujatia:  online webinár  

Termín konania:  apríl 2022  

Miesto konania:   

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

Kontaktná adresa, e-mail, web:  marcela.hallova@uniag.sk, ivana.varyova@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: Nové technologické prístupy v poľnohospodárstve EÚ 

Názov podujatia anglicky: New technological approaches in the EU 

Typ podujatia: vedecký workshop 

Termín konania: apríl 2022- bude upresnené neskôr 

Miesto konania Ústav práva 

Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 

Ústav práva FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Ing. Zuzana Bohátová, PhD., zuzana.bohatova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis slovensky: Cieľom workshopu je predstavenie a diskusia o najnovších 

technologických prístupoch v poľnohospodárstve v krajinách 

EÚ s dôrazom na praktickú implementáciu právnych predpisov 

a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. 

mailto:eleonora.marisova@uniag.sk
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Krátky popis anglicky: The aim of the workshop is to present and discuss the latest 

technological approaches in agriculture in EU countries with an 

emphasis on the practical implementation of legislation and the 

EU's Common Agricultural Policy. 

 

Názov podujatia slovensky: Študentská vedecká konferencia  

Názov podujatia anglicky: Student scientific conference 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: Apríl, 2022 

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

Garant podujatia: D-FZKI (doc. Horák) 

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

Rokovací jazyk: slovenský 

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

 

Názov podujatia slovensky: 30. konferencia organizovaná online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: 30th conference organized online by the Regional 

Development Agency for the Development of Dolný Zemplín 

in Trebišov with international participation 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: Apríl, 2022 

Miesto konania: Trebišov 

Garant podujatia: Regionálna rozvojová agentúry pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove v spolupráci s Ústavom  záhradníctva FZKI (prof. 

Kačániová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: miroslava.kacaniova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 30. ročník konferencie organizovanej online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove 

s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra 

jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v 

záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu 

konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“ 

je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových 

reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i 

v záhradkárskom pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v 

prostredí prídomových záhrad, pričom sa poukazuje na poznatky 

z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými 

aspektmi a ich nárokmi na prostredie. 

 

Názov podujatia slovensky: Pestré kvetinové nádoby – workshop  

Názov podujatia anglicky: Container gardening arrangements  

Typ podujatia: Vzdelávacie prezentačné 

Termín konania: apríl  2022 

Miesto konania: Škôlka BZ SPU 

Garant podujatia: Michal Tomko 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vzdelávacie a voľnočasové podujatie zamerané na získanie 

zručností a skúseností so zosadzovaním rastlín do nádob. 

Podujatie je spojené s predajnou výstavou jarných kvetín, 

mailto:jan.horak@uniag.sk
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letničiek a byliniek. 

 

Názov podujatia slovensky: DNA Deň 

Názov podujatia anglicky: DNA day 

Typ podujatia: Vedecké  

Termín konania: Apríl, 2022 

Miesto konania: Výskumné centrum ABT, Univerzita Komenského 

Garant podujatia: RNDr. Veronika Fialková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: veronika.fialková@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský / anglický 

Krátky popis: Diseminačné a popularizačné podujatie zamerané na šírenie 

osvety pre vedeckú a laickú verejnosť zamerané na základné 

objavy genetiky.  

 



MÁJ 

 
Názov podujatia slovensky: 10. stretnutie regionálnych stakeholderov projektu 

BIOREGIO 

Názov podujatia anglicky: 10 th meeting of regional stakeholders of BIOREGIO 

project 

Typ podujatia: workshop 

Termín konania: 6. máj 2022 

Miesto konania Ústav práva   

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

Ústav práva FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., 

eleonora.marisova@uniag.sk 

https://www.interregeurope.eu /bioregio/ 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis slovensky: Informácie a diskusia k schválenému predĺženiu projektu 

BIOREGIO v rámci 5. výzvy programu Interreg Europe 

a o výsledkoch medzinárodného stretnutia partnerov projektu, 

konaného v Nantes, Francúzsko. Na workshope sa budú 

aktualizovať osvedčené postupy („good practices“) 

stakeholderov na podporu bioekonomiky a podporu opatrení 

proti COVID-19. 

Krátky popis anglicky: Information and discussion on the approved extension of the 

BIOREGIO project under the 5th call of the Interreg Europe 

program and on the results of the international project partners 

meeting held in Nantes, France. The workshop will update 

stakeholders best practices to support the bioeconomy and 

supprt measures againts COVID-19. 

 

Názov podujatia slovensky: Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, 

aromatických a koreninových rastlín 

Názov podujatia anglicky: Actual aspects of growing, processing and use of medicinal, 

aromatic and spice plants  

Typ podujatia: 24. odborný seminár s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 11. – 13. 5. 2022 

Miesto konania: Smolenický zámok, Kongresové centrum SAV 

Garant podujatia: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a doc. Dr. Ing. Milan Macák 

Kontaktná adresa, e-mail, web: miroslav.haban@uniag.sk, milan.macak@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglicky 

Krátky popis: Cieľom seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s aktuálnym 

stavom a perspektívami rozvoja pestovania, spracovania a využitia 

liečivých, aromatických a koreninových rastlín v Slovenskej 

republike, v Českej republike a ďalších krajinách strednej Európy. 

Súčasťou podujatia je vyhlásenie výsledkov ankety Liečivá 

rastlina roka 2022. 

 
Názov podujatia slovensky: 4. medzinárodná vedecká konferencia: liečivé, aromatické 

a koreninové rastliny 

Názov podujatia anglicky: 4th international scientific conference: medicinal, aromatic and 

spice plants 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 11. – 13. 5. 2022 

mailto:eleonora.marisova@uniag.sk
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Miesto konania: Smolenický zámok, Kongresové centrum SAV 

Garant podujatia: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a doc. Dr. Ing. Milan Macák 

Kontaktná adresa, e-mail, web: miroslav.haban@uniag.sk, milan.macak@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglicky 

Krátky popis: Cieľom konferencie je prezentovať výsledky výskumu 

v oblastiach poznávania liečivých, aromatických a koreninových 

rastlín: a/ biodiverzita, genetické zdroje a šľachtenie, b/ 

pestovanie, zber a spracovanie, c/ fytochémia, farmakognózia 

a kvalita, d/ farmakológia a toxikológa, e/ použitie a tradičná 

medicína.  Súčasťou podujatia budú prednášky a prezentácia 

elektronických posterov.  

 
Názov podujatia slovensky:  Sladký výsledok celoživotnej práce včiel 

Názov podujatia anglicky: Sweet result of lifelong work of honey bees 

Typ podujatia: EIT Food workshop 

Termín konania: 11.05. 2022 

Miesto konania: Priestory Výskumného centra AgroBioTech 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk., ladislav.kohut@uniag.sk, 

https://eit.uniag.sk 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 

 

Workshop bude zameraný na určovanie jednotlivých druhov 

medov, senzorické hodnotenie medov zo Slovenska a vzoriek 

obohatených medov s pridanou hodnotou s obsahom tradičného 

a netradičného ovocia. Okrem toho účastníci workshopu získajú 

znalosti, ako rozoznať med od včelárov od falošného medu či 

medu z hypermarketov.  

 

Názov podujatia slovensky: EFEKTÍVNE, UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ 

POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE 

SYSTÉMY – ROZHRANIE VEDY, POLITIKY A PRAXE“ 

Názov podujatia anglicky: EFFICIENT, SUSTAINABLE AND RESILIENT 

AGRICUTURE AND FOOD SYSTEMS - THE 

INTERFACE OF SCIENCE, POLITICS AND PRACTICE 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 11-12 máj 2022 

Miesto konania: Nitra 

Garant podujatia: Fakulta ekonomiky a manažmentu - dekanát 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  isd2022@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: To secure sufficient, better, and healthier food for more people 

on a planet requires many actions to transform the food systems 

to sustainable, efficient, resilient and environment friendly. The 

conference provides a venue for policy makers, top managers, 

academicians, and researchers all over the world that deal with 

global challenges affecting the agri-food system. 

 

Názov podujatia slovensky: ICOM 2022 Riziko a zmena v manažmente. Pôsobenie v 

neistom prostredí. 

Názov podujatia anglicky: ICOM 2022 Risk and Change in Management. Operating in 

an Uncertain Environment. 

Typ podujatia: Vedecká konferencia 
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Termín konania: 11-12. máj 2022 

Miesto konania: Nitra 

Garant podujatia: Fakulta ekonomiky a manažmentu - dekanát 

Kontaktná adresa, e-mail, web: icom2022@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: To secure sufficient, better, and healthier food for more people 

on a planet requires many actions to transform the food systems 

to sustainable, efficient, resilient and environment friendly. The 

conference provides a venue for policy makers, top managers, 

academicians, and researchers all over the world that deal with 

global challenges affecting the agri-food system. 

 
Názov podujatia slovensky:  Workshop „Kávy sveta“ 

Názov podujatia anglicky: Workshop „Coffee of the world“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: Máj 2022 

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovensky 

Krátky popis: 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s druhmi kávy, štýlmi 

prípravy kávy, senzorickým profilom vybraných druhov káv 

z celého sveta. 

 
Názov podujatia slovensky: Sieťové a informačné technológie 

Názov podujatia anglicky: Network and information technologies 

Typ podujatia: Celoslovenský seminár – sekcia MVD 2022  

Termín konania: Máj 2022 

Miesto konania: Nitra 

Garant podujatia: RNDr. Darina Tothová, PhD. 

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

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Celoslovenský seminár pre pracovníkov a študentov VŠ, pre 

všetkých, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné 

technológie. 

 

Názov podujatia slovensky: Efektívnosť implementácie Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky na Slovensku  

Názov podujatia anglicky: Effectiveness of the Common agricultural policy 

implementation in Slovakia 

Typ podujatia: okrúhly stôl 

Termín konania: máj 2022- bude upresnené neskôr 

Miesto konania Ústav práva 

Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.´ 

Ústav práva FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Ing. Zuzana Bohátová, PhD., zuzana.bohatova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia je zlepšenie implementácie Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky na miestnej, regionálnej a národnej 

úrovni a diskusia o možných zlepšeniach právnych predpisov 

mailto:eva.ivanisova@uniag.sk
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v miestnej, regionálnej a národnej politike v súlade so Spoločnou 

poľnohospodárskou politikou. 

Krátky popis anglicky: The aim of the events is to improve the implementation of the 

Common Agricultural Policy at local, regional and national level 

and to discuss possible better regulation in local, regional and 

national policy in line with the Common Agricultural Policy. 

 

Názov podujatia slovensky: Veda mladých 2022 

Názov podujatia anglicky: Science of Youth 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Máj 2022 

Miesto konania: Banská Štiavnica 

Garant podujatia: Ústav krajinného inžinierstva FZKI (Ing. Andrej Tárník, PhD.) 

VC ABT (Ing. Vladimír Kišš, PhD.) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: andrej.tarnik@uniag.sk, Vladimir.kiss@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. 

vedamladych.uniag.sk 

 

Názov podujatia slovensky: Víno SPU 

Názov podujatia anglicky: SPU wine 

Typ podujatia: Odborná degustácia a workshop 

Termín konania: Máj, 2022 

Miesto konania: SPU v Nitre 

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

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 klimatickej zmeny a jej vplyvu na 

pestovanie Viniča hroznorodého. 

 

Názov podujatia slovensky: Prevádzkovanie kompostární 

Názov podujatia anglicky: Operation of composting plants 

Typ podujatia: Kurz celoživotného vzdelávania 

Termín konania: Máj 2022 

Miesto konania: Nitra (ÚKI) 

Garant podujatia: FZKI – ÚKI (Báreková) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: anna.barekova@uniag.sk 

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. 

 

Názov podujatia slovensky:  21th International Workshop for Young Scientists BioPhys 

Spring 2022 (BPS 2022)* 

Názov podujatia anglicky: 21th International Workshop for Young Scientists BioPhys 
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Spring 2022 (BPS 2022) 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia  

Termín konania: máj 2022  

Miesto konania/forma podujatia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/prezenčne, 

prípadne dištančne (podľa epidemiologickej situácie) 

Garanti podujatia (za SPU): doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. 

prof. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 

doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: vlasta.vozarova@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: 

Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic; 

Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin, 

Poland; Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, 

Gödöllő, Hungary a Slovenská poľnohospodárska univerzita 

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

 

Názov podujatia slovensky: Tvorba rastlinného teráriá / Florária – workshop  

Názov podujatia anglicky: Plant terarium workshop 

Typ podujatia: Vzdelávacie prezentačné 

Termín konania: máj  2022 

Miesto konania: Cvičebňa BZ SPU 

Garant podujatia: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.; Ing. Margita Záhorská 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vzdelávacie a voľnočasové podujatie zamerané na získanie 

zručností a skúseností s tvorbou rastlinných florárií. Podujatie je 

spojené s predajnou výstavou interiérových rastlín vhodných do 

florárií. 

 
Názov podujatia slovensky: Trvalkový seminár  

Názov podujatia anglicky: Herbaceous perennial workshop 

Typ podujatia: Vzdelávacie prezentačné 

Termín konania: máj  2022 

Miesto konania: Cvičebňa BZ SPU; Park BZ SPU v Nitre 

Garant podujatia: Doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Odborný seminár zameraný na predstavenie nového sortimentu 

vytrvalých bylín na trhu SR a jeho použitie v záhradno-

architektonickej tvorbe. 

 

 

Názov podujatia slovensky: 

 

Konferencia v rámci projektu Drive4SiFooD 

Názov podujatia anglicky: Drive4SiFooD  conference  

Typ podujatia: Vedecké  

http://www.bz.uniag.sk/
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Termín konania: Máj, 2022 

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.  

 



JÚN 

 
Názov podujatia slovensky:  Víkend otvorených parkov a záhrad v BZ SPU v Nitre / 

Medová Nitra 

Názov podujatia anglicky: Open  Garden  Weekend  2022 / Honey Nitra 

Typ podujatia: vzdelávacie, prezentačné 

Termín konania: 11.-12. jún 2022 

Miesto konania: Park BZ, BZ SPU 

Garant podujatia: doc. Ing. Dagmar Hillová 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, dagmar.hillova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 

 

 

 

Tematické podujatie zamerané na celoživotné vzdelávanie  

v Parku BZ SPU v Nitre určené pre študentov, 

absolventov, učiteľov SPU a širokú odbornú i laickú 

verejnosť s cieľom sprostredkovať poznatky o použití bylín 

a drevín v urbanizovanom prostredí. Podujatie bude 

prebiehať súčasne s podujatím Medová Nitra, v spolupráci 

s Turistickým informačným centrom Nitra. Súčasťou 

podujatia budú workshopy spojené s prezentáciou odbornej 

práce úsekov BZ SPU v Nitre. Akcia bude súčasťou 

medzinárodnej  iniciatívy Víkend otvorených parkov a 

záhrad, do ktorej sa  zapájajú mnohé krajiny z celej 

Európy. Téma nadchádzajúceho ročníka zatiaľ nie je 

zverejnená. 

 
Názov podujatia slovensky:  Deň otvorených dverí vo Vzorkovnici záhradníctva SPU v 

Nitre 

Názov podujatia anglicky: Open Day in the Education garden SUA Nitra 

Typ podujatia: vzdelávacie, prezentačné 

Termín konania: 16.-17. jún 2021 

Miesto konania: Demonštračná záhrada, BZ SPU 

Garant podujatia: Ing. Ján Janči 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Tematické podujatie zamerané na celoživotné vzdelávanie  

v Demonštračnej záhrade BZ SPU v Nitre, určené pre študentov, 

absolventov, učiteľov SPU a širokú odbornú i laickú verejnosť s 

cieľom sprostredkovať poznatky o udržateľnom záhradníčení. 

Súčasťou podujatia budú workshopy spojené s prezentáciou 

odbornej práce úseku demonštračnej záhrady a ochrany rastlín. 

 
Názov podujatia slovensky:  Bylinková škola – Prírodná lekáreň - workshop 

Názov podujatia anglicky: Herbal School - Natural Pharmacy 

Typ podujatia: vzdelávacie, prezentačné 

Termín konania: 24. jún 2021 

Miesto konania: Vzorkovnica liečivých rastlín, BZ SPU 

Garant podujatia: Ing. Noemi Péterová 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Tematické podujatie zamerané na celoživotné vzdelávanie  

v oblasti spoznávania a spracovania liečivých rastlín, 

http://www.bz.uniag.sk/
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určené pre študentov, absolventov, učiteľov SPU a širokú 

odbornú i laickú verejnosť. 

 
Názov podujatia slovensky:  Poľný seminár KRVTE 

Názov podujatia anglicky: Field seminar of DCPGE 

Typ podujatia: Odborný seminár 

Termín konania: Jún 2022 

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: Slovenčina 

Krátky popis: Riešitelia jednotlivých výskumných aktivít budú informovať 

o aktuálnych výsledkoch výskumu. 

 
Názov podujatia slovensky:  Workshop „Fascinujúce liečivé huby “ 

Názov podujatia anglicky: Workshop „Fascinating medicinal mushrooms“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: Jún 2022  

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s vybranými druhmi 

liečivých húb, ich účinkami, bioaktívnymi látkami, možnosťami 

využitia v potravinárskom priemysle, medicíne a biotechnológii. 

 

Názov podujatia slovensky:  

 

Fyziológia živočíchov 2022 

Názov podujatia anglicky: Animal Physiology 2022 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Jún 2022 

Miesto konania: SAV Košice, SR 

Garant podujatia: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. 

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

Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie 

a potravinárstva 

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: Pripravenosť krajín EÚ na Spoločnú poľnohospodársku 

politiku v programovacom období 2020-2027 

Názov podujatia anglicky: Readiness of the EU member states to the  

 Common agricultural policy in programming period 2020-

2027 

Typ podujatia: medzinárodná vedecké konferencia 

Termín konania: jún 2022- bude upresnené neskôr 

Miesto konania SPU v Nitre 
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Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 

Ústav práva FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Ing. Zuzana Bohátová, PhD., zuzana.bohatova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis slovensky: Cieľom medzinárodnej konferencie je podnietiť diskusiu 

odborníkov z rôznych oblastí o pripravenosti členských krajín EÚ 

na implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v 

programovom období 2020-2027.  

Krátky popis anglicky: The aim of the international conference is to stimulate a 

discussion of experts from various fields on the readiness of EU 

member states to implement the Common Agricultural Policy in 

the programming period 2020-2027. 

 

Názov podujatia slovensky: 3TforUni : Medzinárodný workshop k partnerstvám medzi 

univerzitami a podnikmi 

Názov podujatia anglicky: 3TforUni : International workshop on university-business 

partnerships 

Typ podujatia: medzinárodný workshop partnerov projektu a stakeholderov 

Termín konania: jún 2022 

Miesto konania online 

Garant podujatia: Ing. Martin Mariš, Ph.D. 

Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Ing. Martin Mariš, PhD., Martin.Maris@uniag.sk,  

web: https://www.gidatarim.edu.tr/ 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis slovensky: Predmetom workshopu bude diskusia partnerov projektu zo 

štyroch krajín (Turecko, Slovensko, Španielsko, Taliansko ) k 

plneniu úloh na úseku online-vzdelávania, posilneniu 

infraštruktúry pre prenos technológií pre poľnohospodárske 

univerzity a inovačné infraštruktúry (3TforUni) s cieľom 

vytvoriť návody pre tematický prenos technológií online a 

zdieľanie skúseností medzi odborníkmi na transfer technológií. 

Pripravia sa otvorené a inovatívne prezentácie v rôznych 

tematických oblastiach poľnohospodárskych univerzít.  

 

Názov podujatia slovensky: Erasmus+ Learning Landscapes: krajinný Festival Gdańsk 

Názov podujatia anglicky: Erasmus+ Learning Landscapes: Landscape Festival 

Gdańsk 

Typ podujatia: Medzinárodný krajinný festival (Multiplier Event) 

Termín konania: Jún 2022 

Miesto konania: Gdańsk, Poľsko 

Garant podujatia: ÚKA, FZKI SPU v Nitre (doc. Tóth, koordinátor projektu), 

Academy of Fine Arts Gdańsk, Poľsko (lokálny organizátor) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglicky 

Krátky popis: Medzinárodný krajinný festival v rámci projektu Erasmus+ 

Learning Landscapes 

 

Názov podujatia slovensky: Výpočty a simulácie v programoch Matlab a Simulink 

Názov podujatia anglicky: Calculations and simulations in Matlab and Simulink 

Typ podujatia: workshop 
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Termín konania: jún 2022 

Miesto konania: Hospodárska 7, 949 76 Nitra 

Garant podujatia: Ústav krajinného inžinierstva, FZKI, SPU v Nitre (Ing. Novotná) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: Beata.novotna@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovensky 

Krátky popis: Worksho zameraný na zvládnutie základov práce s programami 

Matlab a Simulink. 

 

Názov podujatia slovensky: 31. konferencia organizovaná online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: 31st conference organized online by the Regional 

Development Agency for the Development of Dolný Zemplín 

in Trebišov with international participation 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: Jún, 2022 

Miesto konania: Trebišov 

Garant podujatia: Regionálna rozvojová agentúry pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove v spolupráci s Ústavom  záhradníctva FZKI (prof. 

Kačániová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: miroslava.kacaniova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 31. ročník konferencie organizovanej online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove 

s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra 

jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v 

záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu 

konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“ 

je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových 

reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i 

v záhradkárskom pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v 

prostredí prídomových záhrad, pričom sa poukazuje na poznatky 

z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými 

aspektmi a ich nárokmi na prostredie. 

 

Názov podujatia slovensky:  7 kľúčov od pokladu 

Názov podujatia anglicky: 7 keys to the treasure 

Typ podujatia: vzdelávacie, prezentačné  

Termín konania: jún 

Miesto konania: Park BZ, BZ SPU 

Garant podujatia: PaeDr. Alena Mrázová, Ing. Noemi Péterová 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk; alena.mrazova7@gmail.com., 

www.cvcdomino.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Podujatie pre druhý stupeň ZŠ okresu Nitra, preverí bystrosť, 

vedomosť, šikovnosť, vytrvalosť žiakov.  

 

Názov podujatia slovensky: Deň otvorených dverí spojený s odbornými prednáškami 

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

Typ podujatia: Vedecké  

Termín konania: Jún, 2022 

Miesto konania: Výskumné centrum  
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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 výskumného centra 

AgroBioTech.  

 

 



JÚL 
 

Názov podujatia slovensky:  Vedecké publikovanie 

Názov podujatia anglicky: Scientific publishing 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: 04. – 06.07. 2022 

Miesto konania: University of Molise, Taliansko 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, https://eurodisbiofood.uniag.sk, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s vedeckým 

publikovaním, ktoré je dôležitou súčasťou vedeckej práce 

a zásadne ovplyvňuje rozvoj, rozširovanie a prehlbovanie 

ľudského poznania. Jeho súčasťou sú aj pragmatické dôvody ako 

je propagácia realizovaného výskumu, možnosť získať ďalšie 

finančné prostriedky alebo budovanie vlastnej kariéry vo 

výskumnom odbore. Podujatie je organizované v spolupráci 4 

univerzít: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences 

(Poľsko), University of Molise (Taliansko), Miguel Hernández 

University of Elche (Španielsko). 

 

Názov podujatia slovensky: Práce vo vinohrade v letnom období 

Názov podujatia anglicky: Work in the vineyard in the summer 

Typ podujatia: letná škola 

Termín konania: Júl, 2022 

Miesto konania: Ústav záhradníctva FZKI 

Garant podujatia: Ústav záhradníctva FZKI (Ing. Pintér) 

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

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom je oboznámiť účastníkov s možnými spôsobmi ošetrenia 

viničových krov počas vegetačného obdobia (tzv. letné práce) a 

praktická ukážka - nácvik vykonávania vybraných spôsobov tzv. 

letných prác na kroch viniča. 

 

Názov podujatia slovensky: Letná kytica – praktický workshop  

Názov podujatia anglicky: Summer floral arrangements 

Typ podujatia: Vzdelávacie prezentačné 

Termín konania: júl  2022 

Miesto konania: Cvičebňa BZ SPU 

Garant podujatia: Michal Tomko 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vzdelávacie a voľnočasové podujatie zamerané na získanie 

zručností a skúseností s viazaním letných kytíc. Podujatie je 

spojené s predajnou výstavou letných kytíc. 
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AUGUST 
 

Názov podujatia slovensky:  Viva la Science Letná škola 2022 

Názov podujatia anglicky: Viva la Science Summer School 2022 

Typ podujatia: Medzinárodný letný festival vedy (letná škola) 

Termín konania: August 2022 

Miesto konania: Priestory Výskumného centra AgroBioTech 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: eva.tvrda@uniag.sk, norbert.lukac@uniag.sk, 

Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie 

a potravinárstva 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský 

Krátky popis: Letný festival predstavuje intenzívny mesačný vzdelávací projekt, 

ktorý poskytne študentom biológie jedinečnú možnosť zúčastniť 

sa každodenného výskumného prostredia, a ktorý bude zložený zo 

základných komponentov vedecko-výskumného života. Letný 

festival bude zahŕňať prednášky a diskusie zamerané na 

relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické 

workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických 

vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na 

tréning akademického písania, prednesu experimentálnych 

výsledkov a rozvoja kreatívneho myslenia. 

 

Názov podujatia slovensky: 32. konferencia organizovaná online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: 32nd conference organized online by the Regional 

Development Agency for the Development of Dolný Zemplín 

in Trebišov with international participation 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: August, 2022 

Miesto konania: Trebišov 

Garant podujatia: Regionálna rozvojová agentúry pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove v spolupráci s Ústavom  záhradníctva FZKI (prof. 

Kačániová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: miroslava.kacaniova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 32. ročník konferencie organizovanej online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove 

s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra 

jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v 

záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu 

konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“ 

je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových 

reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i 

v záhradkárskom pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v 

prostredí prídomových záhrad, pričom sa poukazuje na poznatky 

z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými 

aspektmi a ich nárokmi na prostredie. 

 

Názov podujatia slovensky: Rozmnožovanie okrasných rastlín - workshop  

Názov podujatia anglicky: Propagating ornamental plants - workshop 

mailto:eva.tvrda@uniag.sk
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Typ podujatia: Vzdelávacie prezentačné 

Termín konania: august  2022 

Miesto konania: Škôlka BZ SPU 

Garant podujatia: doc. Ing. Dagmar Hillová; Michal Tomko; Bohuš Fančovič 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vzdelávacie podujatie zamerané na získanie zručností 

a skúseností s technikami a postupmi vegetatívneho 

a generatívneho rozmnožovaním trvaliek. 

 

 

http://www.bz.uniag.sk/


SEPTEMBER 

 
Názov podujatia slovensky:  Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické 

účely  

Názov podujatia anglicky:  Fast growing trees and herbs grown for energy purposes  

Typ podujatia:  5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie  

Termín konania:  8. -  9. september 2022  

Miesto konania:  Kongresové centrum SPU v Nitre  

Garant podujatia:  doc. Ing. Martin Prčík, PhD., prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.  

Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU vNitre 

Kontaktná adresa, e-mail, web:  SJ Ing. Ľubica Civáňová., lubica.civanova@uniag.sk  

AJ Ing. Martin Hauptvogl, PhD., haupto@gmail.com  

web: http://www.fesrr.uniag.sk/ 

Rokovací jazyk:  anglický, český, slovenský  

Krátky popis slovensky:  Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude zhodnotiť 

výsledky výskumu v oblasti pestovania rýchlorastúcich drevín a 

bylín ako alternatívnych zdrojov energie, ako aj ich konverzie na 

energonosiče s vyššou energetickou hustotou.  

Konferencia poukáže na perspektívy ich využitia z hľadiska 

energetického, ekonomického, legislatívnych opatrení, scenárov 

o vplyve pestovania na biodiverzitu, zmeny v krajine, životné 

prostredie. Vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských 

pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, 

študentov doktorandského štúdia, ako aj laickú verejnosť.  

Krátky popis anglicky:  The aim of the scientific conference is to evaluate the results of 

research in the field of fast growing trees and herbs as 

alternative energy sources, as well as their conversion to energy 

carriers with higher energy density. 

 The conference will point out the prospects of their use in terms 

of energy, economy, legislative measures, scenarios on the 

impact of production on biodiversity, changes in landscape and 

environment. The scientific conference is intended for 

researchers, teachers, practitioners, PhD students, as well as the 

general public.  

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

Názov podujatia anglicky: Pedological days of Soil Experts of the Slovakia, Czech 

Republic and Poland 

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 8., 9., 10. september 2022 

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 

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: Konferencia ECLAS 2022: možnosti zmien 

Názov podujatia anglicky: ECLAS Conference 2022: Scales of Change 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia krajinných architektov 

Termín konania: 12.-14.9.2022 

Miesto konania: Ljubljana, Slovinsko 

Garant podujatia: ECLAS, University of Ljubljana 

ÚKA, FZKI SPU v Nitre ako spoluorganizátor (doc. Tóth, 

delegát SPU v ECLAS, člen organizačného výboru) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: Konferencia ECLAS patrí medzi najvýznamnejšie akademické 

konferencie v oblasti krajinnej architektúry. Budúcoročnou 

témou budú “mierky zmeny”. Podujatie sa koná pri príležitosti 

50. Výročia programu krajinnej architektúry v Ljubljane. 

Abstrakty je možné zasielať od 5. novembra do 10. Januára. 

Registrácia bude možná od marca do júna 2022. Doktorandské 

kolokvium bude venované téme “Research by Design”.   Viac 

info na: https://conference.eclas.org/ 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s potenciálom využitia 

zabudnutých a menej známych rastlín, ako zdrojov širokej škály 

nutrične plnohodnotných a senzoricky atraktívnych látok pre 

potravinársky priemysel a gastronómiu. 

 

Názov podujatia slovensky:  E-vzdelávanie 

Názov podujatia anglicky: E-learning 

Typ podujatia: Seminár spojený so súťažou elektronických kurzov 

Termín konania: 14. 9. 2022 

Miesto konania: Nitra 

Garant podujatia: RNDr. Darina Tothová, PhD. 

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

Rokovací jazyk: Slovenský, český 

Krátky popis: Priebežné hodnotenie projektu KEGA, prezentácia výsledkov 

prieskumov 

 

Názov podujatia slovensky:  Workshop „Zabudnuté druhy rastlín“ 

Názov podujatia anglicky: Workshop „Forgotten plants“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: September 2022 - spresníme 

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovensky 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s potenciálom využitia 

zabudnutých a menej známych rastlín, ako zdrojov širokej škály 

nutrične plnohodnotných a senzoricky atraktívnych látok pre 

potravinársky priemysel a gastronómiu. 

 

Názov podujatia slovensky: Rizikové faktory potravového reťazca 

Názov podujatia anglicky: Risk Factors of Food Chain 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: September 2022 

mailto:attila.toth@uniag.sk
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Miesto konania: Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko 

Garant podujatia: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., prof. Ing. Norbert Lukáč, 

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: peter.massanyi@uniag.sk, norbert.lukac@uniag.sk, 

Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie 

a potravinárstva 

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 vedeckovýskumnom zameraní pracovísk. 

Konferencia je realizovaná v spolupráci s Pedagogickou 

univerzitou v Krakove v Poľsku, Szent István University 

v Gödöllö v Maďarsku a Univerzitou v Rzeszowe v Poľsku. 

 

Názov podujatia slovensky:  Sladovník – pivovarník II. 

Názov podujatia anglicky: Maltster – brewer II. 

Typ podujatia: akreditovaný vzdelávací kurz 

Termín konania: september 2022 

Miesto konania: Ústav potravinárstva FBP 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: jan.marecek@uniag.sk, www.szk.sk, 

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

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:  Novodobé analýzy rizík TACCP a VACCP  

Názov podujatia anglicky: Modern risk analysis TACCP a VACCP  

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: September 2022 

Miesto konania: Online 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: alica.bobková@uniag.sk, jozef.capla@uniag.sk, peter.zajac@uni

ag.sk,  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 

 

TACCP a VACCP sú relatívne nové programy založené na 

známejšom systéme Hazard Analysis Critical Control Points 

(HACCP), ale namiesto nebezpečenstiev sa zameriavajú na 

hrozby a zraniteľné miesta.  TACCP je skratka pre hodnotenie 

hrozieb a kritické kontrolné body. Tento systém sa zameriava na 

manipuláciu, úmyselné falšovanie potravín a ochranu 

potravín. VACCP je skratka pre hodnotenie zraniteľnosti a 

kritické kontrolné body. Zameriava sa aj na potravinové 

podvody a rozširuje rozsah tak, aby zahŕňal systematickú 

prevenciu akéhokoľvek potenciálneho falšovania potravín, či už 

úmyselného alebo nie, identifikáciou zraniteľných bodov v 

dodávateľskom reťazci.  
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Názov podujatia slovensky: Prenesme poznatky do praxe 

Názov podujatia anglicky: Let´s transfer the knowledge into practice 

Typ podujatia: multiplikačné vedecké podujatie 

Termín konania: september 2022- bude upresnené neskôr 

Miesto konania Ústav práva   

Garant podujatia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 

Ústav práva  FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Ing. Zuzana Bohátová, PhD., zuzana.bohatova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis slovensky: Cieľom podujatia je: 

- prezentácia odborných znalostí a zručností súvisiacich s 

implementáciou agroenvironmentálneho práva na Slovensku 

a vo vybraných krajinách EÚ; 

- prezentácia smart aplikácie InCreDi a jej využitie vo 

vedeckých a vzdelávacích oblastiach v inštitúciách inštitúcií 

formálneho a neformálneho vzdelávania. 

Podujatie bude organizované v rámci projektu Erasmus+ 

„EDULAW“, č. 2020-1-SK01-KA226-HE-094316 

Krátky popis anglicky: The aim of the event is: 

- presentation of professional knowledge and skills related to the 

implementation of agri-environmental law in Slovakia and in 

selected EU countries; 

- presentation of the smart application InCreDi and its use in 

scientific and educational areas in the institutions of formal and 

non-formal education. 

The event will be organized within the Erasmus+ project 

„EDULAW“, no. 2020-1-SK01-KA226-HE-094316 

 

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

problémy a výzvy 

Názov podujatia anglicky: European policies and efficient public administration 

current issues and challenges 

Typ podujatia: vedecký seminár/online 

Termín konania: september 2022 

Miesto konania Nitra 

Garant podujatia: Dr.habil.Ing.Ľubica Rumanovská, PhD. 

Ústav európskych politík a verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Dr. habil. Ing.. Ľubica Rumanovská, PhD.,  

Lubica.Rumanovska@uniag.sk 

 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický 

Krátky popis slovensky: 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:  XXIV Medzinárodná vedecká konferencia mladých 2022 

Názov podujatia anglicky: XXIV International Scientific Conference of Young 

Scientistst 2022 (ISCYS 2022) 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: september 2022 
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Miesto konania/forma podujatia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/prezenčne, príp. 

dištančne (podľa epidemiologickej situácie) 

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

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. 

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

Rokovací jazyk: anglický (slovenský/český) 

Krátky popis: Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre doktorandov a 

mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov) univerzít a 

vedeckých pracovísk zameraných na oblasť strojov a výrobných 

zariadení v poľnohospodárskej, lesníckej a potravinárskej 

výrobe, na marketing strojov a technických systémov. 

Konferenciu striedavo zabezpečujú inštitúcie: Technická fakulta 

SPU Nitra; Fakulta techniky TU Zvolen a Technická fakulta 

ČZU Praha. 

 



OKTÓBER 
 

Názov podujatia slovensky: Deň architektúry 

Názov podujatia anglicky: Architecture Day 

Typ podujatia: Festival 
Termín konania: Prvý októbrový pondelok  2022 

Miesto konania: Park BZ 

Garant podujatia: doc. Ing. Dagmar Hillová;  

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Podujatie zamerané na propagáciu odboru Architektúra. 

Botanická záhrada sa v ročníku 2022 stane súčasťou podujatia, 

na oslavu architektonických počinov v meste Nitra. Architekti 

majú schopnosť meniť svet, v ktorom žijeme, svojou úžasnou 

prácou. Deň architektúry je o uznaní ich práce, ako aj o dôležitej 

úlohe, ktorú architektúra zohráva 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom slávnostného zasadnutia Vedeckej rady Fakulty 

biotechnológie a potravinárstva je vyzdvihnutie úspechov, 

pokroku fakulty, ako aj významu a jej dôležitého postavenia na 

SPU v Nitre a v akademickom priestore na národnej 

a medzinárodnej úrovni. Súčasťou slávnostného zasadnutia 

Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

bude ocenenie významných osobností z domácich 

a zahraničných inštitúcií, ktorí významne prispeli k jej 

formovaniu a rozvoju. 

 

Názov podujatia slovensky:  Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva pri príležitosti 20. výročia založenia fakulty 

Názov podujatia anglicky: Ceremonial meeting of the Faculty of Biotechnology and 

Food Sciences on the occasion of the 20th anniversary of 

establishment of the faculty 
Typ podujatia: Slávnostné zasadnutie  

Termín konania: 4.10. 2022 

Miesto konania: SPU v Nitre 

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

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

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský, anglický 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom slávnostného zasadnutia Vedeckej rady Fakulty 

biotechnológie a potravinárstva je vyzdvihnutie úspechov, 

pokroku fakulty, ako aj významu a jej dôležitého postavenia na 

SPU v Nitre a v akademickom priestore na národnej 

a medzinárodnej úrovni. Súčasťou slávnostného zasadnutia 

Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

bude ocenenie významných osobností z domácich 

a zahraničných inštitúcií, ktorí významne prispeli k jej 

formovaniu a rozvoju. 

 

Názov podujatia slovensky:  FoodBioTech 2022 

Názov podujatia anglicky: FoodBioTech 2022 

Typ podujatia: 15. medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 05. – 06.10. 2022 

http://www.bz.uniag.sk/
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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:  Nové trendy a inovácie v agrosektore a potravinárstve 

Názov podujatia anglicky: New trends and innovations in the agri-food sector 

Typ podujatia: EIT Food Webinár (EIT Food Hub Awareness day) 

Termín konania: 20.10. 2022 

Miesto konania: Online 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk., ladislav.kohut@uniag.sk, 

https://eit.uniag.sk, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 

 

Podujatie je zamerané na prezentáciu inovatívnych 

potravinárskych produktov a služieb, ktoré boli vyvinuté na SPU 

v Nitre alebo v spolupráci s potravinárskymi spoločnosťami. 

Cieľom je predstaviť nové trendy a možnosti v 

agropotravinárskom sektore a oboznámenie študentov, 

pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov, ale aj 

nevedeckej verejnosti s novinkami vyvinutými na pôde 

univerzity. 

 

Názov podujatia slovensky:  Senzorické hodnotenie potravín a ich využitie v praxi 

Názov podujatia anglicky: Sensory evaluation of food and its use in practice 

Typ podujatia: EIT Food Odborné podujatie 

Termín konania: Október 2022 

Miesto konania: Miguel Hernández University of Elche (Španielsko) 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, https://eurodisbiofood.uniag.sk, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom podujatia je školenie budúcich hodnotiteľov v 

senzorickej analýze potravín. Poskytne nové metódy, ktoré sa 

môžu používať pri školení hodnotiteľov v oblasti senzorickej 

analýzy. Jedná sa o metódy testovania zraku na určenie farbocitu 

jednotlivých hodnotiteľov, testy odhaľujúce farbosleposť, či už 

čiastočnú alebo úplnú a včas ju odhaliť a taktiež sa účastníci 

oboznámia s testami na chuťovú a čuchovú citlivosť. Podujatie 

je organizované v spolupráci 4 univerzít: Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre, Wroclaw University of 

Environmental and Life Sciences (Poľsko), University of Molise 

(Taliansko), Miguel Hernández University of Elche 
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(Španielsko). 

 

 

Názov podujatia slovensky: Fórum o sociálnom poľnohospodárstve na Slovensku 

Názov podujatia anglicky: Forum on social agriculture in Slovakia 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: október 2022 

Miesto konania Nitra 

Garant podujatia: Ing. Marcela Chreneková, PhD. 

Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre 

Kontaktná osoba, e-mail, 

webová stránka 

Marcela.chrenekova@uniag.sk,  

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis slovensky: Odborná aktivita nadväzuje na diskusné panely v rámci 

konferencie AGASI 2021. Jedná sa o fórum, kde budú odborníci 

z rôznych sektorov v štruktúrovaných paneloch diskutovať o 

rozvoji sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. 

Krátky popis anglicky:  

 
Názov podujatia slovensky: Erasmus+ Learning Landscapes: krajinný festival Zagreb 

Názov podujatia anglicky: Erasmus+ Learning Landscapes: Landscape Festival Zagreb 

Typ podujatia: Medzinárodný krajinný festival (Multiplier Event) 

Termín konania: jeseň 2022 

Miesto konania: Záhreb, Chorvátsko 

Garant podujatia: ÚKA, FZKI SPU v Nitre (doc. Tóth, koordinátor projektu), 

University of Zagreb (lokálny organizátor) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: attila.toth@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: Medzinárodný krajinný festival v rámci projektu Erasmus+ 

Learning Landscapes 

 

Názov podujatia slovensky: 33. konferencia organizovaná online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: 33rd conference organized online by the Regional 

Development Agency for the Development of Dolný Zemplín 

in Trebišov with international participation 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: Október, 2022 

Miesto konania: Trebišov 

Garant podujatia: Regionálna rozvojová agentúry pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove v spolupráci s Ústavom  záhradníctva FZKI (prof. 

Kačániová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: miroslava.kacaniova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 33. ročník konferencie organizovanej online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove 

s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra 

jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v 

záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu 

konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“ 

je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových 

reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i 
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v záhradkárskom pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v 

prostredí prídomových záhrad, pričom sa poukazuje na poznatky 

z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými 

aspektmi a ich nárokmi na prostredie. 

 

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

Názov podujatia anglicky: "Apple of the Year" nationwide competition of apple 

producers 

Typ podujatia: Súťaž, výstava 

Termín konania: Október, 2022 

Miesto konania: Trenčín 

Garant podujatia: Ovocinárska únia SR + Ústav záhradníctva, FZKI (doc. Paulen) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: oleg.paulen@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. 

 



NOVEMBER 

 
Názov podujatia slovensky:  Workshop „Jedlý hmyz???!!!“ 

Názov podujatia anglicky: Workshop „Edible insects???!!!!“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: November 2022 

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s problematikou 

jedlého hmyzu ako významnej alternatívnej suroviny minulosti, 

prítomnosti a budúcnosti. 

 

Názov podujatia slovensky:  XVI. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou 

účasťou 

Názov podujatia anglicky: XVI. International scientific conference of PhD. students 

Typ podujatia: medzinárodná študentská vedecká konferencia 

Termín konania: v Týždni vedy a techniky 

Miesto konania: Pracoviská Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – za FBP 

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, https://vkd.uniag.sk, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský, český, poľský, anglický 

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

v Nitre s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: Scientific conference of FAPZ, FBP and FZKI SPU doctoral 

students in Nitra with international participation 

Typ podujatia: konferencia 

Termín konania: November, 2022 

Miesto konania: Nitra (online) 

Garant podujatia: SPU - FAPZ, FBP a FZKI 

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

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský 

Krátky popis: Prezentácia čiastkových a celkových výsledkov vedeckých prác 

doktorandov. 

 

Názov podujatia slovensky: GIS deň 2022 

Názov podujatia anglicky: GIS day 2022 

Typ podujatia: Séria prednášok 

Termín konania: November 2022 

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: November 2022 

Miesto konania: Priestory pod aulou SPU 

Garant podujatia: Ing. Anna Kolesárová, PhD., Ing. Martina Gažárová, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail, web: anna.kolesarova@uniag.sk,  martina.gazarova@uniag.sk 

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva; 

Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov 

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. 

 

Názov podujatia slovensky: Klobásovica 

Názov podujatia anglicky: Sausage festival 

Typ podujatia: Propagačné a súťažné podujatie 

Termín konania: November 2022 

Miesto konania: ŠD A. Bernolák SPU v Nitre 

Garant podujatia: doc. Ing, Marek Bobko, PhD., študentská časť AS FBP 

Kontaktná adresa, e-mail, web: marek.bobko@uniag.sk, 

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Náplňou podujatia je príprava klobás v profesionálnych 

podmienkach Ústavu potravinárstva a následná prezentácia 

študentských tímov a ich výrobkov. Cieľom podujatia je návrat k 

tradičným spôsobom prípravy a spracovania potravín, pričom je 

kladený veľký dôraz aj na zachovávanie hygienických predpisov a 

pochopenie senzorických parametrov hodnotených produktov. V 

rámci podujatia sú prezentované aj produkty Ústavu potravinárstva.  
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Miesto konania: ÚKI, Nitra; resp. MS Teams 

Garant podujatia: Jakub Fuska 

Ústav krajinného inžinierstva/ FZKI 

Kontaktná adresa, e-mail, web: jakub.fuska@uniag.sk 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Séria prednášok počas celosvetového podujatia GIS DAY 

zameraného na popularizáciu GIS technológií. 

Udalosť je organizovaná najmä pre študentov, ale aj pre ostatnú 

verejnosť a pracovníkov univerzity 

 

 

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, 2022 

Miesto konania: Nádvorie Nitrianskeho hradu 

Garant podujatia: Nitravin n. o. + Ústav záhradníctva FZKI (doc. Ailer) 

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 

účasti zástupcov ÚZ. Terénne cvičenia poslucháčov z predmetov 

Vinárstvo, Vínne cesty a agroturistika a Somelierstvo. 

 

Názov podujatia slovensky: Adventná väzba  

Názov podujatia anglicky: Advent floral arrangements 

Typ podujatia: Vzdelávacie prezentačné 

Termín konania: November  2022 

Miesto konania: Cvičebňa BZ SPU 

Garant podujatia: Michal Tomko 

Kontaktná adresa, e-mail, web: www.bz.uniag.sk, 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vzdelávacie a voľnočasové podujatie zamerané na získanie 

zručností a skúseností s viazaním adventného venca. Podujatie je 

spojené s predajnou výstavou adventných vencov. 

 

Názov podujatia slovensky:  28. ročník medzinárodnej konferencie RACIONÁLNÍ 

POUŽITÍ HNOJIV 

Názov podujatia anglicky: REASONABLE USE OF FERTILIZERS 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: Prelom novembra a decembra 

Miesto konania: ČZÚ Praha  

Garant podujatia: ČZÚ Praha, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy 

rostlin; spoluorganizátor ÚAV, FAPZ SPU v Nitre 

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

výživy rostlin FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze 

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

736vitkovar@af.czu.cz 

Rokovací jazyk: Český; slovenský; anglický 

Krátky popis: Konference Racionální použití hnojiv (27. ročník) je zaměřena na 

významný makroelement – fosfor. Tento prvek je esenciální z 

hlediska výživy rostlin i zvířat, ale zároveň má značný vliv na 
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kvalitu životního prostředí, zejména vod. S ohledem na omezená 

světová naleziště je zřejmé, že tento prvek je klíčový z hlediska 

dlouhodobé udržitelnosti rostlinné produkce v ČR i ve světě. 

Bude zde diskutována bilance P v rostlinné produkci, vývoj 

zásoby fosforu v půdách, hodnocení různých extrakčních metod, 

příjem fosforu rostlinami. Dále bude pozornost věnována 

fosforečným hnojivům, včetně využití P z odpadních látek (např. 

čistírenský kal upravený torefakcí a pyrolýzou), a samozřejmě 

moderním aplikačním technologiím. 

 



DECEMBER 

 
Názov podujatia slovensky: Predvianočné ovocinárske dni 2022 

Názov podujatia anglicky: Christmas Eve fruit growing days 2022 

Typ podujatia: Medzinárodný odborný seminár 

Termín konania: December 2022 

Miesto konania: Piešťany 

Garant podujatia: OUSR, spoluorganizátor Ústav záhradníctva FZKI SPU Nitra 

(doc. Mezey, doc. Paulen) 

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

Rokovací jazyk: Slovenský 

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: 34. konferencia organizovaná online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: 34th conference organized online by the Regional 

Development Agency for the Development of Dolný Zemplín 

in Trebišov with international participation 

Typ podujatia: Konferencia 

Termín konania: December, 2022 

Miesto konania: Trebišov 

Garant podujatia: Regionálna rozvojová agentúry pre rozvoj Dolného Zemplína v 

Trebišove v spolupráci s Ústavom  záhradníctva FZKI (prof. 

Kačániová) 

Kontaktná adresa, e-mail, web: miroslava.kacaniova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 34. ročník konferencie organizovanej online Regionálnou 

rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove 

s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra 

jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v 

záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu 

konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“ 

je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových 

reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i 

v záhradkárskom pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v 

prostredí prídomových záhrad, pričom sa poukazuje na poznatky 

z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými 

aspektmi a ich nárokmi na prostredie. 
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