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SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 
TECHNICKÁ FAKULTA 

      
         

NNAA JJNNOOVVŠŠIIEE  TT RREENNDDYY   VV  PPOOĽĽ NNOOHHOOSSPPOODDÁÁRRSSTT VVEE,,                     
VV  SSTT RROOJJÁÁRRSSTT VVEE    AA   VV  OODDPPAADDOOVVOOMM  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTT VVEE   
 
Medzinárodná študentská vedecká konferencia 

Medzinárodná študentská vedecká konferencia je konaná pod 
záštitou prof. Ing. Romana Gálika, PhD. dekana Technickej  
fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 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 sa na oblasť strojov a výrobných zariadení 
v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. 

V rámci konferencie bude vytvorená sekcia pre stredné školy. 

 

 

CCiieeľľ  kkoonnffeerreenncciiee::  

OOddbboorrnníí  ggaarraannttii  kkoonnffeerreenncciiee::  
prof. Ing. Roman Gálik, PhD., SPU Nitra, Slovak Republic  
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., ČZU Praha, Czech Republic 
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., MU Brno, Czech Republic 
Dr.h.c. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., JCU Budějovice, Czech Republic 
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., TU Košice, Slovak Republic 
doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., TU Zvolen, Slovak Republic 
Prof. Plamen Kangalov, PhD., „Angel Kanchev“ University of Ruse, Bulgaria  
Dr. László Kátai, Faculty of Mechanical Engineering, SzIE Gödöllő, Hungary 
Assist. Prof. Goran Topisirovic, Ph.D., Beograd, Serbia 
 

OOrrggaanniizzaaččnnýý  vvýýbboorr::  
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD., Ing. Katarína Kollárová, PhD., Ing. Alena Jančušková,  Ing. František Adamovský, PhD., Ing. 
Martin Baráth, Ing. Dušan Marko 

 

Kontaktná adresa: 
 
Ing. Martin Baráth 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Katedra kvality a strojárskych technológií, Technická 
fakulta 
Trieda  A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,   
 Slovenská  republika 
+421  37 641 5690  
e-mail: barath.m@centrum.sk 

 22. 4.  2021 
 

MMiieessttoo  kkoonnaanniiaa    aa  rrookkoovvaaccíí  jjaazzyykk::  
Rokovanie Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie bude prebiehať v priestoroch SPU v Nitre. Rokovacím 
jazykom konferencie bude jazyk sslloovveennsskkýý,,  ččeesskkýý  aa  aanngglliicckkýý. 

OOkkrruuhhyy  pprroobblléémmoovv::  
o technika a mechanizácia poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, 
o technika pre odpadové hospodárstvo, 
o konštruovanie strojov a tvorba technickej dokumentácie, 
o kvalita produkcie, 
o spoľahlivosť  a bezpečnosť techniky, 
o elektronika, automatizácia a informatika, 
o dopravné stroje a zariadenia, tepelná technika a hydraulika. 
o agrofyzika, 
o technika pre bioenergetiku, 
o poľnohospodárske stavby a ich technické zariadenia. 
  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PPookkyynnyy  pprree  ppííssaanniiee  pprrííssppeevvkkuu:: 

 
1. Príspevok písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman 12pt. 

2. Okraje - ľavý, pravý, horný a dolný 2,5 cm. 

3. Max. rozsah príspevku je 10 strán formátu A4, písaných s riadkovaním 1,0. 

Podrobné pokyny na písanie príspevkov sú uvedené v priloženej šablóne. 
 
 

 PPrrooggrraamm  kkoonnffeerreenncciiee::     
22. 4. 2021 

   800 – 830  otvorenie konferencie 
   830 - 1200  rokovanie v jednotlivých sekciách                
  1230 – 1300  vyhodnotenie konferencie a záver 
    

 

PPooddmmiieennkkyy  úúččaassttii::  
 konferencie sa môžu zúčastniť študenti vysokých škôl denného a externého štúdia na prvom a druhom stupni štúdia,  
 všetky práce budú aktívne prezentované na konferencii, 
 organizátori si vyhradzujú právo vytvoriť rokovacie sekcie a určiť práce do nich zaradené, 
 dĺžka vystúpenia na jeden príspevok je mmaaxx..  1100  mmiinn.., 
 prihlášku a študentskú prácu je potrebné zaslať e-mailom + zaslať 1x vytlačený text na kontaktnú adresu nnaajjnneesskkôôrr    

ddoo  11..  aapprrííllaa  22002211,,   
 všetky práce budú publikované v  zborníku z konferencie s prideleným ISBN, pričom školiteľ bude uvádzaný ako 

spoluautor,   
 prezentovanie príspevkov bude prostredníctvom MS Teams, 
 odborná sekcia určená pre študentov stredných škôl. 
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