
Plán vedeckých a ostatných podujatí TF SPU v Nitre 
na rok 2021 

 
Apríl 

Názov podujatia slovensky:  Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom 
hospodárstve 

Názov podujatia anglicky: Recent Advances in Agriculture, Mechanical Engineering and Waste 
Policy 

Typ podujatia: študentská vedecká konferencia 

Termín konania: 22. apríla 2021 

Miesto konania: Nitra 

Garant podujatia: prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: https://tf.uniag.sk/sk/svc/  

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina 

Krátky popis: 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. 

 
 
Máj 

Názov podujatia slovensky:  20. medzinárodný workshop pre mladých vedcov BioPhys Spring 2021 
(BPS 2021)* 

Názov podujatia anglicky: 20th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2021 
(BPS 2021) 

Typ podujatia: medzinárodná konferencia  

Termín konania: máj 2021  

Miesto konania: Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland 

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

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

Rokovací jazyk: anglický  

Krátky popis: Medzinárodný workshop mladých vedcov a doktorandov, tradične 
organizovaný na jar, ktorý organizačne striedavo zabezpečujú inštitúcie: 
Czech University of Life Sciences, Praha, ČR; Institute of Agrophysics, 
Lublin, Poland; Szent István University, Gödöllő, Hungary a Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre. 
Workshop je tematicky zameraný na rozsiahlu oblasť fyziky aplikovanej 
na biologické, poľnohospodárske či potravinárske systémy, na 
environmentálne témy a obnoviteľné zdroje energie. Prednášky 
a prezentácie sú výlučne v angličtine. 

* Používa sa len anglický názov, resp. akronym (BPS).  

 

Jún 
Názov podujatia slovensky:  Construmat 2021 

Názov podujatia anglicky: Construmat 2021 

Typ podujatia: medzinárodná konferencia 

Termín konania: zatiaľ nie je známy 

Miesto konania: zatiaľ nie je známe 

Garant podujatia: Ing. Milada Balková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: http://www.construmat2020.inr.sk/index.php?clanek=kontakty 

Rokovací jazyk: slovenský, český 

Krátky popis: Medzinárodná konferencia o konštrukčných materiáloch zameraná na 
výrobu, testovanie a hodnotenie konštrukčných materiálov, betónu, 
ocele a kompozitných konštrukcií. 
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November 
Názov podujatia slovensky:  Vedecký seminár pre doktorandov 

Názov podujatia anglicky: Scientific seminar for PhD students 

Typ podujatia: seminár s výberovými prednáškami 

Termín konania: november 2021 

Miesto konania: TF SPU v Nitre, pavilón MF 

Garant podujatia: doc. RNDr. Vlasta Vozárová 

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

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Seminár je určený pre doktorandov, ich školiteľov a ďalších záujemcov 
z katedier. Prednášky sú tematicky zamerané na uplatňovanie vedeckých 
metód v doktorandskom štúdiu a na publikovanie v indexovaných 
vedeckých časopisoch.  

 
4x ročne 

Názov podujatia slovensky:  Čajový seminár  

Názov podujatia anglicky: Tea seminar 

Typ podujatia: katedrový vedecký seminár 

Termín konania: 2x v letnom semestri, 2x v zimnom semestri  

Miesto konania: Katedra fyziky TF SPU v Nitre 

Garanti podujatia (za SPU): doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. 

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

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Vedecká prednáška a diskusia na témy: najnovšie poznatky a objavy vo 
fyzike, významné osobnosti vedy (nositelia Nobelovej ceny za fyziku 
a iní), uplatnenie fyziky v ďalších vedných disciplínach a aplikácia 
poznatkov v praxi. 
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