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 Plán vedeckých a iných podujatí na rok 2022 

Technická fakulta SPU v Nitre 

 
APRÍL 
 

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. 

 
 
MÁJ 
 

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

Názov podujatia anglicky: 21th International Workshop for Young Scientists BioPhys 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). 
 

* používa sa len anglický názov 
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SEPTEMBER 
 

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 

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. 
 

 


