
POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ 

KONFERENCIU 
 

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva 

 

UNIVERSITAS MODERNA - 

Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej 

škole v retrospektíve a jeho perspektívy 

 
pri príležitosti spojených osláv 55. výročia založenia 

Katedry pedagogiky a psychológie  

a 60. výročia založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu  

na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 

 

pod záštitou dekanky Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Eleny Horskej 
 
 

Konferencia je podporená projektami KEGA033SPU-4/2019 „Inovačný koncept kurikula a metodická 

„e-podpora“ pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov“ 

a VEGA1/0368/19 „Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce 

behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinami“ 

 

 

1.  ̶  2. október 2019 

                                          Nitra 
 

 

 



Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na problematiku 

pozície pedagogiky a psychológie vo vysokoškolskom vzdelávaní na neučiteľských vysokých 

školách a na špecifické otázky spojené s terciárnym vzdelávaním. Realizácia konferencie je 

tematicky zameraná na aktuálne otázky vysokoškolského vzdelávania a vysokoškolskej 

pedagogiky a psychológie v kontexte udržateľnosti, ale aj na prípravu učiteľov profesijných 

predmetov a problémy odborových didaktík v zmysle súčasných požiadaviek na odborné 

vzdelávanie. Konferencia je určená vysokoškolským pedagógom, vedeckým pracovníkom, 

pedagogickým a odborným pracovníkom stredných odborných škôl, doktorandom a ďalším 

zainteresovaným na riešení predmetnej problematiky. 

 

Organizátor podujatia 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre 

 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský 

 

Odborní garanti: 

prof. PhDr. Erich Petlák, PhD. 

prof. PaedDr. Ján Danek, PhD. 

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. 

doc. Mgr. Marianna Sirotová, PhD. 

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 

prof. Ing. Milan Slavík, CSc. 

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc. 

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. 

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. 

Mgr. et. Mgr. Jana Rybanská, PhD. 

 

Organizačný výbor: 

Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická 

Ing. Eleonóra Černáková, PhD. 

PaedDr. Silvia Virághová, PhD. 

Mgr. et. Mgr. Jana Rybanská, PhD. 

PhDr. Miroslav Poláček, PhD. 

 

Rámcový program  :: Utorok 1. 10. 2019 

Slávnostné zasadanie rozšírenej Vedeckej rady FEM SPU (aula SPU) 

Slávnostný kultúrno-spoločenský program  

 

Rámcový program :: Streda 2. 10. 2019 

  8:30 –   9:30    Registrácia účastníkov 

  9:30 – 10:30    Otvorenie konferencie a plenárne rokovanie 

10:30 – 10:45    Prestávka 

10:45 – 12:00    Rokovanie v sekciách 

12:00 – 13:15    Obed 

13:15 – 16:30    Rokovanie v sekciách 

16:30 – 17:00    Záver konferencie 

17:15 – 20:00    Spoločenský večer 

 

 



Sekcie 

1. Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie v minulosti, súčasnosti a ich   

    perspektívy 

2. Príprava učiteľov profesijných predmetov v meniacich sa požiadavkách praxe 

3. Psychológia vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume  

4. Reminiscencie zo života Katedry pedagogiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

 

Konferenčný poplatok 

 Účastníci mimo cvičných škôl SPU v Nitre: 40 € 

 Účastníci z cvičných škôl SPU v Nitre: 20 € 

Konferenčný poplatok zahŕňa organizačné náklady, náklady na vydanie zborníka príspevkov, 

občerstvenie a obed. 

 

Bankové spojenie 

 Účastník zo Slovenska 

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

                                                     Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

Banka príjemcu:                          Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Číslo účtu:                                  7000066247/8180                    Variabilný symbol:      01191 

IBAN:                                         SK4081800000007000066247 

Účel platby (správa pre prijímateľa):  VS + priezvisko a meno účastníka konferencie 

 Účastník zo zahraničia 

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

                                                     Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

Banka príjemcu:                           Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Číslo účtu príjemcu platby:       7000066247/8180  

IBAN:                                        SK4081800000007000066247    BIC/SWIFT:   SPSRSKBA            

Účel platby (správa pre prijímateľa): 01191 - účastnícky poplatok na konferenciu - meno a 

priezvisko (pozn.: bez diakritiky) 

 

Dôležité termíny 

Zaslanie záväznej prihlášky s názvom príspevku a anotáciou: do 30. 08. 2019 

Prihlasovanie tu: https://forms.gle/Z8kd1pDvDFbL2fa2A 

 

Platba konferenčného poplatku: do 10. 9. 2019 

 

Zaslanie príspevku: do 12. 10. 2019                       E-mail: zuzana.duricka@uniag.sk 

 

Príspevok v slovenskom, českom, poľskom resp. anglickom jazyku má mať rozsah max. 10 

normostrán podľa šablóny uvedenej v prílohe. Príspevky budú oponované a publikované 

vo vedeckom zborníku vydanom v zahraničnom vydavateľstve. 

Kontaktná adresa 

Zuzana Misailidisová Ďurická 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,  

Fakulta ekonomiky a manažmentu,  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra             e-mail: zuzana.duricka@uniag.sk, tel. +421 37 641 4747 

https://forms.gle/Z8kd1pDvDFbL2fa2A
mailto:zuzana.duricka@uniag.sk

