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Týždeň vedy a techniky 2018 

 

Podujatia, ktoré usporiada FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v rámci „Týždňa vedy 

a techniky 5.–11.11.2018“ 

1) 

- dátum, čas, miesto podujatia: 6.–8.11.2018, od 9:00 h, FPT Púchov 

- typ podujatia: celodenné populárno-vedecké a propagačné 

- názov podujatia: Dni otvorených dverí na FPT 

- organizátor: FPT Púchov 

- stručný popis podujatia: Podujatie je zamerané na propagáciu fakulty 

a prezentáciu možností štúdia na FPT TnUAD 

v Púchove. Počas podujatia si môžu návštevníci prezrieť 

priestory a laboratóriá fakulty, pozrieť praktické 

ukážky meraní na vybraných prístrojoch, či vyskúšať 

jednoduché laboratórne experimenty. 

- kontaktná osoba: Ing. Jana Pagáčová, PhD. 

- web podujatia: konkrétny program bude zverejnený na webových 

stránkach FPT (www.fpt.tnuni.sk) a facebooku fakulty  

2) 

- dátum, čas, miesto podujatia: 6.–8.11.2018, od 9:00 h, FPT Púchov 

- typ podujatia: celodenné populárno-vedecké  

- názov podujatia: Dni vedy a techniky na FPT 

- organizátor: FPT Púchov 

- stručný popis podujatia: Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky 

medzi študentmi stredných škôl, žiakmi základných 

škôl, ako aj ostatnou verejnosťou. Pútavé populárno-

vedecké prednášky a jednoduché efektné experimenty,  
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                                                      práce a merania na vybraných prístrojoch, ktoré majú 

návštevníci aj možnosť sami si vyskúšať, majú za cieľ 

vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických 

disciplín.  

 

- kontaktná osoba: Ing. Jana Pagáčová, PhD. 

- web podujatia: konkrétny program bude zverejnený na webových 

stránkach FPT (www.fpt.tnuni.sk) a facebooku fakulty  

 

3) 

- dátum, čas, miesto podujatia: 7.11.2018, od 16:00 h, Župný dom Púchov 

- typ podujatia: populárno-vedecké a propagačné 

- názov podujatia: Večer výskumníka 

- organizátor (spoluorganizátor): FPT Púchov (Gymnázium Púchov, SOŠ Púchov, 

mesto Púchov) 

- stručný popis podujatia: Podujatie s populárno-vedeckými prednáškami 

zamestnancov a študentov FPT, Gymnázia Púchov 

a SOŠ Púchov za účelom popularizácie vedy a techniky 

pre širokú verejnosť spojené s propagáciou fakulty. 

- kontaktná osoba: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

 Ing. Jana Pagáčová, PhD.  

- web podujatia: konkrétny program bude zverejnený na webových 

stránkach FPT (www.fpt.tnuni.sk) a facebooku fakulty  

 


