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Fakulta sociálno- ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nasledovné odborné 

podujatia: 

 Odpadové hospodárstvo v obciach – aktuálne otázky 

 Riešenia vedecko- výskumných problémov očami doktorandov 

 Význam informácií pre vedomostnú spoločnosť 

 Vedecký seminár k riešeným projektom VEGA 

 

Názov: Odpadové hospodárstvo v obciach – aktuálne otázky 
                  

Dátum:  6. november 2017 (pondelok) 

Čas:       10,00 hod. 

Miesto:   Fakulta sociálno- ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 

Organizátor: Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky pod záštitou rektora TnUAD 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

 

Stručný popis podujatia:  

Cieľom podujatia je vedecká diskusia na tému aktuálnych trendov, rizík, problémov 

v odpadovom hospodárení obcí SR s reflexiou na prax za prípadnej účasti pozvaných 

predstaviteľov miest a obcí, zástupcov samosprávneho kraja. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Križanová, PhD., zuzana.krizanova@tnuni.sk 

 

 

Názov: Riešenia vedecko- výskumných problémov očami doktorandov 
                  

Dátum:  8. november 2017 (streda) 

Čas:       9:30 hod. 

Miesto:   Fakulta sociálno- ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 

Organizátor: Fakulta sociálno- ekonomických vzťahov, Katedra manažmentu a rozvoja 

ľudských zdrojov, TnUAD 

 

Stručný popis podujatia:  

Kolokvium je určené pre študentov a pedagogických zamestnancov Fakulty sociálno- 

ekonomických vzťahov. Cieľom kolokvia je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, 

skúseností, ale aj kritických poznámok na vedecko- výskumné témy riešené študentmi 

doktorandského vysokoškolského štúdia na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Masárová, PhD., tatiana.masarova@tnuni.sk 

https://fsev.tnuni.sk/index.php
mailto:tatiana.masarova@tnuni.sk
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Názov: Význam informácií pre vedomostnú spoločnosť 
                  

Dátum:  8. november 2017 (streda) 

Čas:       10:00 hod. 

Miesto:   Budova B, miestnosť č.BA101, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne 

Organizátor: Katedra sociálnych a humanitných vied, Fakulta sociálno- ekonomických 

vzťahov TnUAD, Univerzitná knižnica TnUAD 

 

Stručný popis podujatia:  

Výberová prednáška pre študentov končiacich inžinierske štúdium a vedeckých pracovníkov 

k dostupnosti a spôsobom vyhľadávania informácií v databázach pre odbornú  a vedeckú prácu. 

Vyhľadávanie informácií v katalógoch knižníc, informácie o elektronických informačných 

zdrojoch a vyhľadávanie v nich prostredníctvom služby discovery. Študenti získané informácie 

využijú pri vypracovávaní rešerší a diplomových prác. 

 

Kontaktná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD., vedúca KSaHV 

 

 

Názov: Vedecký seminár k riešeným projektom VEGA 
                  

Dátum:  16. november 2017 (štvrtok) 

Čas:       13:00 hod. 

Miesto:   zasadačka katedry ekonómie a ekonomiky, Fakulta sociálno- ekonomických 

vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Organizátor: Katedra ekonómie a ekonomiky, Fakulta sociálno- ekonomických vzťahov,  

TnUAD Trenčín 

 

Stručný popis podujatia:  

Vedecká diskusia k stavu a rozpracovanosti obsahových problémov riešených projektov: 

VEGA1/0918/16 Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do 

činnosti klastrov v SR a VEGA1/0233/16 Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického 

rozvoja regiónov v štátoch Vyšehradskej štvorky. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD. 

 

 

https://fsev.tnuni.sk/index.php

