FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Podujatie, ktoré usporiada FPT TnUAD v rámci „Týždňa vedy a techniky 8.–14.11.2021“:

názov:

Deň otvorených dverí a deň vedy a techniky na FPT
Púchov

typ podujatia:

deň otvorených dverí, populárno-vedecké a propagačné
podujatie

cieľová skupina:

verejnosť, mládež

dátum konania:

11.11.2021

čas:

9:00 – 13:00

miesto konania:

online

organizátor:

FPT TnUAD Púchov

stručný popis podujatia:

Online podujatie zamerané na propagáciu fakulty
a prezentáciu možností štúdia na FPT TnUAD v Púchove
a popularizáciu vedy a techniky. Na oficiálnych webových
kanáloch fakulty si môžu návštevníci pozrieť priestory
a laboratóriá fakulty, prácu na vybranom prístrojovom
vybavení a prednášky na zaujímavé témy.

kontaktná osoba:

Ing. Jana Pagáčová, PhD. (jana.pagacova@tnuni.sk)

webová stránka:

www.fpt.tnuni.sk, youTube/facebook fakulty

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Podujatia, ktoré usporiada FZ TnUAD v rámci „Týždňa vedy a techniky 8.–14.11.2021“:
1.
názov:

Informácie, ako na ne a čo s nimi

typ podujatia:

seminár

cieľová skupina:

študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD

dátum konania:

10.11.2021

čas:

9:00 – 11:00

miesto konania:

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne

adresa:

Študentská 1, Trenčín

organizátor:

FZT TnUAD

stručný popis podujatia:

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie
o Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne a jej službách.
Návod ako vyhľadať literatúru v online katalógu knižnice.
Informácie o možnostiach prístupu do elektronických
informačných zdrojov, možnostiach vyhľadávania v nich,
používanie služby Summon. Zoznámiť študentov
s výhodami Open access.

kontaktná osoba:

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
(katarina.kaslikova@tnuni.sk)

2.
názov:

Zjednodušenie
procesu
evidencie
publikačných
a umeleckých výstupov a zefektívnenie procesu ich
verifikácie

typ podujatia:

prednáška

cieľová skupina:

pedagogickí a vedeckí pracovníci FZ TnUAD

dátum konania:

10.11.2021

čas:

11:00 – 11:30

miesto konania:

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne

adresa:

Študentská 1, Trenčín

organizátor:

FZT TnUAD, Univerzitná knižnica TnUAD

stručný popis podujatia:

Cieľom prednášky je informácia o novej vyhláške
o CREPČ a CREUČ účinnej od 1.2.2022. Prehľad
o zmenách (nová kategorizácia) a porovnanie s doteraz
platnou kategorizáciou výstupov.

kontaktná osoba:

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
(katarina.kaslikova@tnuni.sk)

3.
názov:

Vedecká virtuálna konferencia –
12. Trenčiansky ošetrovateľský deň

typ podujatia:

konferencia

cieľová skupina:

nelekárski zdravotnícki pracovníci

dátum konania:

11.11.2021

čas:

9:00 – 16:00

miesto konania:

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne

organizátor:

FZT TnUAD

stručný popis podujatia:

Cieľom vedeckej virtuálnej konferencie je prezentácia
aktuálnych
vedeckých
poznatkov
uznávanými
akademickými pracovníkmi a odborníkmi z praxe, ako aj
výsledkov výskumu z úspešných záverečných prác
absolventov FZ TnUAD z oblasti ošetrovateľstva,
verejného zdravotníctva, laboratórnych vyšetrovacích
metód v zdravotníctve a fyzioterapie.

kontaktná osoba:

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
(katarina.kaslikova@tnuni.sk)

FAKULTA SOCIÁLNO – EKONOMICKÝCH VZŤAHOV
Podujatia, ktoré usporiada FSEV TnUAD v rámci „Týždňa vedy a techniky 8.–14.11.2021“:
1.
názov:

Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce

typ podujatia:

Medzinárodná vedecká konferencia

cieľová skupina:

vysokoškolskí pedagógovia, doktorandi, odborná
verejnosť z praxe

dátum konania:

11.11.2021

čas:

9:00

miesto konania:

Hotel Krym, Trenčianske Teplice (v prípade zhoršenia
pandemickej situácie online)

adresa:

Tomáša Garrigue Masaryka 566, 914 51 Trenčianske
Teplice

organizátor:

FSEV TnUAD

stručný popis podujatia:

Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a
inšpirácie na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce
úspešné konferencie z minulých rokov 2018, 2019 a 2020,
ktorých zborníky sú evidované v databáze Web of
Science spoločnosti Clarivate Analytics (rok 2020 v
procese indexácie). Ide o sériu tradične poriadaných
podujatí Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v
oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho
manažmentu a trhu práce.

kontaktná osoba:

Ing. Tatiana Masárová, PhD. (tatiana.masarova@tnuni.sk)

webová stránka:

https://fsev.tnuni.sk/konferencia2021/

2.
názov:

Zo života (katastrálneho) úradníka

typ podujatia:

prednáška/diskusia

cieľová skupina:

študenti Správneho práva

dátum konania:

9.11.2021

čas:

10:00

miesto konania:

online

organizátor:

FSEV TnUAD

stručný popis podujatia:

zaujímavosti
zo
katastrálneho práva

kontaktná osoba:

Andrej Poruban

webová stránka:

www.ondrejhalama.sk

stavebného,

pozemkového,

3.
názov:

Zo života (bruselskej) úradníčky

typ podujatia:

prednáška/diskusia

cieľová skupina:

študenti Základov práva EÚ, Pracovného a sociálneho
práva

dátum konania:

9.11. – 10.11.2021

čas:
miesto konania:

online

organizátor:

FSEV TnUAD

stručný popis podujatia:

„pokec“ o fungovaní EÚ zvnútra Európskej komisie či v
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

kontaktná osoba:

Andrej Poruban

webová stránka:

https://www.eesc.europa.eu/sk

4.
názov:

Ľudské práva

typ podujatia:

prednáška

cieľová skupina:

primárne študenti Základov práva (ĽZ, VS), všetci ostatní

dátum konania:

15.11.2021

čas:

15:50

miesto konania:

online

organizátor:

FSEV TnUAD, Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva

stručný popis podujatia:

dozvuky Týždňa vedy a techniky

kontaktná osoba:

Andrej Poruban

webová stránka:

www.snslp.sk

5.
názov:

Problémy pri podnikaní MSP na Slovensku

typ podujatia:

výberová prednáška

cieľová skupina:

študenti FSEV

dátum konania:

9.11.2021

čas:

10:00

miesto konania:

FSEV TNUAD Trenčín

adresa:

Študentská 2, 911 Trenčín

organizátor:

FSEV TnUAD, Ing. František Antal

stručný popis podujatia:

Výberová prednáška na predmete Ekonomika malého a
stredného podnikania

kontaktná osoba:

Ing. Katarína Kráľová, PhD.

webová stránka:

www.fsev.tnuni.sk

6.
názov:

Knižnica a nové možnosti v online svete informácií

typ podujatia:

workshop

cieľová skupina:

študenti FSEV 2. ročníka ĽZPM

dátum konania:

11.11.2021

čas:

14:00 - 15:30

miesto konania:

online

organizátor:

KSaHV FSEV, Univerzitná knižnica TnUAD

stručný popis podujatia:

workshop pre študentov druhého ročníka bakalárskeho
štúdia o využití databáz vedeckých výskumov pre
spracovanie tém seminárnych, semestrálnych a
záverečných prác. Obsahom sú i praktické postupy pri
vyhľadávaní informácií a spracovania rešerší v online
priestore.

kontaktná osoba:

PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. Miroslava Piscová

KATEDRA POLITOLÓGIE

Podujatie je kvôli pandémii presunuté na neurčito.
Podujatie, ktoré usporiada Katedra politológie TnUAD v rámci „Týždňa vedy a techniky
8.–14.11.2021“:

názov:

Mladí ľudia a demokracia

typ podujatia:

beseda/workshop k výstupom výskumu

cieľová skupina:

študenti stredných škôl

dátum konania:

12.11.2021

čas:

8:00 – 9:20

miesto konania:

Študentské centrum TnUAD

adresa:

Študentská 2, 911 50 Trenčín

organizátor:

Katedra politológie TnuAD

stručný popis podujatia:

Cieľom podujatia je diskutovať so študentmi stredných
škôl závery výskumu k postojom mladých ľudí k
demokracii a ľudským právam.

kontaktná osoba:

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
Podujatia, ktoré usporiada FŠT TnUAD v rámci „Týždňa vedy a techniky 8.–14.11.2021“:
1.
názov:

Metódy pre diagnostiku vlastností materiálov v CEDITEK

typ podujatia:

prednáška a prehliadka laboratórií

cieľová skupina:

doktorandi FŠT, študenti FŠT

dátum konania:

8.11.2021

čas:

8:30

miesto konania:

laboratória CEDITEK FŠT

adresa:

Ku kyselke 469, Trenčín

organizátor:

FŠT TnUAD

stručný popis podujatia:

Prednáška spojená s ukážkami prístrojového vybavenia a
metodík merania v laboratóriách CEDITEK FŠT

kontaktná osoba:

doc. Barényi

2.
názov:

Návšteva doktorandov FŠT v laboratóriách CEDITEK FPT
Púchov

typ podujatia:

exkurzia

cieľová skupina:

doktorandi FŠT

dátum konania:

9.11.2021

čas:

9:00

miesto konania:

FPT Púchov

adresa:

I. Krasku 491/30, Púchov

organizátor:

FŠT TnUAD

stručný popis podujatia:

Návšteva doktorandov v laboratóriách CEDITEK FPT a
ich prehliadka. FŠT recipročne príjme vo svojich
laboratóriách doktorandov FPT.

kontaktná osoba:

doc. Ing. Kianicová, PhD.

3.
názov:

WOOS - využitie mobilných aplikácii v priemyselnej praxi

typ podujatia:

prednáška

cieľová skupina:

študenti FŠT

dátum konania:

11.11.2021

čas:

10:00

miesto konania:

FŠT TnUAD

adresa:

Ku kyselke 469, Trenčín

organizátor:

FŠT TnUAD/WOOS, s.r.o.

stručný popis podujatia:

Prednáška spojená s ukážkou mobilných aplikácii pre
priemyselnú prax

kontaktná osoba:

Ing. Breznická, PhD.

