
                                       

 

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Podujatia, ktoré usporiada fakulta v rámci Týždňa vedy a techniky: 

1. 

názov: Dni otvorených dverí na FPT Púchov  

typ podujatia: deň otvorených dverí, prezentácia/ukážka, celodenné 
populárno-vedecké a propagačné podujatie 

cieľová skupina: verejnosť, mládež 

dátum konania: 7. - 8. 11. 2022 

čas: 8:00 – 13:00 

miesto konania: online 

adresa: I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov 

organizátor: FPT TnUAD 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 ukážky meraní na 
vybraných prístrojoch, či vyskúšať jednoduché 
laboratórne experimenty. 

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

webová stránka: www.fpt.tnuni.sk, facebook fakulty  

 

 

 

 

 

 

 



2. 

názov: Dni vedy a techniky na FPT Púchov 

typ podujatia: prednáška, prezentácia/ukážka, deň otvorených dverí, 
celodenné populárno-vedecké a propagačné podujatie  

cieľová skupina: verejnosť, mládež 

dátum konania: 7. - 8. 11. 2022 

čas: 8:00 - 13:00 

miesto konania: FPT Púchov 

adresa: I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov 

organizátor: FPT TnUAD 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 laboratórne experimenty, 
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. (jana.pagacova@tnuni.sk) 

 

webová stránka: www.fpt.tnuni.sk, facebook fakulty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 

Fakulta je v rámci Týždňa vedy a techniky organizátorom a spoluorganizátorom podujatí: 

1. 

Názov:                                 Virtuálna prehliadka výsledkov činnosti FZ TnUAD v 
realizovaných vedeckovýskumných projektoch 

typ podujatia: on–line prezentácie 

cieľová skupina: pedagogickí a vedeckí pracovníci, študenti FZ TnUAD  
v Trenčíne    

dátum konania: 7. - 11. 11. 2022 

čas: 24 hodín denne 

miesto konania: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne  

adresa: Študentská 1, Trenčín  

organizátor: FZ TnUAD  

stručný popis podujatia: Cieľom prezentácie je predstaviť čitateľovi výsledky    
vedeckovýskumných aktivít pracovníkov Fakulty 
zdravotníctva TnUAD v aktuálne vypracovávaných 
projektoch. Prezentácie sú pripravené vo  vizuálnom 
formáte a  v rámci podujatia „Týždeň vedy a techniky na 
Slovensku 2022“ budú dostupné on-line nepretržite 24 
hodín denne. Riešiteľské kolektívy predstavia výsledky 
v oblasti strachu z pádu u seniorov, ekonomických 
aspektoch emigrácie absolventov vysokých škôl 
v zdravotníckych odboroch, procesov personálneho 
riadenia v nemocniciach a ich nastavenia. Významnú časť 
tvorí implementácia nových informačných technológií, 
a to predovšetkým v oblasti kreovania novej online 
platformy pre študentov lekárskych a nelekárskych 
odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu, 
digitalizáciu v diagnostike pohybového systému 
a implementáciu multimediálnych prístupov do 
vzdelávania. Vytvorenie simulačného centra predstavuje 
syntézu prezenčnej i elektronickej formy edukácie 
študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD. 

 
 
 



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

webová stránka: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

2. 

názov: Diagnostika svalovej sily a výkonu  

typ podujatia: on–line seminár 

cieľová skupina: študenti Fakulty zdravotníckych vied UCM Trnava, 
študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD  v Trenčíne 

dátum konania: 8. 11. 2022 

čas: 13:00 – 14:30 

miesto konania: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníckych vied UCM 

Trnava 

adresa: Študentská 1, Trenčín, Rázusova 14 Piešťany 

organizátor: FZ TnUAD, Fakulta zdravotníckych vied UCM Trnava,    

stručný popis podujatia: Seminár je realizovaný ako jeden z výstupov projektu 
INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v 
diagnostike pohybového systému (kód: FP304010AYX7). 

 
kontaktná osoba: PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH 

(katarina.kaslikova@tnuni.sk) 

webová stránka: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

3. 

názov:       Ošetrovateľstvo a zdravie XIII.    

typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

cieľová skupina: nelekárski zdravotnícki pracovníci 

dátum konania: 9. 11. 2022 

čas: 9:00 – 17:30 

miesto konania: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne  

adresa: Študentská 1, Trenčín 

organizátor: FZ TnUAD  

mailto:katarina.kaslikova@tnuni.sk
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1
mailto:katarina.kaslikova@tnuni.sk
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


stručný popis podujatia: Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva 
a verejného zdravotníctva so zameraním na starostlivosť 
o duševné zdravie, psychohygienu  a varia. 

 

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

webová stránka: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

4. 

názov:        Knižnica a svet informácií okolo    

typ podujatia: seminár 

cieľová skupina: študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne 

dátum konania: 10. 11. 2022 

čas: 11:00 – 12:00 

miesto konania: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne  

adresa: Študentská 1, Trenčín 

organizátor: FZ, Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne 

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) 

webová stránka: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

5. 

názov: Evidencia publikačnej činnosti v roku 2022 – nové 
možnosti a výzvy    

typ podujatia: prednáška 

cieľová skupina: pedagogickí a vedeckí pracovníci FZ TnUAD v Trenčíne 

dátum konania: 10. 11. 2022 

mailto:katarina.kaslikova@tnuni.sk
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1
mailto:katarina.kaslikova@tnuni.sk
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


čas: 12:00 – 12:30 

miesto konania: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne  

adresa: Študentská 1, Trenčín 

organizátor: FZ, Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne  

stručný popis podujatia: Cieľom prednášky je informácia  novej vyhlášky 
o CREPČ a CREUČ účinnej od 1.2.2022. Prehľad zmien 
(nová kategorizácia) a porovnanie s doteraz platnou 
kategorizáciou výstupov. Prezentácia spôsobov 
vyhľadávania v CREPČ a REPČO a možností tvorby 
výstupov publikačnej činnosti. 

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

webová stránka: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

6. 

názov: I. Trenčianska konferencia pre sestry a pôrodné 
asistentky    

typ podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou 

cieľová skupina: nelekárski a lekárski zdravotnícki pracovníci, študenti 
nelekárskych a lekárskych študijných programov 

dátum konania: 10. - 11. 11. 2022 

čas: 10. 11. 8:00 – 17:00, 11. 11. 9:00 - 12:15  

miesto konania: Hotel Elizabeth,Trenčín  

adresa: Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín 

organizátor: Fakultná nemocnica Trenčín, Slovenská komora sestier 
a pôrodných asisteniek, Fakulta zdravotníctva TnUAD v 
Trenčíne   

stručný popis podujatia: Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy z oblasti 
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie so zameraním na 
bezpečnosť pacientov, riešenie klinických problémov, 
implementáciu výsledkov výskumu do praxe a 
vzdelávanie. 

 
kontaktná osoba: PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH 

(katarina.kaslikova@tnuni.sk) 

webová stránka: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

 

mailto:katarina.kaslikova@tnuni.sk
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mailto:katarina.kaslikova@tnuni.sk
https://fz.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


                                                                                       

FAKULTA SOCIÁLNO – EKONOMICKÝCH VZŤAHOV 

Podujatia, ktoré usporiada fakulta v rámci Týždňa vedy a techniky: 

1. 

názov: Ženy vo svete podnikania 

typ podujatia: výberová prednáška 

cieľová skupina: študenti 1. ročník FSEV - inžinierske štúdium 

dátum konania: 7. 11. 2022 

čas: 10:00 

miesto konania: KEaE FSEV TnUAD v Trenčíne 

adresa: Študentská 3, Trenčín 

organizátor: Katedra ekonómie a ekonomiky FSEV TnUAD v Trenčíne  

stručný popis podujatia: výberová prednáška  s  úspešnými podnikateľkami o 

začiatkoch podnikania, problémoch podnikania a pod.  

kontaktná osoba: Ing. K. Kráľová, PhD.  

webová stránka:       https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

2. 

názov: Nemlčať je zlato 

typ podujatia: prednáška 

cieľová skupina: študenti predmetov Pracovné právo, Verejná správa 
(2.roč.) 

dátum konania: 7. 11. 2022 

čas: 14:10 

miesto konania: FSEV TnUAD v Trenčíne 

adresa:       Študentská 3, Trenčín 

 

https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


organizátor: KVSaRE FSEV TnUAD, Úrad na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti 

stručný popis podujatia: Ako reagujeme, keď narazíme na korupciu či podvody v 

práci? Čo nás motivuje a čo odrádza pri oznamovaní? 

Ako nás ovplyvnil komunistický režim? Nahrádzajú 

médiá kontrolné orgány – pomáhajú im alebo naopak 

sťažujú prácu? Aj na tieto otázky budeme hľadať 

odpovede počas prednášky. 

kontaktná osoba: JUDr. Andrej Poruban, PhD. 

webová stránka:      https://www.oznamovatelia.sk 

 

3. 

názov: Knižnica a nové možnosti v databázach a informačnom 
online priestore  

typ podujatia: workshop 

cieľová skupina: študenti 2.ročníka 2.stupňa ĽZPM 

dátum konania: 8. 11. 2022 

čas: 12:30 - 14:00 

miesto konania: FSEV miestnosť CP205 

adresa:       Študentská 3, Trenčín 

organizátor: KSaHV FSEV TnUAD, Univerzitná knižnica TnUAD  

stručný popis podujatia: workshop pre študentov druhého ročníka inžinierskeho 
štúdia o využití databáz vedeckých výskumov pre 
spracovanie tém seminárnych, semestrálnych 
a diplomových  prác. Obsahom sú i praktické postupy pri 
vyhľadávaní informácií v databázach WOS a Scopus 
a spracovania rešerší  v online priestore.  

kontaktná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. Miroslava Piscová 

webová stránka:       https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

4. 

názov: Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných 

podnikoch v kontexte výziev 21. storočia (Development 

of human resources in small and medium-sized 

enterprises in the context of the challenges of the 21st 

century) 

 

https://www.oznamovatelia.sk/
https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


typ podujatia: vedecký seminár 

cieľová skupina: pedagogickí a výskumní pracovníci, študenti, 
zástupcovia hospodárskej praxe 

dátum konania: 9. 11. 2022 

čas: 10:00 

miesto konania: zasadačka dekana FSEV, online MS TEAMS 

adresa:       Študentská 3, Trenčín 

organizátor: Katedra ekonómie a ekonomiky FSEV TnUAD  

stručný popis podujatia: Diskusia k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 1. roku 

riešenia 

kontaktná osoba: Ing. Katarína Havierniková, PhD. 

webová stránka:      https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

5. 

názov: Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 

typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

cieľová skupina: vysokoškolskí pedagógovia, doktorandi, odborná 
verejnosť z praxe 

dátum konania: 10. – 11. 11. 2022 

čas: 10:00 

miesto konania: FSEV TNUAD Trenčín 

adresa:       Študentská 3, renčín 

organizátor: Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov FSEV 
TnUAD  

stručný popis podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a 
inšpirácie na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce 
úspešné konferencie z minulých rokov, ktorých zborníky 
sú evidované v databáze Web of Science spoločnosti 
Clarivate Analytics (rok 2020 a 2021 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. Karol Krajčo, PhD. 

webová stránka: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2022/   

 

https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


6. 

názov: BOZP – právo každého zamestnanca 

typ podujatia: prednáška 

cieľová skupina: študenti FSEV 1. ročníka ĽZ 

dátum konania: 8. 11. 2022 

čas: 12:30 

miesto konania: FSEV TnUAD  

adresa:       Študentská 3, Trenčín 

organizátor: KVSa RE FSEV TnUAD, Úrad na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti  

stručný popis podujatia:   

kontaktná osoba: JUDr. Andrej Poruban, PhD. 

webová stránka:       https://www.ip.gov.sk  
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KATEDRA POLITOLÓGIE 

Podujatie, ktoré usporiada Katedra politológie v rámci Týždňa vedy a techniky: 

 

1. 

názov: Povolebná diskusia k spojeným voľbám do orgánov 
samospráv 

typ podujatia:       diskusia 

cieľová skupina: študenti VŠ a Univerzita tretieho veku 

dátum konania: 9. 11. 2022 

čas: 11:00  

miesto konania: Študentské centrum TnUAD v Trenčíne 

adresa: Študentská 2, 911 50 Trenčín 

organizátor: Katedra politológie TnUAD 

stručný popis podujatia: Príspevky odborníkov na vybrané témy k voľbám do 
orgánov samospráv 2022 a následne diskusia 
s účastníkmi podujatia 

kontaktná osoba: Mgr. Pavol Struhár, PhD.  

webová stránka: https://politologia.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

  

 

 

 

 

https://politologia.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


                                                                            

 

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY 

Podujatia, ktoré usporiada fakulta v rámci Týždňa vedy a techniky: 

 

1. 

názov: Automatická optická spektrálna analýza kovových 
materiálov - prednáška (Ing. Michal Lomen, SPECTRO 
APS, s.r.o. Martin) 

typ podujatia:       prednáška  

cieľová skupina: študenti  a doktorandi FŠT TnUAD 

dátum konania: 7. 11. 2022 

čas: 12:15 

miesto konania: FŠT TnUAD v Trenčíne, ZP313 

adresa: Ku kyselke 469, Trenčín 

organizátor: FŠT TnUAD/SPECTRO APS, s.r.o. 

stručný popis podujatia: Prednáška na tému analýzy chemického zloženia 
kovových materiálov pomocou optickej atómovej emisnej 
spektrometrie. 

kontaktná osoba: doc. Ing.  Breznická, PhD. 

webová stránka: https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

2. 

názov: JOB-DAY 

typ podujatia: stretnutie študentov a zamestnávateľov 

cieľová skupina: študenti FŠT TnUAD 

dátum konania: 8. 11. 2022 

čas: 10:00 

 

https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


miesto konania: FŠT TnUAD v Trenčíne 

adresa: Ku kyselke 469, Trenčín 

organizátor: FŠT TnUAD 

stručný popis podujatia: Trh pracovných príležitostí. Stretnutie zamestnávateľov a 
študentov za účelom nadviazania kontaktov a možnej 
budúcej spolupráce v zamestnaní, pri riešení 
záverečných prác a pod. 

kontaktná osoba: doc. Ing.  Breznická, PhD. 

webová stránka: https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

3. 

názov: Simulácie procesov údržby - prednáška  (Tomáš Lapos, 
WOOs, s.r.o.) 

typ podujatia: prednáška 

cieľová skupina: študenti  a doktorandi FŠT TnUAD  

dátum konania: 8. 11. 2022 

čas: 10:00 

miesto konania: FŠT TnUAD, miestnosť č. 108 

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: doc. Ing.  Breznická, PhD. 

webová stránka: https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

4. 

názov: Exkurzia do technologického a testovacieho centra firmy 
Adient 

typ podujatia: exkurzia 

cieľová skupina: študenti FŠT TnUAD  

dátum konania: 10. 11. 2022 

čas: 9:00 

 

https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1
https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1


miesto konania: ADIENT 

adresa: Bratislavská  517, Trenčín 

organizátor: FŠT TnUAD / partner z praxe 

stručný popis podujatia: Exkurzia do výrobnej prevádzky firmy Adient, určená 
primárne pre študentov a doktorandov FŠT. 

kontaktná osoba: doc. Ing.  Breznická, PhD. 

webová stránka: https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 

 

5. 

názov: Trecie zváranie - spájanie kovových materiálov bez ich 
natavenia 

typ podujatia: prednáška 

cieľová skupina: študenti  a doktorandi FŠT TnUAD  

dátum konania: 9. 11. 2022 

čas: 9:00 

miesto konania: FŠT TnUAD, miestnosť č. ZP 502 

adresa: Ku kyselke 469, Trenčín 

organizátor: FŠT TnUAD  

stručný popis podujatia: Prednáška o možnostiach a aplikácii trecieho zvárania 
pri spájaní rôznych materiálov. 

kontaktná osoba: doc. Barényi / doc. Krbaťa 

webová stránka: https://fst.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1 
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