
  
 

 

 

Týždeň vedy a techniky na TnUAD 

 

Fakulta zdravotníctva 

Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka  
diskusné fórum 
 
dátum a čas: 09.11.2016, 10:00 – 12:00 
miesto:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 
Stručný popis podujatia:  

Karcinóm prsníka predstavuje najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie, výskyt štatisticky 
narastá predovšetkým v období medzi 50. a 60. rokom, 60. a 70. rokom. V období posledných rokov sa 
však čoraz častejšie v praxi stretávame s prípadmi ochorenia mladých žien do 30. roku a aj medzi 30. 
a 40. rokom. Napriek tomu, že na Slovensku máme uzákonené preventívne vyšetrovanie prsníkov 
mladých žien od 20. do 40. roku klinicky raz ročne a raz za dva roky sonograficky, v praxi sa stretávame 
s prípadmi neskoro diagnostikovaných karcinómov prsníka. Zámerom nielen tohtoročných kampaní na 
celoslovenskej, resp. celoeurópskej úrovni ako sú napr. Breast Health Day na Slovensku, organizovaný 
15.10. 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave za spolupráce organizácií Ružová stužka n. f., 
EuropaDonna, odbornej spoločnosti zastúpenej Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej 
spoločnosti.,  je pripomenúť všetkým ženám, že správny životný štýl, t. j. zdravá strava, dostatok fyzickej 
aktivity, udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti spolu s pravidelným absolvovaním preventívneho 
mamografického vyšetrenia môže zachrániť zdravie prsníkov a aj život. 

V rámci podujatia odznejú zaujímavé prednášky i interaktívne ukážky pod odbornou a vedeckou 
garanciou doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc. z Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne a  primárky Preventívneho centra Onkologického ústavu svätej Alžbety 
v Bratislave  MUDr. Aleny Kállayovej. Ústrednou témou diskusného fóra bude  problematika včasnej 
diagnostiky a skríningu karcinómu prsníka, situácia na Slovensku i v EÚ ako aj témy spojené so 
psychologickými a genetickými aspektmi onkologického ochorenia.   
 
Kontaktná osoba: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. 
 

10. Trenčiansky ošetrovateľský deň 
                  
dátum a čas:  30.11.2016, 8:30 – 15:30 
miesto:   Regionálny úrad verejného zdravotníctva v TN 
 
Stručný popis podujatia:  

Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva.  
 
Kontaktná osoba: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. 
 

 

 

 

 



  
 

 

Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov 

Význam klastrov pre rozvoj malých a stredných podnikov na Slovensku  
medzinárodný vedecký seminár 
 
dátum: 10.11. 2016 (štvrtok) 
 
Stručný popis podujatia:  
     Vedecký seminár zameraný na prezentáciu výsledkov riešených projektov VEGA:  1/0918/16 
Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v Slovenskej 
republike, 1/0953/16 Hodnotenie miery vplyvu klastrov na rozvoj regiónov Slovenskej republiky, 
diskusia, námety na ďalší výskum za účasti zahraničných hostí 
 
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Havierniková, PhD. – katarina.haviernikova@tnuni.sk 
 

Recruitment na slovíčko  
výberová prednáška 
 
dátum a čas: 30.11.2016, 9:30 hod (aula BA 101) 
 
Stručný popis podujatia:  
     Výberovú prednášku odprezentuje absolventka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD 
v Trenčíne a súčasná zamestnankyňa personálnej agentúry 
 
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Masárová, PhD. tatiana.masarova@tnuni.sk 
 

Význam štrukturálnych fondov pri riešení regionálnych disparít  
vedecký seminár 
 
dátum a čas: 8. 11. 2016, 14:00 hod. 
 
Stručný popis podujatia: 

1.       Otvorenie 
2.       vedecký príspevok – Ing. Mária Hajšová, PhD. 
3.       vedecký príspevok – RNDr. Pavel Bednář, Ph.D, UTB v Zlíne, 
4.       Diskusia 
5.       Záver 
 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Križanová, PhD. – zuzana.krizanova@tnuni.sk, 032/ 7400466 
 

Sociológia každodennosti - rovnosť príležitostí a antidiskriminácia 
prednáška 
 
dátum a čas: 8.11.2016, 12:20 
 
Stručný popis podujatia:  
     Výberová prednáška PhDr. Márie Jackovej, MPH. k rovnosti príležitostí pre študentov inžinierskeho 
štúdia odboru personálny manažment. Cieľom je rozšírenie poznatkov študentov o problematike 
ľudských práv, rovnosti príležitostí a antidiskriminácie z hľadiska sociologických teórií každodennosti, 
ktoré sú  v súlade s národnou stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva a požiadavkami 
vedomostného trhu práce. 
 
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD.  - eva.zivcicova@tnuni.sk 
 



  
 

 
 
Píšeme BREXIT s veľkým začiatočným písmenom?  

morfologické aspekty súčasnej slovenčiny II, workshop 
 
dátum a čas: 10.11.2016, 12:20 
 
Stručný popis podujatia:  
     Workshop je pokračovaním úspešného minuloročného podujatia, v ktorom boli cieľovou skupinou 
pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Obsahom workshopu 
sú morfologické aspekty súčasnej slovenčiny - jazykové zmeny, ktoré vznikajú na pozadí 
komplementárneho vzťahu tradičných a inovačných prvkov v slovenskom jazyku a  ktorými sa 
zabezpečuje  dynamika vyjadrovacích potrieb a historická kontinuita prirodzenej reštrukturácie 
slovenského jazyka . Workshop je realizovaný pod odborným dohľadom PhDr. Lenky Mandelíkovej, 
PhD. 
 
Kontaktná osoba:  PhDr. Eva Živčicová, PhD. - eva.zivcicova@tnuni.sk 
 

Prečo potrebujeme EU? 
Prednáška 
 
Dátum a čas: 22.11.2016, 10,00 
 
Stručný popis podujatia:   
     Výberová prednáška Prof. Ing. Dr.h.c. Juraja Sterna, PhD.  je určená   študentom Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov všetkých študijných programov. Obsahom  prednášky sú dlhodobé 
profesionálne skúsenosti prednášajúceho v štruktúrach Európskeho parlamentu, kde zastával funkciu 
radcu Európskeho parlamentu  v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore. Študenti získajú 
aktuálne informácie o fungovaní Európskeho parlamentu v oblasti riešenia  sociálnych problémov v 
Európskej únii.  
 
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD. – eva.zivcicova@tnuni.sk 
 

Use of EU Structural Funds within Creative Industries in the Czech Republic  
výberová prednáška v AJ 
 
dátum a čas: 8.11. 2016, 10:00 hod. 
 
Stručný popis podujatia:  
     Vybraná prednáška v anglickom jazyku pre študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa ŠP Verejná 
správa, prednášku bude viesť RNDr. Pavel Bednář, Ph.D z Ústavu regionálního rozvoje, veřejné 
správy a práva UTB v Zlíne. 
Kontaktná osoba: Ing. Marcel Kordoš, PhD. – marcel. kordos@tnuni.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

Fakulta priemyselných technológií 

Večer výskumníka 
Populárno – vedecké a propagačné podujatie 
 
dátum a čas: 10.11.2016, 16:00 
miesto: Župný dom v Púchove 
 
Stručný popis podujatia: 
     Podujatie s populárno-vedeckými prednáškami zamestnancov FPT za účelom popularizácie vedy  
a techniky pre širokú verejnosť spojené s propagáciou fakulty a prezentáciami prác študentov FPT  
a Gymnázia Púchov. 
 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Pagáčová, PhD., Prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
 

Dni vedy a techniky na FPT 
Celodenné populárno – vedecké podujatie 
 
Dátum a čas: 14. – 16.11.2016, 9:00 
Miesto: 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, 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: Prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 
 

Deň otvorených dverí na FPT 
Celodenné populárno – vedecké a propagačné podujatie 
 
Dátum a čas: 14. – 16.11.2016 
Miesto: 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. 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

Katedra politológie 

Obchodná politika EÚ 
Prednáška PhDr. Miroslava Řádka, PhD. 
 
Dátum a čas: 9.11.2016, 16:00-17:30 
Miesto: Študentské centrum TnUAD 
 
Stručný popis podujatia: 
     Vznik a význam Spoločnej obchodnej politiky EÚ. Jej legislatívny rámec a nástroje presadzovania. 
Prezentácia jej doterajších výsledkov a perspektívy do budúcnosti. 
Prednáška v rámci projektu: Priority slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v kontexte 
aktuálnych spoločenských a globálnych výziev. 

 

Americké prezidentské voľby 2016 
workshop s diskusiou 
 
Dátum a čas: 10.11.2016, 10:00-11:30 
Miesto: Študentské centrum TnUAD 

 

Celouniverzitné pracovisko VILA 
 
Neznámy svet keramiky 
Prednáška prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. 

 
Dátum a čas: 8.11.2016, 9:00 
Miesto: zasadačka VILA v B budove TnUAD 
 
Stručný popis podujatia: 
Populárno – propagačné podujatie 
 

Deň otvorených dverí pracoviska VILA 
Podujatie pre stredné školy, prehliadka laboratórií 
 
Dátum a čas: 8.11.2016 o 10:00 
 
 

 


