
    Podujatia realizované na Trnavskej univerzite v  Trnave v rámci "Týžd ňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2017" 

Por. 
číslo

Organizátor 
podujatia

Názov podujatia Typ podujatia
Dátum a miesto 

konania
Stru čný popis

1
Filozofická fakulta - 
katedra filozofie

One week with...Anjan Chaterjee
Prednáškový 
cyklus

6.11.-9.11.2017, 
FF TU, 
Hornopotočná 23, 
miestnosť 3P1

Prednáškový cyklus s prof. Anjan Chaterjee, ktorý je
profesorom neurológie na University of Pennsylvania.
Prednášky boli zamerané na výstupy výskumu z oblasti
neuroestetiky. Názvy jednotlivých prednášok: The neurology of
art , The aesthetic brain, Forms of abstraction: implications for
creativity, Some thoughts on the evolution of art.

2
Filozofická fakulta - 
katedra filozofie

5. medzinárodný workshop 
Cognitive Aspects of Aesthetic 
Experience

téma: Cognitive Rethinking of 
Beauty: Uniting the Philosophy and 
Cognitive Studies of Aesthetic 
Perception

Medzinárodný 
workshop

7.11.2017, 9.00 h, 
FF TU, 
Hornopotočná 23, 
miestnosť 3P1

Pozvaným účastníkom workshopu je: prof. Anjan Chatterjee
(University of Pennsylvania) Assoc. Prof. Bongrae Seok
(Alvernia University, Pennsylvania): Cognitive Science and
oaesthetics of Musical Chills,
Thomasz Schubart (Jagelonian University Krakow):
Explanation and Reduction in the Cognitive Neuroscience
Approach to the Musical Meaning Problem.
Riešiteľia projektu APVV 15/0294 Kognitívne prehodnotenie
krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického
vnímania, ako aj odborná verejnosť.

3
Filozofická fakulta - 
katedra filozofie

Alumni meeting Diskusia

11.11.2017, 9.30 
h, FF TU, 
Hornopotočná 23, 
miestnosť 1A1

Diskusné stretnutie kantorov a absolventov Katedry filozofie.
Jednou z tém diskusie bolo: Smerovanie filozofie a
humanitných vied v súčasnosti.

4
Filozofická fakulta - 
katedra etiky

doc. PhDr. Alžbeta Dufferová, PhD.
Prečo nás láka zlo?

Prednáška 
otvorená pre 
verejnosť

6.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
miestnosť 4S3

Objasnenie pojmov dobra a zla. Štruktúry zla z pohľadu etiky

5
Filozofická fakulta - 
katedra etiky

doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc.                                                                             
Vzťah viery a rozumu v 
náboženskom kontexte 

Prednáška 
otvorená pre 
verejnosť

10.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
miestnosť 4S3

Viera a rozum v náboženskej skúsenosti. Potreba Ich integrity



6
Filozofická fakulta - 
katedra klasickej 
archeológie

Erik Hrnčiarik: Etruské nábožensvto Prednáška 
7.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
Trnava

Prednáška pre študentov klasickej archeológie prístupná
verejnosti

7
Filozofická fakulta - 
katedra klasickej 
archeológie

Lucia Nováková: Umenie a 
spoločnosť v helenistickom období

Prednáška 
7.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
Trnava

Prednáška pre študentov klasickej archeológie prístupná
verejnosti

8
Filozofická fakulta - 
katedra klasickej 
archeológie

Klára Kuzmová: Archeologické 
parky a ich význam pre vedu 
a verejnosť

Prednáška
8.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
Trnava

Prednáška pre študentov klasickej archeológie prístupná
verejnosti

9
Filozofická fakulta - 
katedra klasickej 
archeológie

Tomáš Kolon: Obsadenie územia 
Kanaanu izraelskými kmeňmi 
(konfrontácia biblických správ 
s archeologickými dokladmi)

Prednáška
8.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
Trnava

Prednáška pre študentov klasickej archeológie prístupná
verejnosti

10
Filozofická fakulta - 
katedra klasickej 
archeológie

Lucia Nováková: Umenie klasického 
Grécka

Prednáška
9.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
Trnava

Prednáška pre študentov klasickej archeológie prístupná 
verejnosti

11
Filozofická fakulta - 
katedra klasickej 
archeológie

Miroslava Daňová: Náboženstvo 
Grécka

Prednáška
9.11.2017, TU, 
Hornopotočná 23, 
Trnava

Prednáška pre študentov klasickej archeológie prístupná 
verejnosti

12
Filozofická fakulta - 
katedra klasickej 
archeológie

Tomáš Kolon: Archeológia – 
odkrývanie tajomstiev minulosti

Prednáška
23.11.2017, ZŠ 
Bohdanovce nad 
Trnavou

Prednáška pre žiakov ZŠ

13
Filozofická fakulta - 
katedra politológie

Medzi plotmi
Prezentácia 
knihy spojená s 
diskusiou 

23.11.2017, FF 
TU, Hornopotočná 
23, 5P1 

V rámci prezentácie vystúpil dr. Zálešák spolu s pozvanými
hosťami a problížil novú publikáciu, ktorá sa zaoberá
súčasnými problémami spoločenského vývoja spojená s
radikalizáciou politických prejavov

14
Filozofická fakulta - 
katedra politológie

Prínos politológie pre rozvoj 
súčasnej spoločnosti

Prezentácie 
spojené s 
diskusiou 

24.11.2017, FF 
TU, Hornopotočná 
23, Trnava

Stretnutie bývalých absolventov katedry politológie FF TU.
Vybraní hostia prezentovali svoj pohľad na význam štúdia
politológie aj vzhľadom na ich profesnú kariéru a skúsenosti. 



15

Filozofická fakulta - 
katedra politológie, 
sociológie a 
psychológie, Úrad 
splnomocnenca vlády 
pre Rómske 
komunity

Rómovia v štáte
Prednáška 
spojená s 
diskusiou 

29.11.2017, FF 
TU, Hornopotočná 
23, Trnava 

Prednáška zameraná na sprostredkovanie informácii o miere
sociálneho dištancu majority voči Rómom, ktorá zohráva
kľúčovú úlohu zneužívaní tejto témy v rámci politického
diskurzu. Paralelným cieľom prednášky je priblíženie poznania
o tejto komunite smerom k väčšinovej spoločnosti s cieľom
prispieť k formovaniu širšej občianskej tolerancie v rámci
verejného diskurzu o možnostiach riešenia špecifických
problémov tejto komunity.

16

Pedagogická 
fakulta  - katedra 
slovenského jazyka a 
literatúry 

Koncept jazykové krajiny a nového 
regionalismu ve výzkumu onymie

Prednáška/     
beseda

8.11.2017 o 12.00 
h, PdF TU v 
Trnave, 
Priemyselná 4, 
miestnosť 3P1

Kristýna Bílková a Tereza Klemensová z Ostravskej univezity  
predstavia koncept jazykovej krajiny - úlohu vlastných mien 
ako dokladového materiálu o rôznych historických medzníkoch 
v dejinách obcí, miest a regiónov

17

Pedagogická 
fakulta  - katedra 
slovenského jazyka a 
literatúry 

Pavol Jozef Šafárik a jeho 
Slovanské starožitnosti

Prednáška/     
beseda

6.11.2017 o 11.00 
h, PdF TU v 
Trnave, 
Priemyselná 4, 
aula

Pri príležitosti svojho životného jubilea jazykovedec, univerzitný 
pedagóg, dlhoročný pracovník a niekdajší riaditeľ 
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave prof. PhDr. 
Ivor Ripka, DrSc., uskutoční prednášku o významnej osobnosti 
slovenských dejín P. J. Šafárikovi, historikovi, etnografovi, 
slavistovi, literárnom vedcovi, redaktorovi, básnikovi a 
univerzitnom profesorovi, najmä so zameraním sa na jeho 
dielo Slovanské starožitnosti, venujúce sa slovanským 
dejinám, kultúre a jazykom.

18

Pedagogická 
fakulta  - katedra 
anglického jazyka a 
literatúry 

Medzinárodná vedecko-odborná 
konferencia
Výzvy 2017: Súčasné výzvy vo 
vyučovaní jazykov: ako ďalej?

Konferencia

2.-4.11.2017, 
Kongresové 
centrum SAV 
Academia v Starej 
Lesnej

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú 
verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti 
vzdelávania sú vítaní aj riaditelia a učitelia materských, 
základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, ako aj  
iní odborníci zapojení do jazykového vzdelávania. Cieľom 
konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, 
skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok 
na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských 
jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej 
republike a v iných krajinách. 



19

Pedagogická 
fakulta  - katedra 
anglického jazyka a 
literatúry 

Angličtina a jej miesto vo svete 
literatúry, kultúry a edukácie

Workshop a 
odborné 
prednášky           

14. 11. 2017,  
9,00-17,00 h, PdF 
TU v Trnave, 
Priemyselná 4

Katedra anglického jazyka a literatúry pozýva svojich študentov 
a širokú verejnosť na metodický workshop a sériu odborných 
prednášok pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Workshop je 
zameraný na aplikáciu moderných technológií vo vyučovaní AJ 
a odborné prednášky sú venované literatúre a kultúre 
anglofónnych krajín.  

20

Pedagogická 
fakulta  - katedra 
matematiky a 
informatiky 

Social Media in Higher Education Prednáška

7.11.2017, 10.30 
h, PdF TU v 
Trnave, 
Priemyselná 4 

Prednáška dr. Krestin Siakas: The author discusses the 
adoption and use of social media in Higher Education (HE) as 
a contemporary approach to actively involve students in their 
learning process. The Unified Technology Adoption approach 
was identified as a suitable underlying theory for a study, which 
comprised a survey involving two HE institutions in both 
Greece and Finland. 

21

Pedagogická 
fakulta  - katedra 
SJaL, katedra 
pedagogiky 
výtvarného umenia, 
UK TU v Trnave 

Kniha pre deti ako umelecký 
artefakt (ilustrácia a text)

Workshop
27. 11. 2017, 
15,30 h, 3P1 PdF, 
Priemyselná 4

Workshop  priniesol budúcim pedagógom možnosť spoznať 
súčasné odborné kritériá pohľadu na detskú knihu - na jej 
textové a aj ilustračné kvality. O kritériách kvalitnej ilustrácie 
detskej knihy porozprával akademický maliar Martin 
Kellenberger, o kritériách umeleckého textu pre deti a mládež 
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

22

FZaSP, Slovenská 
komora iných 
zdravotníckych prac., 
Slov. komora 
laborantov, 
asistentov a 
technikov 

Medziodborová spolupráca v 
laboratórnej medicíne

Konferencia

7.11.2017, 
FZaSP, 
Univerzitné nám., 
aula Pázmaneum

23
FZaSP - katedra 
ošetrovateľstva 

Nové trendy v ošetrovateľstve
Medzinárodná 

konferencia 

9.11.2017, 
FZaSP, 
Univerzitné nám., 
aula Pázmaneum

24
Teologická fakulta 
Trnavskej univerzity v 
Trnave

Hlavné miesta liturgického slávenia Prednáška
14. 11. 2017 Aula 
TF TU

P. Ing. Pavel Kopeček z TF v Olomouci predstavil vo svojej
prednáške liturgický priestor a sakrálnu architektúru



25
Teologická fakulta 
Trnavskej univerzity v 
Trnave

Súčasná sakrálna architektúra v 
Čechách a na Slovensku

Prednáška
15.11. 2016 -Aula 
TF TU

P. Ing. Pavel Kopeček z TF v Olomouci vo svojej prednáške
pre verejnosť predstavil modernú sakrálnu architektúru v
Čecách a na Slovensku, poukázal na jej pozitíva i negatíva

26
Teologická fakulta, 
Židovský kultúrny 
inštitút

Majú židia a kresťania spoločnú
bibliu?

Periodické 
prednášky v 
rámci formátu 
"Otvárame dvere"

16. 11. 2017 Aula 
TF TU

Teoloická fakulta TU sa snaží touto sériou prednášok v rámci
formátu "Otvárame dvere" pomôcť spoznávať spoločné korene
kresťanov a židov

27

Právnická fakulta  - 
Katedra pracovného 
práva a práva 
sociálneho 
zabezpečenia

Štvrtá priemyselná revolúcia a jej
dopady na trh práce

Vedecký 
seminár

3. 11. 2017, 
Právnická fakulta 
TU, Kollárova ul. 
10, zasadacia 
miestnosť 
Collegium novum

Vedecký seminár predstavuje pre účastníkov jedinečnú
možnosť vo vzájomnej odbornej diskusii hľadať miesto
zamestnancov a ich zástupcov v meniacom sa charaktere trhu
práce v dôsledku postupujúceho nástupu prejavov štvrtej
priemyselnej revolúcie. Cieľom jednotlivých vystúpení rečníkov
i účastníkov vedeckého seminára bude snaha o identifikovanie
možností, ale aj rizík, ktoré so sebou Priemysel 4.0 prináša a
súčasne ponúknuť riešenia, ktoré budú sledovať dosiahnutie
lepšej pracovnoprávnej ochrany zamestnancov. 

28

Právnická fakulta  - 
Katedra pracovného 
práva a práva 
sociálneho 
zabezpečenia

Pracovné právo v digitálnej dobe
Medzinárodná 
vedecká 
konferencia

6. 11. 2017, Hotel 
Impiq, Trnava

Digitálna doba ekonomiky výrazným spôsobom ovplyvňuje aj
oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Rozširujú sa nové formy a
spôsoby práce a tým aj doterajšie formy flexibilnej práce.
Novým fenoménom v súčasnosti je najmä rozvoj
zdieľanej/kolaboratívnej ekonomiky, v rámci ktorej sa
rozvíjajú nové obchodné modely, ktoré vytvárajú potrebu
legislatívnych zmien aj v tradičných modeloch pracovného
práva. Za rozvojom nových foriem zdieľanej/kolaboratívnej
ekonomiky založenej na moderných technológiách zaostáva
ich právna regulácia. Konferencia sa bude zaoberať najmä
novými stále sa rozširujúcimi novými formami práce ako je
napríklad crowdsourcing a Uberi, ktoré svojím stále väčším
rozsahom menia tradičné modely pracovného práva.

29
Právnická fakulta  - 
Katedra dejín práva

Podstata diskriminácie a jej prejavy 
s dosahom na vybranú skupinu 
obyvateľstva. 

Medzinárodná 
vedecká 
konferencia

9. 11. 2017, 
Právnická fakulta 
TU, Kollárova ul. 
10, zasadacia 
miestnosť 
Collegium novum

Konferencia bude multidisciplinárna a jej širokospektrálne
zameranie bude vychádzať z výstupných filozofických a
teoreticko-právnych pohľadov, s následným akcentom na
právno-historické jadro sledovanej problematiky.



30 Právnická fakulta Stáž pre stredoškolákov workshop

9. 11. 2017, 
Právnická fakulta 
TU, Kollárova ul. 
10,  m. č. 12

TU v Trnave, Právnická fakulta usporiada pre študentov
stredných škôl stáž, v rámci ktorej sa môžu dozvedieť
základné informácie o zaujímavých inštitútoch trestného,
medzinárodného, občianskeho práva a iných právnych odvetví
ako aj o fungovaní fakulty.

31  Právnická fakulta Koncily a právo prednáška

9. 11. 2017, 
Právnická fakulta 
TU, Kollárova ul. 
10,  m. č. 14

Prednáška doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., Th.D., JC.D., 
sudcu metropolitného cirkevného súdu v Prahe, docenta v 
odbore konfesné právo a cirkevné právo  na Teologickej 
fakulte Juhočeskej univerzity v Č. Budejoviaciach a výskumný 
pracovníku Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF 
TU v Trnave. Odborná prednáška z cyklu Právo a 
náboženstvo.

32
Právnická fakulta  - 
Katedra dejín práva

The Laws of the Hellenes: 
Chartering Mass Atrocities and the 
Quest for Justice in the Laws and 
Customs of ancient Greece

Prednáška

10. 11. 2017, 
Právnická fakulta 
TU, Kollárova ul. 
10,  m. č. P10

Odborná prednáška univerzitného profesora Dimitriosa A. 
Kourtisa z Aristotelovej univerzity v tessalonikách v Grécku. 
Témy prednášky: 1. Introduction: Historical research methods, 
international law & the perils of analogy 
2. The fundamental rule of Ancient Hellenic Law (AHL) 
concerning inter-State relations 
3. The problematic of enforcement 
a ďalšie.

33
Právnická fakulta  - 
Katedra rímskeho a 
cirkevného práva

Digesta Iustiniani - thesaurus 
iurisprudentiae

Sympózium

10. 11. 2017, 
Právnická fakulta 
TU, Kollárova ul. 
10, zasadacia 
miestnosť 
Collegium novum

Sympózium zamerané na analýzu a interpretáciu 
najvýznamnejšieho prameňa justiniánskej kodifikácie, zbierky 
Digesta 

34

Právnická fakulta  - 
Katedra správneho 
práva, práva 
životného prostredia 
a finančného práva

Verejné obstarávanie a verejná 
správa na Slovensku. 

Prednáška

13. 11. 2017, 
priestory 
Katolíckej Jednoty 
Slovenska,  
Kollárova ul., 
Trnava

Pozvaným hosťom je riaditeľ odboru verejného obstarávanie
na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr.
Miroslav Boháč, ktorý bude prednášať o právnej úprave
postupov verejného obstarávania tovarov a služieb pre štátne
a iné verejnoprávne subjekty.



35

Právnická fakulta  - 
Katedra občianskeho 
a obchodného práva, 
BPM Slovakia, s. r. o. 
Bratislava, ÚSaP 
SAV Bratislava

Novinky v exekučnom a 
konkurznom práve, upomínacie 
konanie a ochrana spotrebiteľa vo 
finančných službách. P2P finančné 
služby a ochrana spotrebiteľa.

Odborná 
konferencia

13. 11. 2017, 
Bratislava, Hotel 
NH GATE ONE.

Odborná konferencia k právam spotrebiteľa vo finančných 
službách v spolupráci s PF TU Trnava a ÚŠaP SAV Bratislava. 
Témy: nová exekučná legislatíva, ochrana spotrebiteľa, 
osobné bankroty, postavenie finančných inštitúcií, inovácie vo 
finančných službách, ochrana spotrebiteľa pri peer to peer 
pôžičkách atď. 

36 Právnická fakulta Štát a cirkev v Českej republike Prednáška

16. 11. 2017, 
Právnická fakulta 
TU, Kollárova ul. 
10,  m. č. 14

TU v Trnave, Právnická fakulta v rámci cyklu "Právo a 
náboženstvo organizuje prednášku doc. ThLic. Mgr. Damiána 
Němca, Dr., z Cyrilometodskej teologickej fakulty UP v 
Olomouci a zároveň výskumného pracovníka ÚPNS TU v 
Trnave, Právnickej fakulty.


