
Podujatia Trnavskej univerzite v Trnave v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2022" 

Por. 
číslo

Organizátor 
podujatia Názov podujatia Typ podujatia Dátum a miesto 

konania Stručný popis

1

Katedra filozofie FF 
TU, Katedra filozofie 

a aplikovanej 
filozofie FF UCM, 

časopis Ostium

Noc filozofie filozofické 
diskusie

24. 11. 2022, 
Malý Berlín

Podujatie prinesie dve filozofické diskusie a sprievodný 
kultúrny program pri príležitosti dňa filozofie UNESCO

2 Katedra filozofie FF 
TU

Prof. J. M. Byrska: Human being, 
transhumanism and democracy

filozofická 
prednáška

29. 11. 2022, 
Katedra filozofie, 

4S4

Prednáška prof. J. M. Byrskej z Katedry sociálnej filozofie a 
politiky, Filozofickej fakulty Univerzity Jána Pavla II v Krakove

3 Katedra politológie 
FF TU

"Russian-Ukrainian War: 
Prerequisites, Reasons, and 

Consequences for Ukraine and 

Online 
prednáška - 
MS Teams s 

10.11. v 4S2 od 
10.30 - do 12.00 

Prednáška prof. Ostapeca sa bude zaoberať  analýzou 
dôvodov a dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu a jej vplyvu 

na medzinárodné vzťahy.

4 Katedra histórie FF 
TU

"Trnavská univerzita (1635-1777) a 
jej význam pre Trnavu a Uhorsko"

odborná 
prednáška

07.11.2022 o 
9:30 hod. 5P1

Odborná prednáška Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. 
Katedry histórie FF TU

5
Katedra histórie FF 
TU, Historický ústav 

SAV
"Milan Rastislav Štefánik" odborná 

prednáška
21.11.2022 o 

11:00 hod. 5P1
Odborná prednáška Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD., 

Historický ústav SAV

6

Štátny archív v 
Trnave, Katedra 

klasickej 
archeológie FF TU

Nováková, L.: "Prírodné katastrofy 
v archeologických dokladoch"

popularizačná 
prednáška

10.11.2022 o 
17:00. 

Štefánikova 7, 
917 38 Trnava

Príspevok predstavuje najničivejšie katastrofy v dejinách, 
načrtáva rôzne metódy, ktoré spresňujú datovanie živelných 

pohrôm a pomáhajú lepšie pochopiť mechanizmus ich 
vzniku, interval opakovania či charakter následkov. 

7

Katedra klasickej 
archeológie FF 

TU;Voda pre klímu - 
environmentálne 
technológie, o. z.

Nováková, L.: "Katastrofy očami 
archeológa"

popularizačná 
prednáška

29.11. 2022 o 
15:00. 

Ružindolská 3, 
91701 Trnava.

Prírodné katastrofy patria medzi javy, ktoré sprevádzali 
ľudské civilizácie a poznačili ich vývoj. Príspevok predstavuje 

najničivejšie pohromy v antike a ich následky na minulé 
komunity.



8

Trnavská Univerita, 
Filozofická fakulta, 
katedra sociológie, 

Slovenská 
sociologická 
spoločnosť 

Súčasné pracovné kompetencie 
na trhu práce (z pohľadu 

odborníkov z praxe)

seminár pre 
študentov FF 

TU

21.11. 2022 - 
30.11.2022

presný termín 
bude čoskoro 

dodaný
čas 16:00

miesto: FF TU

Seminár predstaví študentom a študentkám odborníkov z 
praxe, ktorí počas moderovanej diskusie budú prezentovať 

očakávané prenositeľné kompetencie na trhu práce z 
vlastnej odbornej skúsenosti. Zároveň umožní študentom 

zapájať sa do diskusie a získať prehlad o súčasných 
trendoch v oblasti soft skills na trhu práce.

9 KSJaL PdF TU Jazyk a literatúra na cestách

4 vyžiadané 
vedecko-

popularizačné 
aktivity na 

SPŠD v Trnave

09.11.2022 
SPŠD Trnava

2 jazykovedné a 2 literárnovedné interaktívne aktivity KSJaL 
zrealizuje na požiadanie učiteľov zo SPŠD v Trnave v 3 

skupinách študentov (cca 170 účastníkov). Podujatie 
nadviaže na účasť študentov na EDJ, ktorý organizovala 

KSJaL v priestoroch TU

10 KSJaL PdF TU Posunkový jazyk a špecifiká 
komunikácie nepočujúcich osôb

3 podujatia 
venované 

slovenskému 
posunkovému 

jazyku

07.11.2022 PdF 
TU

2 prednášky o slovenskom posunkovom jazyku a rýchlokurz 
slovenského posunkového jazyka (miestonosti 1 P1 a 2P1, 

čas 14,40 - 16,00)

11 Katedra chémie PdF 
TU GloGerm (opäť) v škole

Workshop pre 
žiakov 

základných škôl

7. - 11.11.2022 
Trnava

V rámci Týždňa vedy a techniky študenti a doktorandi 
katedry chémie navštívia niekoľko tried trnavských škôl. 

Použitím sady GloGerm - špeciálneho prášku, gélu a 
aerosólu viditeľného pod UV svetlom zviditeľnia pre žiakov 

inak neviditeľné mikroorganizmy a nasimulujú šírenie 
patogénov od zdroja nákazy.

12 Katedra chémie PdF 
TU

Deň otvorených laboratórií na 
katedre chémie

Workshop pre 
žiakov 

základných škôl

10.11.2022     
PdF TU

Žiakom základných škôl možnosť nazrieť do chemických 
laboratórií a pod vedením študentov učiteľstva chémie PdF 

TU realizovať a porozprávať sa o zaujímavých i atraktívnych 
chemických dejoch.

13 KNJaL PdF TU Der junge Goethe 

vedecká 
prendáška 
spojená s 

premietaním 
filmu 

8.11.2022  (PdF - 
Priemyslená 4, 

č.m. 3F2)

podujatie sa skladá z dvoch častí: vedeckú prednášku o 
vplyve J.W. Goetheho na literárne smery 18.-19.storočia 

prednesie prof. L. Adamcová, druhá časť je venovaná 
premietaniu dokumentárneho filmu o J.W. Goethem



14

doc. Mgr. Eva Reid, 
PhD.

Katedra anglistiky a 
amerikanistiky, FF 

UK v Bratislave

Planning and evaluation of an 
adapted intercultural 

communication course for 
undergraduate English language 

students during the pandemic

pozvaná 
prednáška 10. 11. 2022, 

Aula PdF TU

Kurz Interkultúrna komunikácia je jedným z kľúčových 
predmetov vo vzdelávaní budúcich učiteľov anglického 
jazyka. Zmena z prezenčnej výučby v multikultúrnom 
prostredí na výučbu prostredníctvom konferenčného 

systému a obrazovku počítača bez osobného kontaktu a bez 
účasti zahraničných študentov je veľkou výzvou. Preto bolo 
nutné vytvoriť nový online kurz, ktorý by dokázal splniť cieľ 

rozvíjať interkultúrnu komunikačnú kompetenciu aj v nových 
podmienkach. Zámerom online kurzu je rozvíjať interkultúrnu 

komunikačnú kompetenciu prostredníctvom online zadaní 
textov na čítanie, videí, kvízov, audio a video prednášok ako 

aj diskusií počas seminárov. Pozvaná prednáška 
vyhodnocuje online kurz Interkultúrnej komunikácie. 

15
Aaron McCauley, 

KAJL, PdF Trnavská 
univerzita

The benefits of online learning in a 
virtual classroom workshop

10. 11. 2022, 
miestnosť 3F2, 

PdF TU

Virtuálne vyučovanie sa rozšírilo po celom svete a dokázalo, 
že je účinné. Príležitosti vyučovať anglický jazyk 

prostredníctvom najnovších technológií sa presahujú 
tradičné hranice. Workshop otvára diskusiu týkajúcu sa 

skúseností učiteľov a študentov ako aj súčasných trendov a 
budúcnosti online vyučovania.

16

prof. PhDr. Anton 
Pokrivčák, PhD., 

KAJL, PdF Trnavská 
univerzita

Digital Humanities and Literary 
Studies prednáška

11. 11. 2022, 
miestnosť 4P1, 

PdF TU

Digitálne humanitné štúdiá predstavujú oblasť výskumu v 
humanitných vedách, ktorý využíva moderné technológie na 
také operácie, ktoré by bolo inak veľmi ťažké alebo nemožné 
realizovať. Prednáška sa zaoberá možnosťami praktického 
využitia už existujúcich digitálnych nástrojov pre skvalitnenie 
a zvýšenie účinnosti vysokoškolskej prípravy študentov vo 
filologických študijných programoch s dôrazom na výučbu 

literatúry.
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Centrum 
mikrobiológie 

a prevencie infekcií, 
FZaSP TU, 
Oddelenie 

nemocničnej 
hygieny 

a epidemiológie, 
Fakultná nemocnica 

Trnava , Vysoká 
škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. 

Alžbety n.o., 
Slovenská lekárska 

komora, Katedra 
laboratórnych 
vyšetrovacích 

metód v 
zdravotníctve, , 

Katedra verejného 
zdravotníctva 

FZaSP TU

Krčméryho deň boja proti 
antibiotickej rezistencii II.

Vedecká 
konferencia 

s medzinárodno
u účasťou

10.11.2022

Multidisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou na počesť pamiatke významného trnavského 

mikrobiológa RNDr. Ing. Vladimíra Krčméryho, DrSc., pod 
záštitou MZ S SR a pri príležitosti 18. novembra Európskeho 

dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách. Témamy 
kongresu sú program prevencie a kontroly infekcií v 

zdravotníckom zariadení ako nástroj v boji s ATB 
rezistenciou, aktuálna epidemiológia MDR baktérií v SR, 

laboratórna diagnostika AMR a antibiotická 
politika.Konferencia je zaradená do kontinuálneho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 
http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/krcmeryho-den-

boja-proti-antibiotickej-rezistencii-ii-0
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Katedra 
laboratórnych 
vyšetrovacích 

metód v 
zdravotníctve, 

FZaSP TU, Katedra 
verejného 

zdravotníctva, 
FZaSP TU, Inštitút 

pre globálne zdravie 
a epidemiológiu, 

Národný 
onkologický inštitút, 

Pacientska 
organizácia Ružová 
stužka n.f., Europa 
Donna Slovakia, 

Preverené 
skríningové 

mamografické 
pracovisko: FN 

Trnava, Preverené 
skríningové 

mamografické 
pracovisko: MRI 
s.r.o. – Inštitút 
zobrazovacej 

diagnostiky Trnava, 
Trnavský 

samosprávny kraj, 
Slovenská lekárska 

ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ 
PROGRAMY NA SLOVENSKU

Vedecko-
odborná 

konferencia
15.11.2022

Multidisciplinárna vedecko-odborná konferencia zameraná 
na Onkologické skríningové programy v SR, Skríning 

rakoviny prsníka, Skríning rakoviny hrubého čreva 
a konečníka, Skríning rakoviny krčka maternice. Konferencia 

je zaradená do kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov.  

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/onkologicke-
skriningove-programy-na-slovensku-2
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Fakulta 
zdravotníctva a 
sociálnej práce 

Trnavskej univerzity 
v Trnave

Úrad verejného 
zdravotníctva 

Slovenskej republiky                  
                 

Slovenská lekárska 
spoločnosť
Slovenská 
spoločnosť 

sociálneho lekárstva

AKTUÁLNE VÝZVY V PODPORE 
A OCHRANE ZDRAVIA

Vedecko-
odborná 

konferencia

23.11.2022, 
FZaSP, Trnava

Vedecko-odborná konfercnia zameraná na aktuálne výzvy v 
podpore zdravia, v hygiene výživy, v hygiene detí a mládeže, 

v hygiene práce, v hygiene životného prostredia, v 
epidemiológii a v hygiene žiarenia.

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/aktualne-vyzvy-v-
ochrane-podpore-zdravia

20

Fakulta 
zdravotníctva a 
sociálnej práce 

Trnavskej univerzity 
v Trnave, Katedra 
ošetrovateľstva, 

Slovenská komora 
sestier a pôrodných 

asistentiek v 
Bratislave

Regionálna komora 
sestier a pôrodných 
asistentiek v Trnave
Fakultná nemocnica 

Trnava

Nové trendy v ošetrovateľstve VIII 

Vedecká 
konferencia 

s medzinárodno
u účasťou

24.11.2022, 
FZaSP, Trnava

Vedecká konferenciu s medzinárodnou účasťou zameraná 
na najnovšie trendy v poskytovaní ošetrovateľskej 

satrostlivosti. Konferencia je zaradená do kontinuálneho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/nove-trendy-v-
osetrovatelstve-viii
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Fakulta 
zdravotníctva a 
sociálnej práce 

Trnavskej univerzity 
v Trnave, Katedra 

ošetrovateľstva

EDUKAČNÝ WORKSHOP workshop 11/9/2022

Cieľom workshopu je predstaviť zamestnávateľov v 
ošetrovateľskej profesii, posilniť spoluprácu pri získavaní 

praktických zručností študentov a k vytvoreniu motivácie pri 
výbere budúcej profesionálnej orientácie.

22 Katedra sociálnej 
práce, FZaSP TU Pozvanie na kávu a čaj

stretnutie so 
zástupcami 

všetkých 
praxových 
pracovísk, 

v ktorých majú 
možnosť 
študenti 

sociálnej práce 
vykonávať 

odbornú prax 
a zároveň 

získavať nové 
praktické 

kompetencie 
potrebné pre 

kvalitný výkon 
sociálnej práce 

v budúcnosti

11/8/2022

Cieľom stretnutia je ocenenie praxových pracovísk za ich 
nesmierny podiel na odbornej príprave študentov ako aj 

odovzdávanie spätnej väzby tak zo strany učiteľov, študentov 
ako aj zástupcov praxových pracovísk, vďaka ktorej sa nám 
dlhodobo darí skvalitňovať praxe a pripravovať študentov, 

ktorí budú pre prax prínosom. 
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanie-na-kavu-caj

23 Teologická fakulta V dialógu s LGBTI+ osobami Beseda

16.novembra, v 
čase 13:00 - 

14:30. Aula TF 
TU

Diskusia organizovaná združením Apeironn na ktorú prijali 
pozvanie zástupcovia organizácie SIGNUM - Dúhoví 

kresťania. 

Teologická fakulta

Odds and Ends of legal/Ethical 
Issues. Issues in Theory, 
Research and Practice. 
Communication skills.

prednáška 7.11.2022 online
Zahraničná on line prednáška pre študentov a širokú 
verejnosť v spolupráci s University of Central Florida, 

Orlando, Florida



Teologická fakulta

The starting points of cooperation 
in the creation of a new profession 

in the Central European area. 
Pastoral counseling as a challenge 

for the contemporary world.

workshop 9.11.2022 online
Medzinárodný on line workshop, organizovaný v spolupráci s 

University of Central Florida, Orlando, Florida za účasti W. 
Bryce Hagedorn, Professor.

24 Právnická fakulta  „Ako skúmať a posudzovať 
vlastnú výučbu?“ workshop

7.11.2022, 
zasadacia 
miestnosť 
Collegium 
Novum, 

Kollárova 10

Vzdelávací workshop pre učiteľov fakulty na tému „Ako 
skúmať a posudzovať vlastnú výučbu?“ s lektorom 

workshopu Ing. Mgr. Jozefom Strakošom, PhD. z Katedry 
pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave.

25 Právnická fakulta
„Základné hmotnoprávne 
a procesnoprávne inštitúty 

antidiskriminačného práva v SR“
seminár 8. 11. 2022, 

online cez ZOOM

Online odborný seminár zameraný na aplikáciu zákona č. 
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 
(antidiskriminačný zákon)“. Seminár organizuje TU, 

Právnická fakulta v spolupráci s organizáciou Občan, 
demokracia a zodpovednosť online prostredníctvom 

aplikácie ZOOM.

26 TU a Právnická 
fakulta

„O čo ide v Gaze? Politické 
a právne aspekty sporu medzi 

Izraelom a Palestínou.“

odborná 
prednáška v 
rámci cyklu 

Truniverzitné 
debaty II

9.11.2022, online 
- MS Teams

V rámci univerzitného cyklu podujatí Truniverzitné debaty II 
organizuje Právnická fakulta TU prednášku Daniela Arbeta z 

 organizácie Human Rights League na tému „O čo ide 
v Gaze? Politické a právne aspekty sporu medzi Izraelom 
a Palestínou.“ Na prednášku bude nadväzovať odborná 

diskusia.

27 TU a Právnická 
fakulta

 „Čajovňa na fakulte – diskusia 
o aktuálnych otázkach azylového 
práva a izraelsko-palestínskych 

vzťahoch v Pásme Gazy“

odobrná 
diskusia v 

rámci cyklu 
Truniverzitné 

debaty II

9.11.2022, 
prezenčne, 
knižnica TU, 

Právnickej fakulty

V rámci univerzitného cyklu podujatí Truniverzitné debaty II 
organizuje Právnická fakulta TU podujatie „Čajovňa na 

fakulte – diskusia o aktuálnych otázkach azylového práva 
a izraelsko-palestínskych vzťahoch v Pásme Gazy“. Odborná 

diskusia s Danielom Arbetom z organizácie Human Rights 
League.



28 Právnická fakulta  „Ako pracovať s hodnotovými 
stretmi?“

interaktívny 
workshop

9.11.2022, 
knižnica TU, 

Právnickej fakulty

V mesiaci november 2022 pre študentov a pedagógov fakulty 
organizuje TU, Právnická fakulta sériu interaktívnych 

workshopov, ktorých hlavnou témou bude tolerancia. 9. 11. 
2022 sa bude konať workshop „Ako pracovať s hodnotovými 
stretmi?“. Lektorom bude doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD., 

docent na Ústave všeobecnej psychológie Fakulty 
psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a 

vedúci psychologickej poradne APKA.

29 Právnická fakulta  „LGBTI+ práva na Slovensku“ interaktívny 
workshop

15.11.2022, 
knižnica TU, 

Právnickej fakulty

15. 11. 2022 interaktívny workshop na tému „LGBTI+ práva 
na Slovensku“. Workshop budú viesť Mgr. Ivana Klimentová, 
PhD. a Bc. Niko Nagy, zástupcovia z Amnesty International 
Slovensko. Formou interaktívneho workshopu si účastníci 
bližšie priblížia rôzne situácie, ktorým musia LGBTI+ ľudia 

čeliť.

30 Právnická fakulta
„Sociálne a psychologické aspekty 

netolerancie, xenofóbie 
a extrémizmu.“ 

interaktívny 
workshop

22.11.2022,  
knižnica TU, 

Právnickej fakulty

22. 11. 2022 interaktívny workshop na tému „Sociálne 
a psychologické aspekty netolerancie, xenofóbie 

a extrémizmu.“ Lektorom bude PhDr. Viktor Brichta z centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva v Bratislave.

31 Právnická fakulta
„Fenomén samoradikalizácie 

z pohľadu individuálnej 
psychológie“

odborná 
prednáška 

24.11.2022, 
knižnica TU, 

Právnickej fakulty

24. 11. 2022 odborná prednáška na tému „Fenomén 
samoradikalizácie z pohľadu individuálnej psychológie“. 
Prednášať bude PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., 

vysokoškolská pedagogička z Paneurópskej vysokej školy 
v Bratislave z Fakulty psychológie a klinická psychologička, 

certifikovaná psychoterapeutka.

32 Právnická fakulta „Čo by mal vedieť právnik 
(advokát)“

odborná 
prednáška

24.11.2022, 
knižnica TU, 

Právnickej fakulty

„Čo by mal vedieť právnik (advokát)“ odborná prednáška 
odborníka z praxe - advokáta Mgr. Mareka Kováča.

33 Právnická fakulta „Ako sa stať.... notárom“ odborná 
prednáška

23.112022, 
online cez MS 

Teams

„Ako sa stať.... Notárom“, odborná prednáška v rámci cyklu 
podujatí o kariérovom poradenstve pre študentov. Online 
prednáška JUDr. Veroniky Hudákovej, PhD., notárky so 

sídlom v Galante.



34 Právnická fakulta
„Zachovanie a porušenie práv 

osôb na základe štátneho 
občianstva v čase krízovej situácie“

vedecká 
konferencia

25.11.2022, 
zasadacia 
mestnosť 
Collegium 

novum, Kollárova 
10

Štátne občianstvo je právny vzťah medzi fyzickou osobou 
a konkrétnym štátom, upravený primárne vnútroštátnym 

právom, s čiastočným presahom do medzinárodného 
a európskeho práva. V poslednom období Európa čelí nielen 

opakujúcim sa vlnám pandémie ochorenia covid-19, 
utečeneckým vlnám z Blízkeho východu a severnej  Afriky, 

ale od februára 222 aj kríze spôsobenej ozbrojenou agresiou 
Ruska voči Ukrajine. V tomto kontexte je cieľom konferencie 
upriamiť pozornosť na prípady a dôvody porušovania práv 

osôb na základe občianstva.

35

Právnická fakulta 
TU a Užhorodskej 

národnej univerzity v 
Užhorode, Ukrajina

Legal framework and financing of 
the Catholic Church in Ukraine

medzinárodné 
vedecké 
kolokvium

15.11.2022, 
online - MS 

Teams

PFTU, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody 
a Ústav pre cirkevné a konfesné právo Užhorodskej národnej 

univerzity v Užhorode, Ukrajina spoločne organizujú 
medzinárodné vedecké kolokvium, ktoré sa venuje 

problematike financovania katolíckej cirkvi. Podujatie sa koná 
v rámci riešenia projektu VEGA 1/0170/21 

Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti 
financovania katolíckej cirkvi.

36

Právnická fakulta 
TU a Užhorodskej 

národnej univerzity v 
Užhorode, Ukrajina

Persecuted for the Faith
medzinárodné 

vedecké 
kolokvium

23. 11. 2022, 
online - MS 

Teams

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF  
a Ústav pre cirkevné a konfesné právo Užhorodskej národnej 

univerzity v Užhorode, Ukrajina, (Institute of Ecclesiastical 
Law and State-Church Relations, Uzhhorod National 

University, Ukraine) spoločne organizujú medzinárodné 
vedecké kolokvium na tému „Persecuted for the Faith“. Koná 

sa v Červenú stredu - medzinárodný pamätný deň, ktorý 
pripadá na poslednú stredu pred adventom a pripomína ľudí 

prenasledovaných pre ich náboženské presvedčenie. Na 
Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju 

vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva 
upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a 

diskriminácie. 



37 TU a Právnická 
fakulta Sprievodca univerzitnou knižnicou školenie, 

exkurzia
23.11.2022, 

knižnica TU, PF

„Sprievodca univerzitnou knižnicou“ - školenie pre všetkých 
študentov fakulty, ktoré sa bude konať v priestoroch knižnice 

na TU, Právnickej fakulte, Kollárova 10. Zamerané na 
...spoznajte jej zákutia a možnosti, databázy či spôsoby 

vyhľadávania zdrojov a pýtajte sa na všetko, čo Vás zaujíma 
o univerzitnej a fakultnej knižnici....

38 Právnická fakulta „Ako sa pripraviť na skúšku?“ odborná 
prednáška

24.11.2022, 
online

„Ako sa pripraviť na skúšku?“ – odborná prednáška Ing. Mgr. 
Jozefa Strakoša, PhD. z  Katedry pedagogiky a sociálnej 
pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Online prednáška pre študentov fakulty – blíži 

sa skúškové obdobie, spoločne si osvojíme niekoľko dobrých 
tipov a rád ako sa efektívne učiť. Prostredníctvom MS Teams.

39

Vydavateľstvo 
SOLEN, s. r. o. 

Bratislava, 
Slovenská lekárska 

komora, 
Forensic.sk, 

Kinstellar a TU 
Právnická fakulta

Právne, forenzné a ekonomické 
aspekty medicíny.

medzinárodná 
vedecká 

konferencia

16.11.2022, 
online, Bratislava

Vydavateľstvo Solen, s. r. o. Bratislava v spolupráci so 
Slovenskou lekárskou komorou, Forensic.sk, poradenskou 

spoločnosťou Kinstellar  a TU v Trnave, Právnickou fakultou 
pod záštitou dekanky fakulty organizuje online medzinárodnú 

vedeckú konferenciu na tému „Právne, forenzné 
a ekonomické aspekty medicíny“.

40

TU, Právnická 
fakulta, 

Potravinárska 
komora Slovenska 
a Slovenský zväz 

spracovateľov mäsa

Bezpečnosť a kvalita mäsových 
výrobkov workshop

15.11.2022, 
poslucháreň č. 

123

TU v Trnave, Právnická fakulta s spolupráci s Potravinárskou 
komorou Slovenska a Slovenským zväzom spracovateľov 

mäsa organizuje odborný workshop na tému „Bezpečnosť a 
kvalita mäsových výrobkov“. Prednášajúca Ing. Eva Forrai, 
výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa. 

41 Právnická fakulta Odzbrojenie a kontrola zbrojenia odborná 
prednáška

23. 11. 2022, 
online - MS 

Teams

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje odbornú 
prednášku Mgr. Martina Oltmena z Odboru medzinárodného 

práva Ministerstva obrany SR na tému Odzbrojenie 

42 Právnická fakulta
LGBTI+ diverzita a inklúzia na 
slovenskom pracovisku (online 

workshop)
workshop 30.11.2022, 

online

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje online workshop 
s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro o. z. 

Marekom Novotným a Katarínou Zerzan. Poslaním tejto 
organizácie je pomáhať vytvárať inkluzívne pracovné 

prostredie a prepájať LGBTI+ komunity, a to vzdelávaním, 



43 Právnická fakulta LGBTI+ diverzita a inklúzia na 
slovenskom pracovisku (diskusia) diskusia

30.11.2022, 
zasadacia 
miestnosť 

Collegium novum

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje diskusiu pri čaji  
s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro o. z. 

Marekom Novotným a Katarínou Zerzan na tému „LGBTI+ 
diverzita a inklúzia na slovenskom pracovisku“. Cieľom 

podujatia je zvyšovať povedomie o rozmanitosti na 
pracovisku a propagovať jej zviditeľňovanie.

44 Univerzitná knižnica 
TU Vitajte v knižnici prednáška, inf. 

Vzdelávanie 11/11/2022 informačné vzdelávanie, elektronické inf. Zdroje, eorkshop v 
knižnici pre študentov pedagogickej fakulty TU
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