
Podujatia realizované na Trnavskej univerzite v Trnave v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019" 

Por. 
číslo

Organizátor 
podujatia Názov podujatia Typ podujatia Dátum a miesto 

konania Stručný popis

1 Filozofická fakulta 
DaTU

Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.:
prednáška "Mariánske obrazy v
Liber depictus"  

prednáška 11/4/2019 Prednáška v rámci cyklu U know Art. Miesto
konania: FF TU

2 Filozofická fakulta 
DaTU

Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.: 
Sgrafita zámku v Litomyšli a 
sgrafitové fasády moravských 
domů – příklad z prostředí vyšší 
šlechty a příklady z prostředí 
městských elit

prednáška 11/5/2019
Prednáška kolegu z partnerskej Palackého univerzity v
Olomouci, koná sa v rámci jeho Erasmus mobility
Miesto konania: FF TU

3 Filozofická fakulta 
DaTU

Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.: 
Štukatérství renesance a 
manýrismu v České republice ve 
vazbě na italská a středoevropská 
východiska (Telč, Bučovice aj.) 

prednáška 11/6/2019
Prednáška kolegu z partnerskej Palackého univerzity v
Olomouci, koná sa v rámci jeho Erasmus mobility
Miesto konania: FF TU

4 Filozofická fakulta 
DaTU

Mgr. Pavel Waisser, Ph.D.:
Nástěnné malby v interiérech
pardubického zámku v kontextu
malířství podunajské školy

prednáška 7.11.2019
Prednáška kolegu z partnerskej Palackého univerzity v
Olomouci, koná sa v rámci jeho Erasmus mobility
Miesto konania: FF TU



5 Filozofická fakulta 
DaTU

Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, 
PhD.: diskusia nad knihou 
Vladimír Dedeček: Interpretations 
of His Architecture ; The Work of a 
Post War Slovak Architect  a 
diskusia kni 

prednáška s 
diskusiou 6.11.2019 Prednáška s diskusiou sa bude konať v priestoroch Malý

Berlín, OZ Publikum. 

6 Filozofická fakulta 
DaTU

Dr. Miroslav Haľák, PhD.:
KLIMT, ZLATO a SLOVENSKO?!
Problém materiality v dejinách
umenia a kultúry.

prednáška s 
diskusiou

mimo týždňa 
Vedy a techniky, 
pravdepodobne v 
druhej polovici 
novembra  

Prednáška s diskusiou v rámci nového cyklu Stretnutia s
úspešnými absolventmi DaTU 

7 Filozofická fakulta 
Katedra histórie

Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD., HÚ
SAV, Bratislava, Ústavná
starostlivosť o siroty v Uhorsku v
18. storočí

prednáška
6.11.2019 o 
11.00 hod. FF 
TU miestnosť 5P1

Séria odborných prednášok "Historia publica"

8 Filozofická fakulta 
Katedra histórie

Mgr. Peter Jašek, PhD., ÚPN 
Bratislava,                                               
      November 1989

prednáška

21.11.2019 
Trnavská 
univerzita  FF TU 
miestnosť 5P1

Séria odborných prednášok "Historia publica"

9 Filozofická fakulta 
Katedra histórie

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA. 
PhD., FF UK, Bratislava,                          
        Kázne o svätých v 13.-
15.storočí v Strednej Európe

prednáška

27.11.2019 
Trnavská 
univerzita  FF TU 
miestnosť 5P1

Séria odborných prednášok "Historia publica"

10 Filozofická fakulta 
Katedra etiky Spiritualita, náboženstvo a dialóg prednáška s 

diskusiou
21.11.2019; FF 
TU

Pozvaná prednáška doc. Dojčára pre študentov FF TU na
tému "Spiritualita, náboženstvo a dialóg" na katedre etiky FF
TU

11 Filozofická fakulta 
Katedra etiky November ´89 a súčasnosť panelová 

diskusia

29.11.2019; 
Gymnázium 
Pierra de 
Coubertina 
Piešťany

Panelová diskusia aktérov novembra ´89 (Fedor Gál,
František Mikloško, Soňa Szomolányi, Dionýz Hochel,
Tomáš Zálešák...) so študentami a poslucháčmi
univerzitného štúdia



12 Filozofická fakulta 
Katedra etiky Cesty za umením odborná 

exkurzia

30.11.2019; FF 
TU/Albertina 
Viedeň/KHM 
Viedeň

Odborná exkurzia pre študentov etiky za Durerom,
Carravaggiom, Berninim a van Eyckom na aktuálnych
výstavách viedenských galérií

13
Filozofická fakulta 
Katedra klasickej 
archeológie

Mgr. Zdeněk Beneš (Ústav
archeologické památkové péče
středních Čech, p.o./ Ústav pro
archeologii FF UK): Počátky
germánského osídlení Čech.
Konec doby laténské a počátku
doby římské v Mlékojedech a v
Tišicích na Mělnicku.

prednáška v 
rámci 
prednáškového 
cyklu Forum 
Tyrnaviense

13.11.2019, 
16:30, Aula 1A1 
FF TU

Prednáška o počiatkoch germánskeho osídlenia Čiech vo
svetle nových archeologických výskumov.

14
Filozofická fakulta 
Katedra klasickej 
archeológie

Mgr. Zuzana Poláková, PhD. 
(Archeologický ústav SAV v Nitre): 
Čo nové v Trnave? Výsledky 
záchranných archeologických 
výskumov na Šrobárovej ulici.

prednáška v 
rámci 
prednáškového 
cyklu Forum 
Tyrnaviense

20.11.2019, 
16:30, Aula 1A1 
FF TU

Prednáška o výsledkoch záchranného archeologického
výskumu v Trnave.

15
Filozofická fakulta 
Katedra klasickej 
archeológie

Mgr. Tereza Štolcová, PhD. 
(Archeologický ústav SAV v Nitre): 
Kniežacia hrobka z Popradu 
Matejoviec vo svetle najnovších 
výsledkov medzinárodného a 
multidisciplinárneho výskumu.

prednáška v 
rámci 
prednáškového 
cyklu Forum 
Tyrnaviense

27.11.2019, 
16:30, Aula 1A1 
FF TU

Prednáška o unikátnom náleze kniežacej hrobky v Poprade-
Matejovciach a výsledkoch jej medzinárodného výskumu.

16
Filozofická fakulta 
Katedra klasickej 
archeológie

Mgr. Lucia Nováková, PhD.: 
Klimatické zmeny v dejinách: 
kolaps, migrácia, regenerácia

prednáška pre 
verejnosť

04.11. 2019, 
18:00, Malý 
Berlín - kultúrne 
centrum, 
Štefánikova 4, 
Trnava

Prednáška týkajúca sa klimatických zmien v minulosti, ktoré
boli spojené s nestálym podnebím, úbytkom vodných zdrojov
či stratou biodiverzity.

17
Filozofická fakulta 
Katedra klasickej 
archeológie

Mgr. Lucia Nováková, PhD.: 
Klimatické dejiny: človek a životné 
prostredie

popularizačná 
prednáška

07.11.2019. 8:00-
9:30, 
Gymnázium 
Pezinok, 
Senecká 2, 
Pezinok.

Popularizačná prednáška týkajúca sa vzťahu človeka a
životného prostredia s dôrazom na klimatické zmeny v
minulosti.



18 Filozofická fakulta 
Katedra filozofie

Jon Stewart: Alienation and 
Recognition in Hegel’s Philosophy 
of Religion 

prednáška

05.11.2019,  
13:00 hod., 4S4 
FF TU 

Prednáška Jona Stewarta, znalca filozofie 19. storočia a 
významného predstaviteľa kierkegaardovských štúdií, sa 
bude zaoberať témou odcudzenia a uznania a predstaví 
súvislosť známej Heglovej témy s jeho Prednáškami 
o filozofii náboženstva.

19 Filozofická fakulta 
Katedra filozofie

Geoffrey Dierckxsens: Enactivism: 
An Introduction

prednáška

20.11.2019, 
13:00 hod., 4S4 
FF TU

Prednáška Geoffreyho Dierckxsensa, ktorý sa venuje 
francúzskej filozofii a hermeneutike, predstaví problémy 
interakcií medzi organizmom a jeho prostredím, tému 
takzvaného enaktivizmu. Čo táto otázka znamená a prináša 
do filozofického diskurzu? 

20

Filozofická fakulta 
Katedra etiky; 
Nadácia pontis; 
Generácia 3.0; 
Gymnázium Pierra 
de Coubertina 
Piešťany

This is 21
workshop; 
odborné 
prednášky

8.11.2019; 
Gymnázium 
Pierra de 
Coubertina 
Piešťany

Projekt This is 21 je pripravovaný aj pre študentov FF TU a
poslucháčov odboru etika... pojednáva o výzvach 21.
storočia, o mentoringu, startupoch a soft-skills zručnostiach
pre budúcnosť



21

Filozofická fakulta 
Katedra etiky; 
Academia 
Istropolitana Nova 
(Ainova); Helsinský 
výbor pre ľudské 
práva na Slovensku; 
Sociologický ústav 
SAV; Európsky 
sociálny fond; 
operačný program 
Efektívna verejná 
správa

Vedecká čajovňa na témy 
európskej demokratickej kultúry

prednášky; 
workshopy; 
skupinové 
aktivity

11.11.2019; 
Vlastivedné 
múzeum 
Hlohovec

Projekt otvára témy európskej demokratickej kultúry, ústavy a
ústavnosti, právneho štátu, ľudských práv etc.

22 Filozofická fakulta 
Katedra etiky Nové výzvy pre filozofické myslenie kongres 16.11.2019; SPU 

v Nitre
Pozvaná prednáška doc. Rusnáka na tému filozofický
personalizmus

23 Filozofická fakulta 
Katedra etiky APVV pre etiku                 workshop

7.11.2019; 
Katedra etiky FF 
TU

Pracovné stretnutie vedeckého tímu pri príležitosti tvorby
projektu APVV

24 Katedra chémie PdF 
TU v Trnave Biouhlie v manažmente životného prostredia: čierna je nová zelenápopularizačná prednáška v rámci cyklu prednášok: "Veda pri víne" organizovaná MTF STU

6.11.2019, 18:00, 
kaviareň Leháro, 
Františkánska 
18, Trnava

Prednáška venovaná popularizácii vedy a techniky s 
dôrazom na environmentálnu chémiu a pyrolýzne produkty v 
manažmente životného prostredia, v rámci cyklu prednášok 
VEDA PRI VÍNE, ktoré  približujú  exaktnú vedu nenúteným a 
voľným spôsobom.

25 Katedra chémie PdF 
TU v Trnave

Chémia? Zábava i učenie sa v 
laboratóriu deň "otvorených laboratórií" pre žiakov základných škôl

6.11.2019, PdF 
TU v 
Trnave,Priemysel
ná 4, Trnava

Deň otvorených dverí pre celé triedy základných škôl. Žiaci 
budú mať možnosť realizovať zaujímavé a efektné chemické 
reakcie, ktorých cieľom je zaujať a motivovať žiakov k štúdiu 
chémie, resp. prírodných vied. 



26
Katedra anglického 
jazyka a literatúry 
PdF TU v Trnave

My vo svete, svet u nás

séria 
vedeckých a 
odborných 
prednášok 

5. a 7. 11. 2019 
PdF TU v Trnave

Séria vedeckých prednášok, v rámci ktorých pracovníci KAJL 
a pozvaní spolupracujúci experti predstavia študentom TU a 
širokej verejnosti svoje aktuálne vedecké aktivity. Súčasťou 
podujatia sú odborné prednášky vydavateľstva Oxford 
university Press zamerané na prezentáciu posledných 
výsledkov výskumu v oblasti didaktiky angličtiny pre žiakov 
predškolského a mladšieho školského veku.

27

Katedra školskej 
pedagogiky + 
Katedra pedagogiky 
výtvarného umenia 
PdF TU v Trnave

Láska pod hlavičkou vedy a v 
náručí umenia

popularizačný 
workshop

20./27.11.2019 
Gymnázium J. 
Hollého, Trnava

Workshop pre študentov a študentky o tom ako sa na lásku 
pozerá psychológia, sociológia, biochémia... a čo všetko 
dokáže s láskou urobiť umenie.

28
Katedra 
pedagogických štúdií 
PdF TU v Trnave

Islam a dialóg medzi 
náboženstvami, Zennový 
budhizmus a dialóg, Judaizmus a 
dialóg medzi náboženstvami, 
Baháji a dialóg medzi 
náboženstvami

prezentačno-
diskusný cyklus

 7. a 21. november 
2019

Prednášky pozvanych hostí, predstaviteľov jednotlivých
náboženstiev, spojené s diskusiou a vytvorením priestoru
dialóg 

29
Katedra 
pedagogických štúdií 
PdF TU v Trnave

prezentácia publikácie Kudláčová,
B. - Rajský, A. (Eds.): Education
and “Pädagogik” – Philosophical
and Historical Reflections (Central,
Southern and South--Eastern
Europe), Peter Lang Publisher,
2019

verejná 
prezentácia

14. 11. 2019, 
Universita Cattolica 
del Sacro Cuore v 
Miláne, Facoltà di 
Scienze della 
Formazione

Publikácia bude prezentovaná v rámci vedeckého seminára
na Dipartimento di Pedagogia, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Miláno,
Taliansko

30
Katedra slovenského 
jazyka a literatúry PdF 
TU v Trnave

Štandardizačné
a reštandardizačné procesy v
slovenskom názvosloví

prednáška s 
diskusiou

04. 11. 2019 o 
13.00 hodine v 
miestnosti 2P1 
PdF TU v Trnave

Popularizačno-vedecká prednáška s doc. Ing. I.
Horňanským, CSc., dlhoročným odborným pracovníkom
Ústavu geodézie, kartografie a katastra SR, o
štandardizačných a reštandardizačných procesoch
geografických názvov na Slovensku a o motivačnom výklade
niektorých slovenských názvov.

31
Katedra školskej 
pedagogiky PdF TU v 
Trnave

Školenie učiteľov v diagnostike 
základných pohybových 
kompetencií (MOBAK) na 
základných školách 

školenie
09. 11. 2019 X-
Bionic Sphere v 
Šamoríne

Školenie je súčasťou medzinárodného projektu (BMC-EU;
Základné pohybové kompetencie v Európe), ktorý podporuje
Európska komisia. 



32

Trnavská univerzita 
v Trnave, Fakulta 
zdravotníctva 
a sociálnej práce, 
Katedra verejného 
zdravotníctva, 
Ministerstvo 
zdravotníctva 
Slovenskej 
republiky,Kancelária 
WHO na Slovensku

Európsky akčný plán na posilnenie 
kapacít a služieb v oblasti 
verejného zdravotníctva

Okrúhly stôl 11/5/2019

Okrúhly stôl je určený pre pracovníkov verejného
zdravotníctva a pre predstaviteľov verejnej správy, ktorí sa
zaoberajú podporou a ochranou zdravia a prevenciou
ochorení.  Účastníci okrúhleho stola sa budú zaoberať
vytvorením koalície pre spoluprácu v oblasti profesionalizácie
povolania vo verejnom zdravotníctve, v oblasti financovania
a organizácie služieb verejného zdravotníctva, a na posilnení
výskumu vo verejnom zdravotníctve. Viac na:
http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/okruhly-stol-
europsky-akcny-plan-na-posilnenie-kapacit-sluzieb-v-oblasti-
verejneho-4  

33

Trnavská univerzita v 
Trnave, Fakulta 
zdravotníctva a 
sociálnej práce, 
Katedra 
ošetrovateľstva, 
Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 
Zdravotně sociální 
fakulta, Univerzita 
Palackého v Olomouci, 
Fakulta 
zdravotnickýchvěd, 
Regionálna komora 
sestier a pôrodných 

Nové trendy v ošetrovateľstve VI.

Vedecká 
konferencia s 
medzinárodnou 
účasťou

11/6/2019

Každoročná konferencia Katedry ošetrovateľsstva FZaSP
TU. Nosnými témamy pre tento rok budú transplantácie z
pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti, veda a výskum v
ošetrovateľstve, ošetrovateľská prax založená na dôkazoch a
jej aplikácia v klinickej praxi a vzdelávanie v ošetrovateľstve.
Prezentované budú aj absolventské práce v študijnom
odbore Ošetrovateľsto a predstavené budú vybrané
zdravotnícke zaraidenia.Viac info
tu:http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/nove-trendy-v-
osetrovatelstve-vi

34

Katedra sociálnej 
práce Fakulta 
zdravotníctva 
a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita v 
spolupráci s 
Európskym 
výskumným inštitútom 
sociálnej práce (ERIS)

CHILDREN IN SOCIAL WORK
Medzinárodná 
vedecká 
konferencia

7. - 8. 11. 2019

Medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou sociálnej
práce a Európskym výskumným intitútom sociálnej práce,
ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre výmenu informácií a
skúseností na témy ako ochrana dieťaťa a rodiny, dieťa a
jeho zdravý vývoj, diverzita a sociálny inklúzia, práva dieťaťa
a problematika násilia na deťoch a nové výzvy pre sociálnu
prácu s dieťaťom a rodinou. Viac info tu:
http://fzsp.truni.sk/oznamy/medzinarodna-vedecka-
konferencia-children-social-work



35

Centrum mikrobiológie 
a prevencie infekcií 
(CEMIP) Fakulta 
zdravotníctva 
a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita

I.Vedecký seminár CEMIP FZaSP 
TU pri príežitosti 18. novembra - 
Európskeho dňa zvyšovania 
povedomia o antibiotikách

Vedecký 
smeinár 11/27/2019

Vedecký seminár organizovaný Výskumným centrom CEMIP
a Katedrou LVM v zdravotníctve na tému rezsitencie na
antibiotiká pri príežitosti 18. novembra - Európskeho dňa
zvyšovania povedomia o antibiotikách. Ako hostia prídu o
výskume, ktorý sa realizoval na FZaSP TU v oblasti
antimikrobiálnej rezistencie porozprávať prof. MUDr. Vladimír
Krčméry DrSc. a prof. MUDr. František Mateička PhD. 

32 Teologická fakulta prof Tomáš Halík: Budoucnost
Církve. Tři ekleziologické modely. prednáška 19. 11. 2019 o 

16.00
Pozvánka k dialógu zo strany popredného českého teológa

33 Teologická fakulta 
Rabín Jehošua Ahrens 
Medzináboženský dialóg ako nádej 
pre spoločnosť

prednáška 14. novembra 
2019, 18:00 

V rámci cyklu Otvárame dvere Jehošua Ahrens vyštudoval
medzinárodný manažment a začal profesionálny život ako
marketingový manažér v nadnárodných spoločnostiach. Po
absolvovaní rabínskych štúdií v Izraeli pôsobil v Sofii ,
Zürichu, Düsseldorfe a dnes je rabínom v Darmstadte .
Ahrens pôsobí ako európsky zástupca Centra židovsko-
kresťanskej spolupráce a porozumenia v Jeruzaleme a ako
člen Komisie pre dialóg s Katolíckou cirkvou pri ÚZŽNO.

34 Teologická fakulta Workshop "Vybrané faktory 
prorodinnej stratégie" workshop 7.-8. novembra 

2019 o 10.00 v rámci riešenia APVV projektu 

35 TU, Právnická fakulta, 
KMPaEP

„Aktuálne otázky aplikácie noriem 
medzinárodného práva verejného, 
medzinárodného práva 
súkromného a práva Európskej 
únie v oblasti ochrany životného 
prostredia“

beseda-okrúhly 
stôl 

8. 11. 2019, TU, 
PF, Kollárova 10, 
Trnava

V rámci stretnutia katedier medzinárodného práva 
právnických fakúlt v SR a ČR organizuje KMPaEP fakulty 
okrúhly stôl, na ktorom sa budú riešiť aktuálne otázky 
aplikácie noriem medzinárodného práva a práva EÚ v oblasti 
ochrany životného prostredia. 



36 TU, Právnická fakulta, 
KMPaEP

Aktuálne otázky vývoja a súčasnej 
podoby medzinárodného 
a európskeho práva životného 
prostredia a vplyv medzinárodného 
a európskeho práva životného 
prostredia na právny poriadok 
Slovenskej republiky a Českej 
republiky

on-line 
medzinárodná 
vedecká 
konferencia

7. - 8. 11. 2019, 
TU, PF 

KPMaEP fakulty organizuje on-line konferenciu formou 
zaslaných príspevkov elektronicky. Daná konferencia bude 
zameraná na problematiku identifikácie aktuálnych otázok 
vývoja a súčasnej podoby medzinárodného práva životného 
prostredia a práva Európskej únie a vplyvu medzinárodného 
práva životného prostredia a práva Európskej únie na právny 
poriadok SR a ČR. Príspevky do rámca konferencie teda 
môžu byť zamerané na problematiku medzinárodného práva 
životného prostredia, práva životného prostredia Európskej 
únie i práva životného prostredia SR a ČR z pohľadu jeho 
interakcie s medzinárodným právom životného prostredia i 
práva životného prostredia EÚ.    

37 TU, Právnická 
fakulta, SPPŽPaFP

„Aktuálne otázky azylového práva 
II“

medzinárodná 
vedecká 
konferencia

12. 11. 2019, 
Bratislava, hotel 
Park Inn by 
Radisson Danube

KSP,PŽPaFP fakulty organiuzje už II. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie na tému azyl. Témy: vplyv
medzinárodných súdov a vnútroštátnach súdov na
interpretáciu právnej úpravy vo veciach azylu, jej prínos;
júdikatúra ESĽP a SD EÚ, súdov v členských štátoch Rady
Európy a EÚ - poznatky a skúsenosti; aktuálne problémy a
výzvy pre azylové právo. 

38 TU, Právnická 
fakulta, ÚPONS

„Financovanie cirkví 
a náboženských spoločností 
v modernom demokratickom štáte“

medzinárodná 
vedecká 
konferencia

12. 11. 2019, TU, 
PF, zasadacia 
miestnosť 
Collegium novum

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0254/16 organizuje konferenciu 
v spolupráci s Katedrou verejného a ústavného cirkevného 
práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy 
Katolíckej univerzity v Lubline, Katedrou cirkevných dejín a 
cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty 
univerzity Palackého v Olomouci a Fakultou Menežmentu 
Juhoruskej federálnej univerzity v Rostove na Done. Cieľom 
vedeckého podujatia je analyzovať problematiku právnych 
rámcov pre finančnú podporu činnosti cirkví zo strany štátu, 
jej využitia a kontroly hospodárenia s uvedenými finančnými 
prostriedkami.



39 TU, Právnická 
fakulta, ÚPONS

„Cirkvi a náboženské spoločnosti 
v modernej demokratickej 
spoločnosti“

medzinárodná 
vedecká 
konferencia

13. 11. 2019, TU, 
PF, zasadacia 
miestnosť 
Collegium novum

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody fakulty v rámci 
riešenia projektu VEGA č. 1/0254/16 organizuje konferenicu 
v spolupráci s Katedrou verejného a ústavného cirkevného 
práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy 
Katolíckej univerzity v Lubline, Katedrou cirkevných dejín a 
cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty 
univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre konfesné 
právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej 
univerzity v Užhorode. Cieľom vedeckého podujatia je 
analyzovať problematiku právnych rámcov pre pôsobenie 
cirkví a náboženských spoločností po roku 1989 v 
jednotlivých postkomunistických krajinách, finančnú podporu 
cirkví zo strany štátov, nadobúdanie právnej subjektivity 
cirkví, odstupňovanú paritu, vstup cirkví do verejných 
zariadení a ďalšie aspekty ich pôsobenia vo verejnom 
priestore. 

40

TU, Právnická 
fakulta, ÚPONS

„Ordinariáty ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov v SR a vo 
svete“ prednáška

21. 11. 2019, TU 
PF, prednášková 
miestnosť 12

ÚPONS fakulty organizuje prednášku z prednáškového cyklu 
Právo a náboženstvo na tému „Ordinariáty ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov v SR a vo svete“, prednášajúci ThDr. 
ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD., výskumný pracovník Ústavu 
pre právne otázky náboženskej slobody TU, Právnickej 
fakulty a väzenský kaplán Ordinariátu OS a OZ v SR.

41

TU, Právnická 
fakulta, KPPaPSZ

„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. 
Úprava pracovnoprávnych nárokov 
v kolektívnej zmluve.“ vedecká konferencia

7. 11. 2019, 
Bratislava, 
budova MPSVaR 
SR, Špitálska ul. 

Katedra pracovného práva a PSZ v spolupráci s Friedrich 
Ebert Stiftung, Labour Law Association, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR organizuje vedeckú konferenciu 
v rámci riešenia projektu TU, Právnickej fakulty č. APVV-18-
0443. Odborní prednášajúci formou aktualizačného 
vzdelávania ponúknu informácie pre sprostredkovateľov 
a rozhodcov pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie 
2019 – 2021. Okruhy tém panelov: Odmeňovanie 



42

TU, Právnická 
fakulta „Cesta k novembru 1989“ prednáška

20. 11. 2019, TU 
PF, m. č. 6

Prednáška pod vedením Mgr. Jerguša Sivoša, PhD., riaditeľa 
Slovenskej policajno-historickej spoločnosti so sídlom 
v Bratislave. Prednáška sa bude konať pri príležitosti 30. 
výročia Nežnej revolúcie. Určená pre študentov a pedagógov 
fakulty. Hlavné motto: Odhaľ skutočnosti, pochop súvislosti, 
preži revolúciu. 

43

TU, Právnická 
fakulta, KRaCP

„Spoločné problémy – spoločná 
reč rímskeho a občianskeho práva 
(Konštelácie prípadov 
k regresnému nároku ručiteľa,  
k náhrade škody z odstúpenia od 
zmluvy a „rušenie držby alebo už 
evikcia?“)“ prednáška

7. 11. 2019, TU 
PF, zasadacia 
miestnosť 
Collegium novum

Odborná prednáška profesora Dr. Markusa Wimmera 
z Johannes Kepler Universität Linz (Rakúsko). Určená pre 
študentov a pedagógov fakulty. Téma: spoločná reč 
rímskeho a občianskeho práva.

44
TU, Právnická fakulta Štúdium je zábava. Poď si vybrať 

kliniku do ďalšieho ročníka.

neformálne 
stretnutie 
študentov 

6.11.2019, TU, 
PF, poslucháreň 
č. 7

Neformálne stretnutie študentov a supervízorov kliník za účelom 
výmeny skúseností a poznatkov z klinického vzdelávania. 

45

TU, Právnická fakulta
Cesta do hlbín štúdia práva – stáž pre 
stredoškolákov

stáž pre 
stredoškolákov, 
seminár

19.11.2019, TU PF

Pravidelne organizovaná stáž pre stredoškolákov a uchádzačov.
Deň bohatý na informácie z rôznych oblastí práva ako napr.
z rímskeho, trestného, občianskeho, ktoré môžete využiť aj v praxi.
Je to jedinečná, neopakovateľná príležitosť ako si vybrať vysokú
školu. Prednášať budú nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale
i študenti.

46
TU, Právnická fakulta Ochrana a poškodzovanie finančných 

záujmov EÚ
odborná 
prednáška

13.11.2019, TU PF, 
knižnica fakulty

Prednáška JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA, prokurátor Úradu 
špeciálnej prokuratúry GP SR, odborný asistent Katedry trestného 
práva Akadémie PZ. 

47

TU, Právnická fakulta, 
KDP

Vesmírne právo: študijné a kariérne 
príležitosti pre študentov práva

odborná 
prednáška

6.11.2019, TU PF, 
poslucháreň č. 10

Prednáša Mgr. Tomáša Hrozenský, PhD., výskumník v European
Space Policy Institut vo Viedni a predseda OZ Slovenská spoločnosť
pre vesmírnu politiku. S PF TU až do vesmíru. Lákajú ťa diaľky?
U nás plánuj vo veľkom. O tom, čo je vesmírne právo a o práci
(najmä) v zahraničí v oblasti vesmírneho práva.

48

TU, Právnická fakulta, 
KTPaÚP Združenia osôb ako prvok demokracie 

a sloboda združovania

medzinárodná 
vedecká 
konferencia

26. 11. 2019 TU,
PF, v zasadacej
miestnosti
Collegium novum.

Medzinárodná vedecká konferencia „Združenia osôb ako prvok 
demokracie a sloboda združovania“ v rámci riešenia projektu VEGA 
č. 1/0172/17.

49
TU, Právnická fakulta Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding 

a kryptomeny menia spoločnosť
odborná 
prednáška

26.11.2019, TU,
PF, poslucháreň č.
12

Odborná prednáška pána Róberta Chovanculiaka, analytika INESS 
(Inštitút ekonomických a spoločenských analýz).
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