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Príloha 2 

(Výber podujatí TVT 2021) 
 

Slovensko bude žiť vedou – vyberte si tie najzaujímavejšie podujatia TVT 2021  
Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa nezadržateľne blíži. Vybrali sme pre vás niekoľko podujatí, ktoré 
sa počas TVT, ale aj počas celého novembra budú konať v rôznych mestách po celom Slovensku. Zoznam 
všetkých podujatí je dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.*   
 
• ONLINE PODUJATIA 

Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby na Katedre turizmu a hotelového 
manažmentu  
Cieľom univerzitného vzdelávania je okrem získania teoretických poznatkov ponúknuť študentom 
možnosť konfrontovať získané poznatky s podmienkami a možnosťami ich uplatnenia v praxi. Následne 
môžu takto získané poznatky po skončení štúdia uplatniť v zamestnaní. Práve terénne exkurzie, ako 
aktívna forma vzdelávania, im takúto možnosť ponúkajú. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15236 
 
MOZOG – návod na použitie 
Pozývame Vás na praktický workshop o tom, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené 
činnosťou nášho mozgu. Okrem interaktívnych cvičení a teoretického ukotvenia v neuropsychologickej 
problematike si každý účastník so sebou odnesie praktické tipy pre zlepšenie každodenného fungovania. 
(text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15128 
 
Klimatická zmena pre začiatočníkov 
Rýchlokurz klimatickej zmeny. Diskutujme spolu o tom, čo sa deje, prečo sa to deje, kam to až môže zájsť 
a ako to môžeme odvrátiť. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14850 
 
Design Thinking – Grow with Google 
Každý produkt alebo služba by mala zodpovedať skutočným potrebám používateľov. Design Thinking je 
proces, ktorý práve v tomto môže pomôcť. Ide o pochopenie používateľa a jeho potrieb, hľadanie 
kreatívnych a nových riešení. Pomáha overiť si, či je nápad životaschopný prostredníctvom tzv. 
prototypovania. Metódu využíva napríklad spoločnosť Google pri tvorbe nových, inovatívnych projektov. 
(text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15094 
 
Odvrátenie klimatickej zmeny – ktoré riešenia sú účinné viac a ktoré menej? 
Klimatická simulácia s nástrojom En-ROADS. Budeme spolu hľadať najlepšie riešenia na zastavenie 
klimatickej krízy. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14853 
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• DOD, WORKSHOPY a SÚŤAŽE 

28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 
Ústav hydrológie SAV v Bratislave na Dúbravskej ceste usporiada 28. Posterový deň s medzinárodnou 
účasťou s názvom Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra v 
podmienkach klimatickej variability a Deň otvorených dverí na ÚH SAV. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14810 
 
Využitie aroma marketingu v praxi 
Workshop bude zameraný na preskúmanie vplyvu aromatizácie a kvality vzduchu na emócie človeka vo 
vybraných predajných odvetviach. Pre vybranú vzorku respondentov bude vytvorený asociačný test, kde 
im budú ponúkané rôzne druhy aróm. Respondenti budú mať možnosť vyjadriť svoju vedomú spätnú 
väzbu vnímania jednotlivých aróm na hodnotiacej škále. Prínosom bude zistenie, aká vôňa sa ľudom 
najčastejšie spája s vybraným odvetvím. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15193 
 
Matematické prechádzky 
V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v okolí gymnázia. Študenti budú pracovať 
s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15097 
 
Politické inštitúcie a voľby 
Workshop sa zaoberá problematikou politických inštitúcií, moci, štátnych zriadení a klasifikáciou 
politických strán. Praktickým cieľom workshopu je simulácia rôznych volebných systémov s 
participantmi podujatia. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15092 
 
Zvládanie záťaže študentov pomáhajúcich profesií 
Skupinové stretnutia – nácvik a používanie relaxačných techník. Workshop so skúseným lektorom, 
zameraný na zvládanie záťažových situácií, taktiku protistresového pôsobenia, starostlivosť o duševné 
zdravie, well being − zdravý životný štýl. Cieľom je podporiť poznanie študentov (budúce sestry) zvládať 
úroveň nežiaducej záťaže. Naučiť ich schopnosti riešiť problém a regulovať emočný sprievod stresových 
situácií. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15109 
 
Deň otvorených dverí v Ústave merania SAV v rámci TVT 2021 
Virtuálna prehliadka vybraných laboratórií. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15248 
 
Deň s románskym jazykom – Prekladateľská súťaž 
Deň s románskymi jazykmi je určený primárne študentom románskych jazykov, prebieha formou 
prednášok, príp. workshopov, a prekladateľskej súťaže, ktorej cieľom je rozšíriť teoretické, ale 
predovšetkým praktické poznatky študentov s ohľadom na ich budúce uplatnenie na trhu práce. (text 
organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15121 
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• PREHLIADKY, PREDNÁŠKY, SEMINÁRE 

Spotrebiteľský úver, spotrebiteľský úver na bývanie a hypotekárny úver 
V rámci TVT 2021 TU v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva organizuje 
online odbornú prednášku JUDr. Veroniky Borkovičovej z Národnej banky Slovenska. Prednáška je 
určená pre študentov a študentky fakulty. Prihlasovací link na podujatie je zverejnený na webovej stránke 
fakulty. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15093 
 
Asertívna komunikácia 
Prednáška bude tematicky zameraná na asertivitu, ako vhodný nástroj priamej, jasnej komunikácie. 
Teoretická časť bude doplnená o praktické cvičenia, ktoré poskytnú priestor na simuláciu náročnejších 
komunikačných situácií. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14892 
 
Automatizácia v priemysle 
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) v spolupráci s Ústavom riadenia a 
informatizácie výrobných procesov (URaIVP) každoročne organizuje v rámci TVT na Slovensku odborný 
seminár určený predovšetkým študentom študijných odborov zameraných na automatizáciu, 
informatizáciu a riadenie procesov. Tento rok bude seminár zameraný na automatizáciu v priemysle, 
využitie PLC automatov v automatizácii. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15119 
 
Vlastnosti nádorovej bunky  
„Stále viac sa hovorí predovšetkým o farmakologických alebo technických výdobytkoch, ale menej o 
biológii nádorov, v ktorej sa skrýva mnoho otázok, ale taktiež inšpirácie pre nové liečebné 
postupy.“ (onkochirurg prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.). Pri nádorových ochoreniach zistíme, aký 
význam má spolupráca a plánovanie nielen na úrovni ľudskej spoločnosti, ale aj na úrovni buniek. (text 
organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15189 
 
Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť 
Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s nevyhnutnosťou digitálnych zručností pre ich profesionálnu 
budúcnosť. Účastníci sa taktiež dozvedia aká je momentálna situácia na trhu práce, a zároveň prognózu 
do roku 2030, ako aj to, ako im znalosť digitálnych zručností môže pomôcť odlíšiť sa v najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcom odvetví. Webinár tiež ponúka podrobný pohľad na digitalizáciu Európy a čo všetko zahŕňa 
pojem technické zručnosti. (text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15237 
 
Geometria zaujímavo a interaktívne 
V rámci semináru sa sústredíme na upevnenie problematiky súvisiacej s rozvojom priestorovej 
predstavivosti žiakov. Budeme so žiakmi diskutovať o danej problematike a uvedieme netradičné úlohy. 
(text organizátora) 
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15106 
                                                                      
* Zmena programu vyhradená. 
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