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Dátum podujatia: 1. 10. 2020 – 30. 11. 2020  

Typ podujatia: Súťaž  

Názov: Akú hodnotu má zdravie? 
Stručný popis: Šiesty ročník esejistickej súťaže, ktorý je tematicky zacielený na bioetickú a sociálno-etickú 

reflexiu hodnoty zdravia v kontexte aktuálneho spoločenského diania (situácia COVID-19), ale aj širších etických 

otázok a problémov, napr. komercializácie a ekonomizácie zdravotnej starostlivosti a zdravia; preferencie kultu 

tela - jednostranný dôraz na telesnú krásu; devalvácie hodnoty zdravia, nihilizmu doby a pod. Do súťaže sa 

zapájajú študenti stredných škôl prešovského a košického kraja. 

Miesto konania: FF PU v Prešove  

Web. stránka: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieb/esejistickasutaz2020/  

 

Dátum podujatia: 19. 11. 2020 – 20. 11. 2020  

Typ podujatia: Verejné prednášky, semináre a workshopy  

Názov: Filozofický festival 
Stručný popis: Podujatie PHILOSOPHY 2020 nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu prešovských osláv 

filozofického myslenia UNESCO Philosophy Day/Night. Ide tak v poradí už o piaty ročník tohto filozofického 

festivalu s medzinárodnou účasťou, organizovaného pri príležitosti novembrového Svetového dňa filozofie 

UNESCO. Hľadaním odpovede na otázku „Čo/Kto je človek?“ sa ľudstvo zaoberá už tisícročia – dokonca sa zdá, 

že človeka definuje práve možnosť túto otázku položiť. Prvými pokusmi o odpoveď boli prisudzovanie atribútov 

ako rozumom obdarený živočích, či spoločenská bytosť... To už dávno nie je postačujúce. V súčasnosti pociťujeme 

potrebu humanitu redefinovať, a to napríklad v perspektívach nových sociokultúrnych faktorov, teoretických 

poznatkov kognitívnych vied, či praktických výziev, ktoré so sebou prináša technologický rozvoj v oblasti umelej 

inteligencie. Aký je teda súčasný obraz o človeku a v čom sa odlišuje od jeho historicko-filozofických koncepcií? 

Ostane tento človek človekom aj v budúcnosti? 

Miesto konania: FF PU v Prešove 

Web. stránka: https://www.facebook.com/events/617062815881983/permalink/680227066232224/ 

  

 

GRÉCKOKATOTÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 
Dátum podujatia: 26. 10. 2020  

Čas podujatia: 9:00 – 13:30 hod.  

Typ podujatia: Konferencia  

Názov: Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach 
Stručný popis V konferencii ide o skúmanie širšieho historického rámca fenoménu slzenia ikony v Klokočove. 

Rozhodujúcim zámerom konferencie je poukázať na pastoračný význam fenoménu slzenia ikony, ktorý je s 

Klokočovom neodškriepiteľne spojený až do dnešných dní. V neposlednom rade sa chceme dotknúť aj umeleckej 

stránky Mariánskej úcty, vyjadrenej v spirituálnej poézii. 

Miesto konania: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. Aula. 

Web. stránka: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kst/konferencie/pripravovane 

 

https://www.facebook.com/events/617062815881983/permalink/680227066232224/
https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kst/konferencie/pripravovane


Katedra systematickej teológie 
 

Dátum podujatia: 26. 10. 2020  

Čas podujatia: od 09:00 hod.  

Typ podujatia: Prezentácia 

Názov: Prínos a odkaz významných osobností spätých s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Prešove  

Stručný popis: Prezentáciou kníh a výstavou banerov predstavíme dielo týchto vybraných osobností, ktorí sa 

veľkou mierou zaslúžili o to, aby sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove a jej predchodkyni 

teologickej akadémie mohli vzdelávať a pripravovať na kňazskú službu budúci gréckokatolícki kňazi ale aj 

absolventi iných odborov na povolanie vyplývajúce z profilácie týchto študijných odborov. 

Miesto konania: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. Aula 1. 

Web. stránka: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/ 

 

Dátum podujatia: 3. 11. 2020 – 4. 11. 2020  

Čas podujatia: od 09:00 hod.  

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Názov: Gréckokatolícka cirkev vo svetle výročí VI. 

Stručný popis: Stručný popis podujatia (max. 300 znakov). Nosnou problematikou medzinárodnej vedeckej 

konferencie bude predstavenie viacerých významných výročí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V tomto roku 

si o. i. pripomíname tieto udalosti:–350 rokov od slzenia zázračnej mariánskej ikony v Klokočove (1670),–140 

rokov od zriadenia Gréckokatolíckej teologickej akadémie(1880),–70 rokov od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi 

v Československu na tzv. Prešovskom sobore (28.04.1950),–80 rokov od vymenovania Pavla Petra Gojdiča 

OSBM za sídelného prešovského biskupa (1940) a 60 rokov od jeho smrti v leopoldovskej väznici (17. 07. 1960),–

30rokov od obnovenia činnosti Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty (1990). 

Miesto konania: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. Aula 1.  

Web. Stránka: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/ 

 

Dátum podujatia: 7. 12. 2020 – 8. 12. 2020  

Čas podujatia: od 09:00 hod.  

Názov: In Pluribus Unitas IX. Jednota v mnohosti 
Stručný popis: Stručný popis podujatia (max. 300 znakov). Doktorandská medzinárodná vedecká konferencia má 

vytvoriť priestor pre prezentovanie doteraz nadobudnutých výsledkov doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov z oblasti humanitných a spoločenských vied a tak vytvoriť priestor pre spoločnú diskusiu  

Miesto konania: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. Aula U1.  

Web. stránka: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/ 

 

 

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED PU V PREŠOVE 

 

Katedra ekológie 

 

Dátum podujatia: 9. 11. 2020 – 15. 11. 2020 

Čas podujatia: 9:00 – 15:00 hod.  

Názov: Subsaharskou Afrikou za vodným mikrosvetom 
Stručný popis: Cestopisno poznávacia prezentácia z vedecko-výskumnej cesty do Ghany z pohľadu 

hydrobiológa. 

Miesto konania: Prešov, power point prezentácia z videozáznamu 

 

 

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky 

 

 

Dátum podujatia: 9. 11. 2020 – 15. 11. 2020  

Typ podujatia: E – výstava cestopisných fotografií (online výstava)   

Názov: E – výstava cestopisných fotografií: Anton Fogaš - Metropoly Európy 

Stručný popis: E – výstava cestopisných  fotografií je venovaná vybraným metropolám Európy, ktoré navštívil 

počas svojich ciest Mgr. Anton Fogaš, PhD. V rámci e – výstavy sa prezentujú Moskva, Minsk, Kyjev, Vilnius, 

Riga, Tallinn, Helsinki, Kodaň, Oslo, Berlín, Sarajevo a Tirana. V súčasnej komplikovanej situácii spôsobenej 



pandémiou koronavírusu je táto podoba prezentácie možnosťou podeliť sa o svoje zážitky formou pohľadu okom 

objektívu fotoaparátu. Jaskyne nikdy nevymizli zo zreteľa miestneho obyvateľstva, čím si získali pozíciu v ľudovej 

slovesnosti. To podmienilo aj nástup odborného záujmu o ne, ako aj hľadania možností ich využitia. Záujem o 

kras a jaskyne prekonal dlhú cestu od hľadačov pokladov a refugiálneho využitia jaskýň až po nástup 

organizovaného jaskyniarstva a cestovného ruchu v jaskyniach.  

Miesto konania: Univerzitná knižnica PU v Prešove  

 

Dátum podujatia: 9. 11. 2020 – 15. 11. 2020  

Typ podujatia: E – výstava fotografií (online výstava)      

Názov: E – PRAKTIKUM: AKO SME S KAMEROU CESTOVALI  ALEBO REGIONÁLNA 

GEOGRAFIA SLOVENSKA VO VIDEÁCH A FOTOGRAFIÁCH   

Stručný popis: Praktiká z geografie ako súčasť výučby umožňujú študentom overiť si svoje teoretické 

poznatky. Spolu s našimi foťákmi máte možnosť sledovať jedinečný projekt virtuálnej výučby z terénu. 

Séria youtube videí s názvom “Vo štvorici na praktiku” bola reakciou na vzniknutú pandemickú situáciu.   

Miesto konania: Univerzitná knižnica PU v Prešove  

Web. stránka: https://www.facebook.com/reportygeopresov/  

https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/geografia/aktuality/V4NP/ 

 

 

FAKULTA MANAŽMENTU PU V PREŠOVE 

 
Dátum podujatia: 9. 11. 2020 

Čas podujatia:  13:00 – 13:45 hod. 

Typ podujatia: Prednáška 

Názov: Experimentálna ekonómia a behaviorálne odchýlky od racionality 

Cieľová skupina: Verejnosť, mládež, odborná verejnosť 

Stručný popis: Úvod prednášky bude venovaný rozdielu medzi teóriou očakávaného úžitku (resp. normatívnou 

teóriou racionálnej voľby) a konceptom preferencií, ako ich chápe ekonomická veda. Ďalšie časti prednášky budú 

venované experimentálnej ekonómii, predstavíme si základné typy experimentov a oboznámime sa s emočnými 

a kognitívnymi odchýlkami od racionality.   

Miesto konania: Online prednáška, viac info na www.studujmanazment.sk 

Web stránka: www.studujmanazment.sk 

 

Dátum podujatia: 10. 11. 2020 

Čas podujatia:  10:00 – 11:30 hod. 

Typ podujatia: Prednáška 

Názov: Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť 

Cieľová skupina: Mládež, študenti, nezamestnaní, odborná verejnosť 

Stručný popis: Cieľom online prednášky 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. Prednáška ponúkne podrobný pohľad na digitalizáciu Európy a čo všetko zahŕňa pojem 

technické zručnosti. 

Miesto konania: Online prednáška, viac info na www.studujmanazment.sk 

Web stránka: www.studujmanazment.sk 

 
Dátum podujatia: 12. 11. 2020 

Čas podujatia:  13:00 – 13:30 hod. 

Typ podujatia: Prednáška 

Názov: Environmentalistika, súčasnosť a vesmírne technológie 

Cieľová skupina: Mládež, študenti, nezamestnaní, odborná verejnosť 

Stručný popis: Pozrite sa s nami do sveta environmentalistiky, úspešných startupov v tejto oblasti a novodobého 

zberu dát pomocou družicových technológií, ktoré v najbližších 15 rokoch predpokladane vytvoria 50 000 nových 

pracovných miest. Predstavíme si jeden z najväčších projektov Európskej únie – program Copernicus, podelíme 

sa s Vami o skúsenosti zo spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou a dozviete sa o príležitostiach ako sa aj 

Vaše nápady dajú realizovať s využitím vesmírnych technológií. 

Miesto konania: Online prednáška, viac info na www.studujmanazment.sk 

Web stránka: www.studujmanazment.sk 

 

https://www.facebook.com/reportygeopresov/
https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/geografia/aktuality/V4NP/


Dátum podujatia: 11. 11. 2020 

Čas podujatia:  13:00 – 13:45 hod. 

Typ podujatia: Prednáška 

Názov: Neuromarketing a spotrebiteľské neurovedy. Čo je to a aký je ich prínos? 
Cieľová skupina: VŠ študenti, predovšetkým so zameraním na manažmenta a marketing, prípadne širšia 

verejnosť so záujmom o túto problematiku. 

Stručný popis: Úvodné informácie o metódach a technikách neuromarketingu (spotrebiteľské neurovedy). Čím 

môže neuromarketing obohatiť súčasný marketingový výskum a marketingové praktiky. Nové trendy a možnosti. 

Miesto konania: Online prednáška, viac info na www.studujmanazment.sk 

Web stránka: www.studujmanazment.sk 

 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA PU V PREŠOVE 
 

 

Dátum podujatia: 13. 11. 2020  

Čas podujatia: 9:00 – 18:00 hod.  

Typ podujatia: Konferencia  

Názov: DOKOPY 2020 (Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty) 

Cieľová skupina: Odborná verejnosť, na pozvánky  

Stručný popis: Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej budú prezentované výsledky 

výskumov získaných v rámci doktorandského štúdia v študijných programoch predškolská a elementárna 

pedagogika, špeciálna pedagogika v SR a ČR. 

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove  

Web. stránka: www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta 

 

Dátum podujatia: 11. 11. 2020  

Čas podujatia: 08:00 – 13:00 hod.  

Typ podujatia: Súťaž  

Názov: Celoslovenské kolo logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov   

Cieľová skupina: Deti, odborná verejnosť  

Stručný popis: 8. ročník celoslovenského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je súťažou pre 

víťazov školských kôl Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na základných školách a 8-ročných 

gymnáziách (pre žiakov do 15 rokov). Úlohy v testoch logickej olympiády sú zamerané na preverovanie znalostí 

a zručností v logickom myslení, priestorovom a matematickom úsudku či verbálnom myslení. Tento rok bude 

prebiehať online formou, prostredníctvom testovania v LMS Moodle.  

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove (online forma) 

Web. stránka: www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta 

 

Dátum podujatia: 11. 11. 2020  

Čas podujatia: 10:10 – 16:40 hod.  

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Názov: Online živá knižnica: skutočné príbehy rodičov detí s Aspergerovým syndrómom 

Cieľová skupina: Študenti PF PU  

Stručný popis: Odborný seminár pre študentov špeciálnej pedagogiky, v rámci ktorého majú možnosť získať 

teoretické a praktické skúsenosti so stavom a perspektívami edukácie a starostlivosti o osoby s Aspergerovým 

syndrómom, viesť diskusiu, navrhovať možné stratégie riešenia problémových situácií a rozširovať poznanie 

v danej oblasti.  

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove 

Web. stránka: www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta 

 

http://www.studujmanazment.sk/
http://www.studujmanazment.sk/
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta


Dátum podujatia: 09. 11. 2020 – 13. 11. 2020  

Čas podujatia: od 09:00 hod.  

Typ podujatia: Online inšpiratívne edukačné tutoriály pre rodičov, vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa ZŠ na 

propagáciu vedy a techniky deťom/žiakom 

Názov: Čarovné pokusy 

Cieľová skupina: Verejnosť, deti  

Stručný popis: Tutoriály pripravené študentmi Pedagogickej fakulty, určené pre vychovávateľov v ŠKD, rodičov, 

učiteľov na 1. stupni ZŠ, poskytujúce návod na jednoduché a zábavné experimentovanie s deťmi mladšieho 

školského veku s cieľom podnietiť ich záujem o vedu a techniku tým najprirodzenejším spôsobom.  

Web. stránka: www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta 

  

Dátum podujatia: 12. 11. 2020  

Čas podujatia: 10:00 hod.  

Typ podujatia: Prednáška spojená s diskusiou 

Názov: Čo sú neuromýty? 

Cieľová skupina: Študenti v doktorandskom stupni štúdia PF PU 

Stručný popis: Prednáška bude zameraná na analýzu aktuálnych pedagogických problémov z uhla pohľadu 

neuropsychologických výskumov, s cieľom úvahy nad otázkami: ako integrovať  vedy o mysli, mozgu do prípravy 

učiteľov, ako organizovať laboratórny výskum takým spôsobom, aby bol nápomocný učiteľom, ako odlíšiť  vedu 

o mozgu, o mysli a edukácii od edukačnej neurovedy, ako operačne definovať koncept „učenie sa“, ako možno 

vyvrátiť neuromýty... 

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01, Prešov  

Web. stránka: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-

centrum-kognitivnej-edukacie/ 

 

 

Dátum podujatia: 12. 11. 2020  

Čas podujatia: 11:00 hod.  

Typ podujatia: Prednáška spojená s diskusiou 

Názov: SMARTS a metakognícia 

Cieľová skupina: Študenti v doktorandskom stupni štúdia PF PU 

Stručný popis: Prednáška bude zameraná na analýzu konceptu metakognície vo vzťahu k exekutívnemu 

fungovaniu žiaka. Prezentované budú možnosti stimulácie sebaregulácie a metakognitívnych schopností žiaka 

v mladšom školskom veku. Predstavený bude program SMARTS, metakognitívne doménovo-nešpecifické 

kurikulum.    

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov  

Web. stránka:  

https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-centrum-kognitivnej-

edukacie/ 

 

 

Dátum podujatia: 11. 11. 2020  

Čas podujatia: 14.00 hod.  

Typ podujatia: Online prednáška pre učiteľov ZŠ  

Názov: Rozvoj samostatnosti a sebaregulácie žiaka počas domácej prípravy  

Cieľová skupina: Učitelia ZŠ 

Stručný popis: Prednáška bude zameraná na analýzu konceptov sebaregulácia a metakognícia. Prezentované budú 

možnosti stimulácie sebaregulácie a metakognitívnych schopností žiaka v mladšom školskom veku. Predstavené 

budú postupy stimulácie sebaregulácie žiaka pri učení sa v domácom prostredí. 

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov  

Web. stránka:  

https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-centrum-kognitivnej-

edukacie/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-centrum-kognitivnej-edukacie/
https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-centrum-kognitivnej-edukacie/


Dátum podujatia: 9. 11. 2020 – 13. 11. 2020  

Typ podujatia: Online výstava vo forme videoprezentácie 

Názov: Výstava produktov tvorivej činnosti pracovníkov PF PU (produkty projektov APVV a VEGA) 

Cieľová skupina: Odborná verejnosť  

Stručný popis: Vystavené a prezentované budú produkty tvorivej činnosti pracovníkov PF PU. Produkty sú 

výsledkom základného a aplikovaného výskumu v rámci projektov APVV a VEGA. Vystavené budú publikácie a 

stimulačné programy, postery.   

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove 

Web. stránka: 

https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-centrum-kognitivnej-

edukacie/ 
 

Dátum podujatia: 9. 11. 2020  

Čas podujatia: 14:00 hod. 

Typ podujatia: Pozvaná online prednáška pre študentov odboru Školská psychológia, Leiden University, Holand: 

Názov: Diagnostika a stimulácia individuálnych edukačných potrieb žiaka 

Cieľová skupina: Študenti odboru Školská psychológia, Leiden University, Holand 

Stručný popis: Na požiadanie partnera z Leiden University analyzované budú výsledky komplexných prístupov 

ku skúmaniu žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia: a) výskum adaptívnych schopností rómskych 

žiakov, b) výskum diagnostiky kognitívnych schopností a c) výskum stimulácie kognitívnych schopností 

rómskych žiakov.     

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove 

web. stránka: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-

centrum-kognitivnej-edukacie/ 

 

Dátum podujatia: 11. 11. 2020  

Čas podujatia: 16:45 hod.  

Typ podujatia: Konferencia. Online prednáška spojená s diskusiou 

Názov: Testy schopností učiť sa – tvorba úloh pre testy v rámci projektu Erasmus+ 2019-1-ES01-KA201-

065378 Development of computerized adaptive applications for the dynamic assessment and enhancement of 

executive functions in students with neurodevelopmental and learning disorders 

Cieľová skupina: študenti odboru Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, 1. ročník Mgr.   

Stručný popis: Analyzovaná bude metóda testov ako výskumná metóda. Prezentované budú položky testov 

zamerané na posudzovanie kognitívnej flexibility ako procesu podieľajúceho sa na schopnosti učiť sa.      

Miesto konania: Pedagogická fakulta PU v Prešove 

web. stránka: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-

centrum-kognitivnej-edukacie/ 

 

 

PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA PU V PREŠOVE 
 

 

Dátum podujatia: 12. 11. 2020  

Čas podujatia: od 08:00 – 16:00 hod. 

Typ podujatia: Konferencia 

Názov: Vplyv kresťanstva na svetové kultúry v kontexte dejín 
Cieľová skupina: Odborná verejnosť 

Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia o kresťanstve, ktorá má poukázať na širokospektrálny vplyv 

kresťanského myslenia v rôznych kultúrach. V kontexte dejín, ako aj v súčasnosti. 

Miesto konania: Aula Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove  

Web. stránka: www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta 

 

 

 

 

https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-centrum-kognitivnej-edukacie/
https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/vedecko-vyskumne-centrum/vyskumne-centrum-kognitivnej-edukacie/
http://www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta


FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV PU V PREŠOVE 

 

Dátum podujatia: 10. 11. 2020 

Čas podujatia: od 9:00 do 11:00 hod. 

Typ podujatia: Webinár: Deň otvorených dverí online 

Názov: Virtuálny deň otvorených dverí na FZO PU v Prešove  

Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť 

Stručný popis podujatia: Podujatie je venované budúcim kandidátom a záujemcom o aktivity FZO PU v Prešove. 

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijných odborov FZO PU v Prešov. Týka sa študijných odborov: 

ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena, rádiologicky 

asistent a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. 

Cieľom webinára je oboznámenie uchádzačov o štúdium s kritériami pre prijatie na štúdium v akademickom roku 

2021/2022, organizáciou štúdia, profilom absolventa a možnosti uplatnenia v praxi. Jednotliví odborní asistenti 

predstavia výskumné projekty, semináre, exkurzie a iné podujatia realizované katedrami pôsobiacimi na FZO PU 

v Prešove. V prezentácii je možné oboznámiť sa aj s materiálno - technickým vybavením fakulty. Zároveň budú 

prezentované informácie o možnostiach zahraničných mobilít, výhodách a nevýhodách zahraničnej praxe. 

V priebehu trvania webinára je možnosť napísať do chatu otázky zástupcom katedier. Priestor na odpovede na 

jednotlivé otázky bude po prezentácii katedier. 

Miesto konania: online – platforma webinára: Microsoft Teams Live Events 

Web. stránka: www.unipo.sk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XaKamte4dYg

