
 400 

Školstvo a vzdelávanie 
 
Dňa 13. januára 2006 sa uskutočnila v Trenčíne tlačová be-

seda Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka so sídlom v Púchove. Dekan fakulty 
doc. Ing. Ondrej Nemčok, CSc. so svojimi prodekanmi – 
doc. Ing. Dušanom Turanom, PhD., prof. Ing. Jánom Va-
vrom, PhD. a doc. Ing. Alfonzom Plškom, PhD. informovali 
novinárov o možnostiach štúdia na tejto fakulte. Okrem iného 
spomenul pripravený študijný program Aplikovaná mecha-
nika, ktorý bude zabezpečovať prípravu kvalitných technikov 

ovládajúcich nielen 
technológie gumá-
renskej a plastikár-
skej výroby, ale aj 
samostatne vyvíjať 
a konštruovať pneu-
matiky pre najvyš-
šie rýchlosti, pneu-
matiky pre špeciál-
ne využitie a zabez-
pečovať ich produk-

ciu. Okrem toho sa fakulta zapojila do kooperácie s automobi-
lovým priemyslom, pre ktorý bude pripra-
vovať odborníkov aj z oblasti priemy-
selného dizajnu. Fakulta sa zapojila aj do 
programu Automotív s cieľom vybudovať 
centrum excelencie v oblasti chémie 
a technológie gumy a jej spracovania. Pre 
splnenie tohto zámeru sa vytvorilo ob-
čianske združenie Matcex, do ktorej sa 
okrem zakladateľov firmy Matador, a.s. 
Púchov a Fakultou priemyselných tech- doc. Ing. Ondrej Nemčok, CSc. 

zľava – doc. Ing. J. Turan, PhD., prof. Ing. J. Vavro, PhD.,  doc. Ing. O. Nemčok, CSc., 
doc. Ing. A. Plško, PhD., Ing. R. Wagnerová  
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nológií zapojili Žilinská univerzita, Výskumný ústav gumá-
renský, a.s. a Vipotest, s.r.o. Fakulta priemyselných techno-
lógií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s firmou 
Matador, a.s. Púchov rieši projekt Education, v rámci ktorého 
sa má vytvoriť nový systém vzdelávania, aby sa zabezpečila 
rýchla adaptácia absolventov stredných a vysokých škôl do 
praxe. Vzdelávací proces na fakulte realizuje šesť katedier : 
- katedra chémie a technológie polymérov, 
- katedra textilu a odevníctva, 
- katedra chémie a technológie anorganických materiálov, 
- katedra fyzikálneho inžinierstva materiálov, 
- katedra riadenia priemyselných systémov, 
- katedra priemyselného dizajnu, 
- Ústav materiálového a technologického výskumu. 
V roku 2006 pracuje na fakulte 52 pedagogických a vedec-
kých zamestnancov, z ktorých je 45 interných a 7 samostat-
ných vedeckých pracovníkov. Z vedecko-pedagogických za-
mestnancov je – 11 profesorov, 10 docentov a 24 odborných 
asistentov. Z profesorov sú štyria držiteľmi vedeckej hodnosti 
DrSc. Z odborných asistentov sú siedmi držiteľmi titulu CSc., 
alebo PhD. Na otázku novinárov, či pri prijímaní nových 
študentov sa budú vyžadovať prijímacie pohovory, vedenie 
fakulty ubezpečilo, že bude rešpektovať maturitné vys-
vedčenie. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 13/1/06, 14/1/06 
 
V čase od 15. januára do 15. februára 2006 si štátne, cir-

kevné a súkromné školy vyhradili niekoľko dní, ktoré ve-
novali budúcim prváčikom s výnimkou alternatívnych škôl. 
Detí neustále ubúda. Keď v mnohých základných školách 
krátko pred rokom 1989 otvárali štyri triedy prvého ročníka, 
ich naplnenosť sa pohybovala priemerne okolo tridsať detí. V 
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tých istých základných školách sú dnes radi, ak sa podarí 
otvoriť aspoň dve triedy. V Trenčianskom kraji sa tento rok 
môže rozlúčiť s materskými školami 2227 šesťročných, 58 se-
demročných a 2 osemročné deti. V Trenčíne bude zapísaných 
do prvého ročníka základnej školy 451 detí, čo je iba o jedno 
menej ako minulý rok. Minulý rok sa v Trenčianskom kraji 
zapísalo do prvého ročníka 5.433 detí. A tak rodičia budúcich 
prváčikov boli postavení tvárou v tvár novej skutočnosti, kedy 
sa budú musieť rozhodnúť, do ktorej základnej školy svoje 
dieťa zapíšu. Samozrejme, že školy sa vo svojich ponukách 
predháňali s úrovňou poskytovaných školských a mimo-
školských aktivít, aby získali čo najviac žiakov. 

Trenčianske noviny 09.01.2006  
 
Centrum voľného času Základnej školy Trenčín, Východná 

ulica v dňa 17. januára 2006  uskutočnilo okresné kolo v pred-
nese slovenskej povesti. Súťaž bola pomenovaná po chlap-
covi, ktorý sa volá Maťko. Porota v zložení Mgr. Viera Va-
rínska, PaedDr. Tamara Igoľnicynová a PhDr. Mária Naňová 
v 1. kategórii prvé a tretie miesto neudelila. Na druhom mieste 
sa umiestnila Martina Janišová zo Základnej školy Cho-
cholná. V 2. kategórii sa na prvom mieste umiestnila Romana 
Kopecká zo Základnej školy Trenčín, Východná ulica. Druhé 
miesto porota neudelila a tretie miesto získal Jozef  Zema-
novič zo Základnej školy Horná Súča. V 3. kategórii prvé 
miesto získala Viktória Strhárska zo Základnej školy Svin-
ná. Dve druhé miesta si podelili Monika Decká zo Základnej 
školy Trenčín, Východná ulica a Patrik Švančara z Gymnázia 
Ľ. Štúra v Trenčíne. Tretie miesto získal Jakub Repa zo 
Základnej školy Horná Súča. Víťazi postúpili do krajského ko-
la, ktoré sa uskutoční v Šali. 

Info Trenčín 02.02.2006 
Pomocná evidencia 51/1/06 
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Dňa 24. januára 2006 sa uskutočnila tlačová konferencia 
riadiaceho výboru pre spracovanie pilotného projektu „Rozvoj 
a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v trenčian-
skom regióne“. Prítomným novinárom jeho vedúci pred-
stavitelia priblížili ciele a úlohy tohto projektu. Pri otvorení 
tlačovej konferencie vedúca Referátu práce s verejnosťou 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Ružena 
Wagnerová uviedla, že tento projekt je pokrytý z finančných 
prostriedkov Európskej komisie a jeho cieľom je spojiť mozgy 

v regióne a zvýšiť jeho hos-
podársku, sociálnu a kultúrnu 
úroveň. Ako prvý sa k prí-
tomným prihovoril predseda 
riadiaceho výboru a župan 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 
Dnešné stretnutie riadiaceho výboru bolo zavŕšením dvoj-
ročnej prípravnej fázy a inštitucionalizovania regionálnej ino-
vačnej stratégie, ktorá by mala byť ďalším krokom zjed-
notenia a nadviazania širokej spolupráce akademickej obce, 
podnikateľov, samosprávy, mimovládnych organizácií pre 
ďalší rozvoj trenčianskeho regiónu.  

Na jeho príhovor 
nadviazal riaditeľ 
Trenčianskej regio-
nálnej komory Slo-
venskej obchodnej 
a priemyselnej ko-
mory Ing. Stani-
slav Foltín.  Kon-
štatoval, že podni-
katelia očakávajú 
výstupy z projektu 
vo forme podnika- zľava – doc. Ing. I. Prno, CSc., doc. Ing. J. Wagner, PhD., MUDr. P. Sedláček, Ing. S. Foltín 
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teľských inkubátorov, priemyselných parkov, technologických 
centier. Budú to neziskové inštitúcie, ktoré v spolupráci 
s vysokými školami umožnia inováciu výrobkov tak, aby boli 
konkurencieschopné.  

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. doplnil predchádzajúce vstupy  
tým, že v trenčianskom regióne sú tvorivé kapacity, ktoré si 
nielen uvedomujú potrebu  komplexnej inovácie, ale ktoré sú 
schopné vypracovať koncepcie a aj ich realizovať. Je rád, že 
práve Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka preukázala 
týmto projektom kvalitu svojej práce, ktorú akceptovala 
Európska komisia. Vyzdvihol spoluprácu na tvorbe projektu s 
Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory i s Trenčianskym samosprávnym kra-
jom. Pri tvorbe projektu sa kooperovalo s firmou BIC Group, 
s. r. o., ako aj so zahraničnými partnermi – so španielskym 
Aragonským technologickým inštitútom zo Zaragozy a ne-
meckým Centrom pre inovácie a techniku v Severnom Porýní 
-Westfálsku, ktoré už majú skúsenosti s podobnými projek-
tami. Projekt sa bude realizovať počas 32 mesiacov. Na jeho 
riešenie odsúhlasila Európska komisia 365 tisíc euro. Pred-
sedom manažerského útvaru projektu Rozvoj a implementácia 
regionálnej inovačnej stratégie v trenčianskom regióne“ je 
prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Ignác Prno, CSc., ktorý vo svojom vystúpení priblížil 
hlavné ciele projektu, realizáciou ktorého sa využije inovačný 
potenciál trenčianskeho regiónu. Výsledky projektu prispejú 
k ekonomickému rozvoju kraja, k zdokonaleniu spolupráce 
medzi podnikmi najmä malými a strednými, vzdelávacími 
a výskumnými inštitúciami, finančnými spoločnosťami a 
ostatnými aktérmi. Realizácia projektu je rozvrhnutá do troch 
časových etáp : 
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1. etapa – vytvorenie štruktúry manažmentu a začiatok 
budovania konsenzu (máj 2006) 

2. etapa – analýza stavu a podmienok  rozvoja regiónu (máj 
2007) 

3. etapa – definícia dlhodobého rozvoja a  krátkodobé ciele, 
pilotné projekty (február 2008) 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vykonáva úlohu 

vedúceho partnera a koordinátora projektu. Zodpovedá za 
stanovenie : 

• organizačnej štruktúry, 
• metodiku projektu, vrátane podporných dokumentov, 
• prípravu finálneho dokumentu regionálnej inovačnej 

stratégie,  
• prípravu prílohových akcií a monitorovanie, 
• hodnotenie všetkých aktivít počas trvania celého 

projektu. 
Riešiteľské konzorcium projektu tvoria : 

 
 

  
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

Trenčianska regionálna komora Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, n. o., 

 

BIC Group, s.r.o. 

Instituto Technologico de Aragon,  
Zentrum fur Innovation und Technik 
in Nordheim-Westfalen GmbH,  
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V poobedňajších hodinách sa uskutočnila konferencia 
pilotného projektu „Rozvoj a implementácia regionálnej ino-

vačnej stratégie 
v trenčianskom 

regióne“ za 
účasti podnika-
teľov a ďalších 

predstaviteľov 
regiónu. Zo za-
hraničných hostí 
na nej vystúpili 
Martina Oršu-
lová z Európ-
skej komisie, 

Berhard Iking z Nemecka a Carlos Gómez zo Španielska, 
ktorých regióny už pracujú na podobnom projekte sa podelili 
so svojimi skúsenosťami. Zdôraznili, že naplnenie projektu nie 
je ľahkým zadaním. Treba však urobiť všetko pre to, aby bol 
úspešný. Nemeckí a španielski partneri budú zároveň porad-
cami pri riešení projektu.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 17/1/06 
 
Nie všetci občania mesta Trenčín a jeho širšieho okolia 

zaznamenali, že od 1. sep-
tembra 2005 vznikol spo-
jením Strednej priemysel-
nej školy stavebnej Emila 
Belluša v Trenčíne, Stred-
ného odborného učilišťa 
stavebného v Trenčíne a 
Učilišťa stavebného 
v Trenčíne na podnet zria-
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ďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja nový školský 
subjekt Spojená škola v Trenčíne. V súvislosti so vznikom 
nového školského subjektu som požiadal jej riaditeľa Ing. 
Ivana Trnku, aby zoznámil občanov mesta Trenčín s dô-
vodmi jeho vzniku. Vznik nového školského subjektu pod 
názvom Spojená škola v Trenčíne podmienila racionalizácia 
a optimalizácia stredného školstva v meste Trenčín. Spojená 
škola vznikla z troch organizačných zložiek : 

• Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v 
Trenčíne 

• Stredného odborného učilišťa stavebného v Trenčíne 
• a Učilišťa stavebného v Trenčíne 
Prevádzka Spojenej školy v Trenčíne sa vykonáva v dvoch 

objektoch, ktoré sú v lokalite mestskej časti Nové Zlatovce od 
seba vzdialené cca 800 metrov vzdušnou čiarou. Riaditeľstvo 
Spojenej školy sídli na Staničnej ulici č. 4 neďaleko želez-
ničnej stanice Trenčín – Zlatovce, v ktorej je umiestnená 
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne.  

Info Trenčín 02.02.2006  
Pomocná evidencia 51/1/06 
 
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne hostilo účastníkov 

krajského kola 8. ročníka prestížnej celoslovenskej súťaže 
Olympiády ľudských 
práv, určenej pre štu-
dentov gymnázií, 

stredných 
škôl a od-

borných 
učilíšť. Do 
súťaže sa 

zapojilo 
viac ako 

hodnotiaca komisia pri svojej práci 
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štyritisíc študentov z celého Slovenska, z ktorých 64 naj-
lepších postúpi do celoštátneho finálového kola. O postup do 
celoslovenského kola bojovalo aj 27 najlepších študentov 
z Trenčianskeho kraja dňa 7. februára 2006, medzi ktorými 
boli aj štyria študenti z Trenčína – Matej Haberl z Gymnázia 
Ľudovíta Štúra, Peter Hruška z Obchodnej akadémie dr. M. 
Hodžu, Barbora Tisová zo Súkromného gymnázia a Radka 
Lukačovičová zo Strednej zdravotníckej školy. Súťaž pozo-
stávala z dvoch častí. V prvej časti vo vedomostnom teste 
v priebehu 60 minút museli súťažiaci preukázali svoje vedo-
mosti k základným ľudským právam a slobodám podľa Ústavy 
SR a v druhej ústnej časti pred trojčlennými odbornými ko-
misiami vyjadrovali svoj názor vo všetkých oblastiach ľud-
ských práv a slobôd. Po zhodnotení predsedníčkou odbornej 
poroty Mgr. Oľgou Beňovičovou boli odovzdané diplomy 
a vecné dary ôsmym najúspešnejším súťažiacim, ktorí postú-
pili do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.- 23. 

marca 2006 v Liptovskom 
Mikuláši. Menovite : 
1. Peter Blaškovič z Gym-

názia v Handlovej, 
2. Simona Radosová 

z Gymnázia v Prievidzi, 
3. Barbora Schneeberge-

rová z Gymnázia v Dub-
nici n/V. 

4. Dominik Baco z Gymná-
zia Bánovce n/B., 

5. Jakub Kmošena z Gymnázia v Púchove, 
6. Elena Baloghová z Gymnázia v Partizánskom, 
7. Katarína Krasulová z Gymnázia sv. Jozefa Nové Mesto 

n/V. 
8. Michal Krumpák zo Spojenej školy Bánovce n/B. 

víťaz krajského kola olympiády Peter Blaškovič v Handlovej prijíma blahoželanie 
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Úplne na záver poďakovala všetkým pedagógom, ktorí 
perfektne pripravili študentov do súťaže a študentom, ktorí 
postúpili do celoštátneho kola zaželala veľa úspechov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 53/1/06, 58/1/06 
 
Na Základnej škole na Bezručovej ulici sa stalo tradíciou, 

že prváci nedostávajú obyčajné vysvedčenie.  Namiesto neho 
ich priamo v Barborinom paláci Trenčianskeho hradu sám pán 
kráľ Mudroslav 1. pasuje na svojich rytierov. Jedna z takýchto 
slávností sa uskutočnila po ukončení prvého polroka škol-
ského roka dňa 1. februára 2006. Na hrad sa hneď po jeho 
otvorení začali schádzať deti spolu so svojimi rodičmi, starými 
rodičmi a pani učiteľkami. Tam ich už čakalo Jeho Veli-
čenstvo s Prvou dvornou dámou. Keďže nešlo len o jedno-
účelovú akciu, vlaňajší rytieri aj tohtoroční čakatelia na ry-
tiersky titul putujú už od začiatku školského roka – prváci za 
pravdou  a druháci za pokladom kráľa Mudroslava 1. Prešli už 
Medenou i Striebornou krajinou, zastavili sa u Kráľa Času a 
došli až do Krajiny Zlatých rúk. V každej sa čosi múdreho a 
užitočného dozvedeli a podľa toho, ako sa im darilo, pani 
učiteľky im na Listine o udatných skutkoch kráľovského 
rytiera udelili drahokamy – červené, ak sa dopracovali k 
dobrým výsledkom, alebo zelené, ak sa snažili a pre lepšie 
výsledky potrebujú ešte niečo doštudovať. Kráľ Mudroslav 1. 
každému žiakovi položil na plece meč, kontrolnou otázkou 
zistil, či farba drahokamov zodpovedá jeho vedomostiam a 
vyslovil slávnostnú formulku: „Pasujem ťa za svojho rytiera!“ 
Druhákov, ktorí sa rytiermi stali už vlani, povýšil výrokom: 
„Pasujem ťa za svojho vrchného rytiera!“ Na konci slávnosti 
poprial svojej rytierskej družine veľa úspechov pri ďalších 
cestách za Čerešňovou vílou, ktorá im pomôže získať aj ďalší 
titul, udeľovaný na konci školského roka. Kráľ poďakoval tiež 
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rodičom za starostlivosť a lásku, ktorú svojim deťom venujú a 
dávajú im tak možnosť vyrásť múdre a zároveň obetavé na 
osobnosti, teda také, ktoré si cenia skutočné hodnoty života. 
Presne v duchu sľubu, ktorý na hrade zložili : „Ja, kráľovský 
rytier, pred vami, druhovia moji sľubujem, že každého, 
kto pomoc moju potrebuje, vždy zratujem. Chcem sa stále 
učiť, lebo múdrosť a lásku – tú nám treba možno ešte 
viacej ako soľ a chleba.“ 

 
Navštívil som riaditeľku Základnej školy sv. Andreja – 

Svorada a Benedikta Ing. Hanu Hulínovú, aby ma zoznámila 
o novom školskom roku 2006/2007. No a tu prinášame jej 

vyjadrenie : „Po vy-
konanom zápise pred-
školákov nastúpi do 
prvého ročníka 20 pr-
váčikov, teda jedna 
trieda a vďaka Mestu 
Trenčín nemá základ-
ná škola priestorové 
problémy. Ako novotu 
pre nový školský rok 
2006/2007 pripravila 

nové možnosti pre žiakov 9.ročníka v dennom štúdiu na 
novozriadenej Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. 
Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne otvorením jej 
prvého ročníka v študijnom odbore sociálno – výchovný pra-
covník so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej repu-
bliky a zriaďovateľa (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Ni-
tra). Zriadenie novej školy sleduje vykrytie nedostatku pra-
covníkov spomínaného odborného zamerania. Tento študijný 
odbor je určený pre dievčatá a chlapcov. Absolvent študijného 
odboru sociálno-výchovný pracovník získa úplné stredné 



 411 

odborné vzdelanie ukončené maturitou  s kvalifikáciou pre 
prácu v sociálno-výchovnej oblasti. Absolvent svoje uplat-
nenie nájde v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti klientom 
v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych sub-
jektoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti., krízových centrách 
rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách a v neštátnych 
subjektoch poskytujúcich sociálne služby. Po ukončení štúdia 
bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým  humanitného  
zamerania. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka sa rozhodla 

prestavať telocvičňu v sídle Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov na Mládežníckej ulici na prednáškovú miestnosť. 
Túto zmenu prebudovania objektu telocvične si vynútil ne-
dostatok veľkokapacitných posluchárni univerzity a zároveň 
skutočnosť, že má k dispozícii ďalšie dve telocvične. Do 
verejnej súťaže sa prihlásila jediná spoločnosť - MGG z 
Považskej Bystrice. Dokončenie posluchárne je naplánované 
do 31. augusta 2006.  

www/tn.mesto.sk 
 
Akademická rankingová a ratingová agentúra koncom roku 

2005 zverejnila hodnotenie kvality devätnástich verejných 
vysokých škôl na Slovensku. Do svojej správy zozbierala 
údaje v šiestich okruhoch (reputácia vysokej školy medzi 
zamestnávateľmi, financovanie, publikácie a citácie, dokto-
randské štúdium, učitelia a študenti, záujem o štúdium, 
granty). Spolu 99 fakúlt bolo rozdelených do šiestich skupín 
podľa typu prevažujúcich študijných odborov, pričom ich 
hodnotenie prebiehalo len v rámci týchto skupín. Pri zos-
tavovaní poradia agentúra vychádzala iba z verejne dos-
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tupných a overených dát, ako sú napríklad údaje a štatistiky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky, databáza pu-
blikačnej činnosti a citácií na publikované práce Web of 
Knowledge firmy Thomson a pod. Súbor kritérií agentúra 
zostavila v spolupráci s expertmi Svetovej banky a výz-
namnými osobnosťami z akademických kruhov. Nezávislý 
pohľad zvonku na činnosť agentúry poskytovala správna rada 
zložená zo zástupcov štátneho, podnikateľského i neziskového 
sektora. V hodnotení podľa priemeru bodov fakúlt Tren-
čianska univerzita Alexandra Dubčeka skončila na 14. mieste. 
O hodnotení agentúry a umiestnenie Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v nej povedal jej rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD., každý ranking a rating je viazaný na voľbu 
kritérií a spôsob ich hodnotenia. Problém je v tom, že rektori 
slovenských vysokých škôl dodnes nemajú možnosť skon-
trolovať, či použité vstupné údaje sú správne a zodpovedajú 
skutočnému stavu vysokej školy v hodnotenom období. Z 
dnešného pohľadu na našu univerzitu sú tieto údaje a výsledky 
nepodstatné, pretože naša univerzita je mladá, v dynamickom 
rozvoji. V hodnotení sa napríklad uvádza, že ju navštevuje 
3,5-tisíc študentov, dnes na nej študuje takmer 5,5-tisíc štu-
dentov a bola rozšírená paleta akreditovaných študijných 
programov. Do úvahy sa nebrali ani zahraničné projekty, do 
ktorých je univerzita zapojená. Pokiaľ sa hodnotilo dok-
torandské štúdium, vieme, že to zo zákona trvá tri až päť 
rokov. V čase hodnotenia sme pôsobili siedmy akademický 
rok. Akreditáciu pre doktorandské štúdium Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka získala až vo štvrtom roku 
činnosti, takže sme ešte nemohli mať absolventov dokto-
randského štúdia. S celkovým hodnotením univerzita nie je 
spokojná. Bola by radšej, keby sa nachádzala v prvej desiatke, 
hoci v porovnaní s ostatnými univerzitami ten dopad až tak 
zlý, keď je na úrovni Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
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jednej z najstarších a najrenomovanejších univerzít na Slo-
vensku. Na školu bolo, že v globálnom porovnávaní sa po-
rovnávalo neporovnateľné. Najlepšie sa umiestnila vysoká 
škola, ktorá má menej študentov, ako ktorákoľvek naša fa-
kulta. Taktiež nemožno porovnávať umelecké, prírodovedné a 
spoločenskovedné vysoké školy s technickými. Jednoducho, 
niektoré kritéria nie sú všeobecne aplikovateľné. Napriek 
týmto výhradám hodnotenie agentúry sa akceptuje, pretože je 
v ňom rad výziev pre univerzitu. Predovšetkým výrazne sa 
treba posunúť v oblasti doktorandského štúdia. Dnes možno 
konštatovať, že všetky tri technicky orientované fakulty už 
majú akreditované doktorandské štúdium. Problém je iba v 
tom, že financovanie denného doktorandského štúdia je via-
zané na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Ďalšou výzvou je 
vychovávať si profesorov a docentov z vlastných radov, 
pretože priemerný vek ich je vysoký a aj podiel študentov na 
počet profesorov a docentov je veľký. Riešenie je však 
otázkou času. Keď bude mať univerzita za sebou 20-30 rokov 
existencie, väčšina docentov a profesorov už zrejme bude 
odchovancami tejto univerzity. Zatiaľ je univerzita odkázaná 
na import učiteľov z iných vysokých škôl, aj keď už máme 
právo v niektorých oblastiach habilitovať a inaugurovať. Mať 
vlastných docentov a profesorov je problém, ktorý riešime. 
Bez vedy, výskumu, docentov a profesorov vysoká škola nie 
je kvalitnou vysokou školou alebo univerzitou. Ďalším pro-
blémom je zabezpečenie a zvyšovanie kvalifikácie vedecko-
pedagogického zboru. Na univerzite je rad vynikajúcich 
odborníkov, ako je akademik Ivan Plander, akademik Anton 
Blažej sú uznávaní nielen v Európe, ale aj vo svete. No o rok 
budú mať osemdesiat rokov. Musí sa zabezpečiť prílev mladej 
krvi. Ak majú vynikajúci mladí ľudia zostať na vysokej škole 
a my im ponúkneme plat 12 až 13 tisíc Sk, pričom im 
zahraničná firma ponúkne 30 tisíc Sk a vrcholové manažérske 
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miesto, niet šance prilákať ich učiť na vysokej škole. Ako 
rektora ma vždy poteší, keď pochvália našich absolventov ich 
domáci, či zahraniční zamestnávatelia. Bol by som však rád, 
keby niektorí z nich zostali na univerzite a venovali sa 
vedeckej práci. Ale na to im zatiaľ nevieme vytvoriť 
optimálne sociálno-ekonomické podmienky.  

Trenčianske noviny 13.02.2006 
 
Dňa 16. februára 2006 sa uskutočnila tlačová beseda 

Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, na ktorej dekan fakulty doc. Ing. Dušan Maga, 
PhD. so svojimi prodekanmi doc. Ing. Jaroslavom Binka 
CSc., Ing. Andreou Julény a predsedom Akademického 
senátu Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka 
Ing. René Har-
ťanským, PhD. 
informovali o no-
vých študijných 
programoch, kto-
ré sa dotýkajú 
hlavne automobi-
lového priemy-
slu, spolupráce 
s firmou Volswa-
gen Bratislava 

a Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky. 
Ešte predtým vysvetlili, čo vlastne je 
mechatronika. Mechatronika je moder-
ný vedný odbor, ktorý integruje precíz-
ne strojné inžinierstvo s elektrotech-
nikou, elektronikou a inteligentným po-
čítačovým riadením. K doteraz akre-

zľava – doc. Ing. D. Maga, PhD., Ing. A, Julény, doc. Ing. J. Binka, CSc., Ing. R. Harťanský, PhD. 

doc. Ing. Dušan Maga, PhD. 
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ditovaným študijným programom „Mechatronika“ a „Mana-
žérstvo kvality produkcie“ v dennej a externej forme v baka-
lárskom a inžinierskom štúdiu pribudol od nového akade-
mického roka nový študijný program „Mechatronika cestných 
motorových vozidiel“ v bakalárskom štúdiu s možnosťou 
pokračovania v inžinierskom štúdiu v študijnom programe 
„Mechatronika“. V jeho súčasnom prvom ročníku študuje 59 
študentov v dennej a externej forme štúdia. Fakulta mecha-
troniky prekročila v akademickom roku 2005/2006 hranicu 
jeden tisíc študentov. Absolventi nového študijného programu 
sa uplatnia v širokom spektre povolaní : 
1. vo výrobných podnikoch automobilového priemyslu  a v or-

ganizáciach, ktoré s týmto priemyslom kooperujú; 
2. pri zabezpečovaní po výrobných činností, menovite v orga-

nizácii predaja a servisných služieb;  
3. pri zabezpečení technologickej prípravy výroby, pri mon-

táži, nastavovaní a testovaní výrobných liniek, pri riadení 
automobilovej výroby, skúšobníctve, testovaní a nastavo-
vaní prevádzkových parametrov, odstraňovaní závad. 

V ďalšom sa dotkol aj neúspešnosti študentov na univerzitách 
technického zamerania, ktorá pomerne vysoká. Na Fakulte 
mechatroniky má hodnotu  50 %, čo prevyšuje celoslovenský 
priemer. Postrachom študentov sa stala matematika. V snahe 
eliminovať negatívny vplyv matematiky na štúdium mecha-
tronikov, bola katedra matematiky delimitovaná z Ústavu prí-
rodných a humanitných vied na Fakultu 
mechatroniky. Vedenie fakulty očakáva od 
spomínaného experimentu, že bude môcť 
ovplyvňovať omnoho viac individuálny 
prístup učiteľov k študentov. Neznamená to 
však zníženie náročnosti na študentov.  
Prodekanka pre bakalárske štúdium Ing. 
Andrea Julényi doplnila informácie o pod-
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mienkach prijímacieho konania. Podmienkami prijatia sú : 
ukončené stredoškolské vzdelanie, overená kópia maturitného 
vysvedčenia, potvrdenie o zdravotnej starostlivosti, ústrižok 
o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie 
a životopis. Prijímacie konanie na všetky druhy študijných 
programov budú bez prijímacích skúšok. Komisia bude po-
sudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia 
zo strednej školy a výsledkov odborných aktivít uchádzača. 
Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2006. Termín prvého kola 
prijímacieho konania sa uskutoční v júni 2006.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 64/1/06, 74/1/06, 75/1/06, 87/2/06 

 

Dňa 21. februára 2006 
primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler 
a riaditeľka Základnej 
školy Trenčín, Bezručova 
ulica Mgr. Jarmila Ma-
hríková odovzdali do 
užívania bezbariérový 
výťah pre zdravotne han-
dicapovaným žiakom 

prestrihnutím symbolickej stuhy za asistencie vozíčkarky de-
viatačky Miroslavy Velackovej a štvrtáčky Veroniky Švan-
cárkovej. Pri tejto príležitosti primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler po-
vedal, že je rád, že sa podarila táto in-
vestícia, ktorá umožní zdravotne postih-
nutým deťom bezproblémový prístup do 
všetkých učební školy od suterénu až po 
najvyššie podlažie a tým pomôže zlep-
šenie v ich vzdelávaní. K tejto skutočnosti 
dodala riaditeľka základnej školy Mgr. Jar-

slávnostná chvíľa pri prestrihávaní stuhy Mgr. Mahríkovou a Ing. B. 
Cellerom za asistencie 
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mila Mahríková, že základná škola v roku 1995 integrovala 
prvého žiaka s telesným postihnutím – vozíčkára, Martina 
Krajčoviča a odvtedy začali navštevovať školu ďalší zdra-
votne handicapovaní žiaci. V rámci projektu Škola podpo-
rujúca zdravie sa vedenie tejto školy snažilo vytvárať vhodné 
podmienky na vzdelávanie aj zdravotne postihnutých žiakov. 
Ako prvý bol vybudovaný bezbariérový vstup do školy. 
Následne sa zabezpečil školský špeciálny pedagóg, ktorý 
školil učiteľov a vychovávateľky na prácu so zdravotne pos-
tihnutými žiakmi. V ďalšom období boli v škole vybudované 
bezbariérové sociálne zariadenia ako aj špeciálna učebňa pre 
žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami. Už druhý rok 
pomáha telesne postihnutým žiakom vo vzdelávaní aj osobný 
asistent. Výťah priamo nadväzuje na bezbariérový vstup do 
budovy školy. 

Trenčianske noviny 27.02.2006 
Info Trenčín 02.03.2006 
Pomocná evidencia 79/1/06, 101/1/06 
 
Oslava 90. výročia založenia skautingu v Trenčíne sa niesla 

v znamení ich radosti, pretože Mesto Trenčín vyriešilo 
dlhotrvajúci problém trvalého priestoru pre deti a mládež 
združujúce sa v skautskom hnutí. Keď chcete vedieť ako, tak 
čítajte ďalej. Už niekoľko rokov predtým mladí skauti a 
skautky sa stretávali v zastaralej budove na Kukučínovej ulici. 
Tieto priestory nevyhovovali hygienicky ani kapacitne. Tech-
nický stav budovy s pretekajúcou strechou často zhoršovali 
krádeže a vlámania, po ktorých sa nešťastným skautom nas-
kytol pohľad na obhorené steny a zničený nábytok. Keď už 
nebolo čo vziať, odniesli si zlodeji hliníkové výstuže tábo-
rových lehátok. S pomocou Mesta Trenčín a priateľov skau-
tingu sa táto skutočnosť zmenila. Mesto ponúklo skautom časť 
budovy po bývalej materskej škole v Zlatovciach, ktorá bola 
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zrušená a priestory ostali nevyužité. Skauti si interiér budovy 
svojpomocne opravili a uviedli opäť do prevádzkyschopného 
stavu. Ako hovorí vodca jedného z oddielov: „Keď sme sem 
prišli, boli tu prázdne miestnosti, špinavé steny, z ktorých 
trčali káble a nefunkčné sociálne zariadenia. Skaut je však 
šikovný. Všetko sme si začali sami opravovať, aby sa mohla 
začať pravidelná schôdzková činnosť. A tak  budova, ktorá 
kedysi patrila hlavne deťom, opäť začala slúžiť mládeži a 
šľachetnej myšlienke. Okrem pravidelnej činnosti skauti budo-
vu využívajú aj na ďalšie aktivity spojené so vzdelávaním, ako 
napríklad organizovanie kurzov prvej pomoci, vzdelávacie 
semináre pre skautských vodcov z celého Slovenska. Takéto 
využitie plánujú skauti aj do budúcnosti. Okrem toho by 
chceli, aby skautský dom slúžil aj ako útočisko pre skautov zo 
vzdialenejších miest a zahraničia keď prídu spoznávať mesto 
Trenčín a jeho okolia.  

Info Trenčín 02.03.2006 
Pomocná evidencia 95/1/06 
 

Deti vo víre tanca, 
sprievod masiek, fašian-
gové piesne a vinše sa 
niesli 21. februára 2006 
areálom Materskej školy 
Trenčín, Šafárikova uli-
ca. Deti vo vlastnoručne 
vyrobených „maškarách“ 
či profesionálne zhoto-

vených maskách spievali, tancovali, veselili sa a vinšovali. 
Info Trenčín 02.03.2006  
Pomocná evidencia 95/1/06  

 

Zmena financovania základných škôl zo strany štátu v rám-
ci prenesených kompetencií formou finančného príspevku 
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(normatívu) na jedného žiaka priniesla od 1. júla 2002 aj v 
Trenčíne nový pohľad na ich fungovanie. Mesto Trenčín za-
čalo realizovať prijatú koncepciu školstva a uskutočnilo racio-
nalizačné opatrenia, pretože v prvých ročníkoch každoročne 
klesá počet žiakov.   Z tohto dôvodu klesá aj celkový objem 
peňazí, ktoré školy dostávajú od štátu. Základné školy však 
dostali do kompetencie mestá, ktoré sa musia postarať naprí-
klad o správu školských budov a nové investície. Mesto Tren-
čín vynaložilo zo svojho rozpočtu od prevzatia kompetencií 
v júli roku 2002 vrátane tohto roku na investície do škôl 
takmer 140 miliónov Sk. Najväčšou tohtoročnou investíciou 
bude rekonštrukcia športového areálu na Základnej škole 
Novomeského ul. v hodnote 40 miliónov Sk. 

Základné školy, školské stravovanie a zariadenia pre 
záujmové vzdelávanie 
 
       v tis. Sk 
    2002 2003 2004 2005 2006 Spolu : 

   rozpočet  
rozpočet 

  
 rozpočet

  
rozpočet 

  rozpočet    
1 Investície 25 2 024 8 433 45 310 44 500 100 292 

2 
Investície do tepelného 
hospodárstva 0 16 455 1 510 2 042     12 000  32 007 

3 Poistenie - z rozpočtu Mesta 0 0 693 685 685 2 063 

4 
Opravy a údržby - z rozpočtu 
Mesta 0 0 390 1 936 0 2 326 

5 
Ostatné výdavky z rozpočtu 
Mesta    0 0 446 1 080 1 400 2 926 

  S p o l u : 25 18 479 11 472 51 053 58 585 139 614 
 

Investície do tepelného hospodárstva – najväčšie akcie 
V roku 2003 bolo zrealizované zabudovanie meracej a 

regulačnej techniky a úpravy na kotlovej ochrane a rozdeľo-
vačoch na materských a základných školách vo výške 16.455 
tis. Sk v zmysle Plánu technického zhodnotenia na úseku te-
pelného hospodárstva a domového a bytového fondu. 

 V roku 2004 sa na rekonštrukciu strojného zariadenia ko-
tolne v Základnej škole Trenčín, Ulica Dlhé Hony prein-
vestoval 1.510 tis. Sk.  
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V roku 2005 sa na technické zhodnotenie kotolne v Zá-
kladnej škole Trenčín, Ulica Bezručova vynaložilo 1,5 mil. Sk 
a na úpravu vody a byt školníka v Základnej škole Trenčín, 
Veľkomoravská ulica v čiastke 542 tisíc Sk. Rozpočtovaná 
čiastka vo výške 12 mil. Sk na rok 2005 zahŕňal prostriedky 
na projektovú dokumentáciu a vybudovanie nových kotolní v 
Základnej škole Trenčín, Novomeského ul., v Základnej škole 
Trenčín, Ulica Na dolinách, Materská škola Trenčín, Kubran-
ská cesta a drobné investície. Ostatné výdavky z rozpočtu 
Mesta Trenčín predstavovali výdavky na revízie zariadení v 
kryte civilnej ochrany, nákup požiarnej techniky a hasiacich 
prístrojov, výdavky na prevádzku školských plavární, knihy 
pre prvákov, školské súťaže a pod. 
Všetky investície sú vyjadrené v tabuľke : 

 

Najväčšie investičné akcie v 
tis. Sk :                                            

1 
Základná škola Kubranská - kanalizačná+vodovodná 
prípojka 1 169 

2 
Základná škola Opatová - 
plynofikácia   677 

3 
Základná škola Veľkomoravská – rekonštrukcia sociálnych 
zariadení 2 379 

4 
Základná škola Veľkomoravská - rekonštrukcia drevných 
otvorov  519 

5 Základná škola Hodžova - športovo-rekreačný areál   16 623 
6 Projekty pre základné školy  4 349 
7 Základná škola Veľkomoravská - športový areál   16 737 
8 Základná škola Novomeského - športový areál  884 
9 Základná škola Bezručova - bezbariérový prístup   4 228 

10 Základná škola Na dolinách - strechy  2 892 
11 Základná škola Novomeského - plaváreň   1 191 
12 Základná škola Novomeského - strecha+CO kryt  1 821 
13 Základná škola Novomeského - sociálne zariadenia   558 
14 Základná škola Východná - sociálne zariadenia   416 

Mesto Trenčín požiadalo o finančné prostriedky z eurofon-
dov na rekonštrukciu školských objektov vo výške 232,6 mil. 
Sk. Tým chce prispieť nielen k zlepšeniu vzdelávacieho 
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procesu na školách, ale i podnietiť rozvoj jednotlivých mest-
ských častí. Stavebné úpravy sú zamerané na zvýšenie tech-
nického, energetického a technologického štandardu vyba-
venia stavieb, najmä na zateplenia objektov, výmeny okien 
a vstupných dverí, rekonštrukcie striech, rekonštrukcie hygie-
nických zariadení, rekonštrukcie rozvodov kanalizácie, ústred-
ného kúrenia, elektroinštalácie, výmeny svietidiel a pod. Re-
nováciu na Základná škola Trenčín, Hodžova ulica, Základná 
škola Trenčín, Ulica Dlhé Hony, Základná škola Trenčín, 
Ulica P. Bezruča, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 
ulica a Základná škola Trenčín, Novomeského ulica by mesto 
spolufinancovalo sumou 12,2 mil. Sk. Projekty sú v procese 
posudzovania, žiadny doteraz nebol zamietnutý. 

Info Trenčín 02.03.2006 
Pomocná evidencia 95/1/06 

 

V školskom roku 2004/2005 sa uskutočnil pilotný ročník 
projektu Zelená škola. Zapojilo sa do neho 48 škôl z celého 
Slovenska. Celosvetovo platný certifikát Zelená škola nako-
niec dostali zástupcovia 39 slovenských základných, stredných 
škôl a gymnázií. Slávnosť certifikácie sa uskutočnila 3. no-
vembra 2005 v Pálffyho paláci v Bratislave a medzi úspeš-
nými a certifikovanými boli aj školy z trenčianskeho regiónu – 
Základná škola Trenčín, Kubranská cesta, Základná škola 
Trenčín, Východná ulica, Základná škola Trenčín, Potočná 
ulica a Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Pred-
merského v Trenčíne. Hlavným cieľom projektu Zelená škola 
bolo pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, 
„zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané, 
projekt podporoval činnosti vedúce k environmentálnemu 
správaniu sa slovenských škôl, akým je prevádzka školy 
v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, 
prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 
prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, či environmentálna 
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výchova a vzdelávanie žiakov i pracovníkov školy a spolu-
práca s miestnou komunitou a okolitým svetom. V Akčnom 
pláne Zelenej školy si každá škola sama stanovila konkrétne 
úlohy na základe vlastných, špecifických podmienok. Medzi 
projektové úlohy patrilo napríklad zavedenie separovaného 
zberu v škole, prípadne aj v triedach, zriadenie komposto-
viska, účasť pedagógov, ale aj žiakov a študentov na eko-
logických seminároch, organizovanie škôl v prírode, zame-
raných na čo najväčší pobyt detí vonku a na environmentálnu 
výchovu, zavedenie úsporných opatrení, príp. aj technológií, 
šetriacich energiu, teplo, vodu. Veľmi podstatnou, ak nie naj-
podstatnejšou, časťou projektu bolo plnenie výchovno-vzde-
lávacích úloh účasťou žiakov a pedagógov na praktickej 
ochrane prírody, ako napríklad pri vysádzaní stromov, pri 
prenosoch žiab na ich jarnom ťahu, pri zimnom sčítaní vtác-
tva, starostlivosť o zeleň v škole, v areáli školy aj v obci, dô-
raz školy na neformálne plnenie osnov environmentálnej vý-
chovy, využívanie netradičných foriem výučby v škole (zá-
žitkové učenie, herné aktivity, výučba formou terénneho výs-
kumu, exkurzie), dôraz na cvičenie tolerancie, kritického mys-
lenia, tvorbu a obhajobu vlastného názoru, zodpovedného ko-
nania a podobne. Zelená škola sa stala novým trendom, novým 
myšlienkam, alternatívnej pedagogike. Kvalitu certifikovania 
garantuje Foundation for Environmental Education – Nadácia 
pre environmentálnu výchovu. Program Ecoschools spustila 
organizácia v roku 1995 v ôsmich krajinách na dvoch tisíc-
kach škôl. V súčasnosti po 10 rokoch fungovania projektu 
záujem stále trvá a počet členov stúpol na 41 krajín a tri-
násťtisíc škôl. Cieľom medzinárodnej spolupráce bola aj 
výmena informácií a skúseností medzi školami prostred-
níctvom internetovej stránky www.eco-schools.org. Tam sa 
študenti nielen dozvedeli dobré tipy, ale si aj preskúšajú svoje 
znalosti v angličtine. Slovenským špecifikom v celosvetovom 
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meradle projektu je fakt, že podmienky projektu ako aj 
projektové úlohy sú postavené najprísnejšie – slovenské Zele-
né školy sú v tomto zmysle teda vo svetovej špičke. O to viac 
vyniká v rámci Slovenska trenčiansky región, v ktorom je 
„najvyššia koncentrácia“ Zelených škôl. V tomto školskom 
roku 2005/2006 sa prihlásilo do projektu Zelená škola 60 škôl 
z celého Slovenska, pričom trenčiansky fenomén „najvyššieho 
výskytu Zelených škôl na plochu“ sa ešte zvýšil, keď do 
projektu bolo prihlásených až 6 škôl z mesta Trenčín a ďalšie 
školy sú prihlásené z najbližšieho okolia. Projektové podmien-
ky sa v 1. ročníku projektu sprísnili. Napríklad nie je možné 
v škole zapojenej do súťaže Zelená škola prevádzkovať auto-
maty na nápoje (aj z hľadiska odpadového aj z hľadiska zdra-
votného), nemôžu sa zapájať do rôznych spotrebiteľských 
súťaží typu „za nazbieranie najväčšieho počtu obalov od firmy 
ABCD získa škola počítač“ (čo je priama podpora konzum-
ného spôsobu života). Filozofia projektu Zelená škola je 
založená na skromnosti, šetrnosti voči prírodným zdrojom 
a voči životnému prostrediu). Školy zapojené do projektu 
majú nárok na svojho kvalifikovaného konzultanta, ktorý 
škole pomáha plniť projektové úlohy, riešiť problémy na ceste 
za certifikátom a je škole kedykoľvek k dispozícii. Okrem 
toho sú projektové školy zapojené do celoslovenskej e-mai-
lovej konferencie, vďaka čomu sú vždy ako prvé pri zdroji 
rôznych dôležitých informácií. A trenčianske školy mali 
navyše zo svojej účasti v projekte aj takú výhodu, že získali na 
realizáciu projektu Zelená škola aj malú finančnú podporu od 
Mesta Trenčín vo výške 15000,- Sk na jednu školu. Grant im 
sprostredkovalo Centrum environmentálnych aktivít – kon-
zultantská organizácia pre trenčiansky región. Školy si za tieto 
finančné prostriedky zakúpili napríklad vodu šetriace pákové 
batérie, WC splachovače, energiu šetriace úsporné žiarovky, 
literatúru do svojich školských environmentálnych knižníc 
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a iné. Úspešné školy v projekte získajú certifikát a vlajku 
Zelená škola. Na získaní certifikátu spolupracujú okrem žia-
kov a pedagógov i nepedagogickí pracovníci školy, vedúce 
jedální, školníci, či rodičia. Značka zelenej školy napovedá, že 
takáto škola je niečím výnimočná, nielen v ochrane životného 
prostredia, ale aj v zapájaní študentov a rodičov do riadenia 
školy. 

Info Trenčín 02.03.2006  
Pomocná evidencia 95/1/06 
 
Každoročná súťaž malých recitátorov Rapotačky sa niesla v 

duchu detských básní a dramatizácií rozprávok. V Galérii M. 
A. Bazovského sa dňa 2. marca 2006 stretlo 26 detí z mater-
ských škôl v Trenčíne v sprievode učiteliek a rodičov. Malí 
predškoláci predviedli svoje recitátorské a „herecké“ schop-
nosti a tiež ukázali, ako sú  pripravení na vstup do základnej 
školy. Za svoju odvahu a výkony si odniesli odmeny, ktorými 
boli diplomy, sladkosti a pastelky. S dobrou náladou sa vrátili 
do materských škôl, kde ich čakali kamaráti a chutný obed. 
Poďakovanie patrí aj učiteľkám, ktoré toto milé podujatie 
organizovali a dopriali tak všetkým prítomným odniesť si veľa 
pekných zážitkov. 

Info Trenčín 16.03.2006  
Pomocná evidencia 126/1/07 
 

Dňa 8. marca 2006 uspo-
riadala Fakulta špeciálnej tech-
niky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka tlačovú 
konferenciu, na ktorej jej dekan 
doc. Ing. Bohumil Bátora, 
CSc. so svojimi prodekanmi 
prof. Ing. Rozmarínou Du-
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bovskou, DrSc. a Ing. Jozefom Eliášom informovali novos-
tiach, ktoré pripravila fakulta v novom akademickom roku 
2006/2007. V úvode tlačovej konferencie dekan prof. Ing. Bo-
humil Bátora priblížil Fakultu špeciálnej techniky, ktorá za 
roky svojho pôsobenia sa stala pevným článkom univerzitného 
vzdelávania zo strojárskym zameraním na Slovensku. Fakulta 
je členom Asociácie fakúlt strojárenského zamerania v Českej 
a Slovenskej republike, prostredníctvom ktorej úzko spolu-
pracuje s inými členmi asociácie - fakultami vo oblasti peda-
gogiky, vedy, výskumu a aplikačnej činnosti. Fakulta však 
spolupracuje aj s inými vzdelávacími inštitúciami s podobným 
vzdelávacím programom doma a v zahraničí, ktoré sú po-
tvrdené zmluvami o spolupráci. Čo všetko môže fakulta pos-
kytnúť záujemcom o štúdium v novom akademickom roku 
2006/2007 uviedol, že v prvom rade je akreditovaný baka-
lársky študijný program „Špeciálna strojárenská technika“, 
ktorý keď študent úspešne absolvuje a má záujem, môže 
pokračovať v inžinierskom študijnom programe. Výhodou 
každého absolventa fakulty je skutočnosť, že má duálne vyu-
žitie, t.j. ak nenájde zamestnanie vo výrobných podnikoch špe-
ciálnej techniky, tak sa môže uplat-
niť v akejkoľvek civilnej strojáren-
skej firme. Vzdelávanie špecialistov 
pre zabezpečenie spoľahlivosti a ob-
novy vojenského techniky Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky sa 
vykonáva tiež v rámci študijného 
programu „Špeciálna strojárenská 
technika“ na základe dohody s Mi-
nisterstvom obrany Slovenskej repu-
bliky. Ďalším akreditovaným baka-
lárskym študijným programom je 
„Výrobná technika v spracovateľskom priemysle“, ktorý je 

prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. 
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nasmerovaný do textilnej, odevnej, obuvníckej, sklárskej, 
plastikárskej výroby. Aj v tomto prípade jeho úspešní ab-
solventi môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu. Vstupom 
zahraničných investorov do rozvoja automobilového prie-
myslu v Slovenskej republike podmienilo sa rozšírenie štu-
dijného zamerania strojárenských fakúlt na prípravu odbor-
níkov pre potreby automobilového priemyslu. Preto do nového 
akademického roka 2006/2007 chce fakulta vstúpiť novým 
študijným programom „Výrobné technológie automobilového 
priemyslu“, o ktorého akreditácii by sa malo rozhodnúť v me-
siaci apríl 2006. Ak akreditačná komisia rozhodne kladne, fa-
kulta by chcela v druhom prijímacom kole prijať na tento 
program 120 študentov. Po ukončení 2. stupňa vysokoškol-
ského štúdia nájde absolvent uplatnenie pri navrhovaní, za-
vádzaní a riadení komplexných výrobno-technologických 
procesov vo výrobe, diagnostike, opravárenstve a prevádzke 
automobilov. Okrem už spomenutých bakalárskych a inžinier-
skych študijných programov je pripravený nový akreditovaný 
doktorandský program „Strojárske technológie a materiály“, 
určený pre absolventov inžinierskeho štúdia, ktorí chcú pokra-

čovať v oblasti vedy a výskumu. Pro-
dekan Ing. Jozef Eliáš vo svojom 
vystúpení rozšíril informáciu o poč-
toch študentov na fakulte a o pod-
mienkach prijatia študentov v novom 
akademickom roku 2006/2007. Fakul-
ta špeciálnej techniky má v súčasnosti 
480 študentov, z toho 400 denného 
štúdia, 80 diaľkového štúdia. V tomto 
roku je predpoklad prijať až 400 
študentov. No toto číslo sa určite ne-

podarí naplniť, pretože nie všetci prihlásení a prijatí študenti 
na univerzitu nakoniec nastúpia. Výsledky zo začiatku 

In

Ing. Jozef Eliaš 
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uplynulého akademického roka toto konštatovanie potvrdzuje, 
keď bolo prijatých 360 študentov, z ktorých len 60 % 
nastúpilo. V priebehu prvého semestra 30 študentov opustilo 
fakultu pre neuspokojivé študijné výsledky. Plán fakulty do 
najbližších dvoch rokov jen veľmi zaujímavý, pretože jej po-
čet by sa mal ustáliť na 700 až 800 študentoch. Uchádzači o 
štúdium predkladajú žiadosti do 31. marca 2006. Prijatie je 
bez prijímacích skúšok a výber študentov posudzuje výberová 
komisia podľa výsledkov ich stredoškolského štúdia. Výs-
ledky budú oznámené do 21. júna 2006. Druhé kolo pri-
jímania nových žiadostí uchádzačov o štúdium bolo stanovené 
na 31. júl 2006 a výberová komisia rozhodne 17. augusta 
2006. Prodekanka prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. 

otvorila ešte jeden problém, ktorý súvisí 
s nižšou úrovňou žiakov z prírodoved-
ných predmetov na stredných školách – 
matematiky a fyziky, ktoré sú základom 
štúdia na vysokých školách s technic-
kým zameraním. Vzdelávanie týchto 
predmetov na stredných školách je ne-
rovnomerné. Aby bola šanca poskytnúť 
všetkým možnosť vyrovnať sa s ne-
dostatkami už spomínaných predmetoch 
na začiatku štúdia vysokej školy, nové 

akreditácie študijných odborov platných od akademického ro-
ka 2005/2006 povinne umožnili študentom navštevovať plne 
voliteľné predmety - matematika a fyzika, ktoré svojím roz-
sahom nadväzujú na stredoškolskú učebnú látku a tým umož-
ňujú prekonať nedostatky, ktoré sú častými prípady pred-
časného neúspešnému ukončenia štúdia.  

Vlastné poznámky 
 

prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. 
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V dňoch 8. a 9. marca 2006 usporiadala Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 
„Moderné prístupy k riadeniu ľudských zdrojov“. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. marca 2006 privítalo auditórium Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka generálneho riaditeľa Slovenskej 
televízie Mgr. Richarda Rybníčka, aby si vypočulo jeho 
prednášku o činnosti Slovenskej televízie. Na stretnutie so 
študentmi ho pozvalo vedenie Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov. Hneď vo svojom úvode konštatoval, že pre všetky 
postkomunistické strany je sprievodným javom, keď v čele 
významných inštitúcií sa presadzujú mladí ľudia. O Slo-
venskej televízii povedal, že sa o nej hovorí ako o verejno-

právnej inštitúcii, 
ale nemá presné 
legislatívne vyme-
dzenie v oblasti 
financovania, eko-
nómie. Neexistuje 
žiaden zákon ako 
mať táto inštitúcia 
financovaná a ria-
dená a okrem toho 
nemá určeného 
reálneho majiteľa. 

On, ako riaditeľ bol naposledy volený Národnou radou Slo-
venskej republiky nad sebou zvolenú 15-člennú Radu Slo-
venskej televízie, ktorá nemá žiadne reálne zodpovednosti, 
voči tejto inštitúcii. Rada ukladá úlohy riaditeľovi Slovenskej 
televízie, ale ten nemá voči nej zodpovednosť. Riaditeľ Slo-
venskej televízie sa nemá reálne komu zodpovedať za svoju 

privítanie Mgr. R. Rybníčka dekanom doc. Ing. M. Mečárom, CSc.  



 429 

činnosť, lebo nemá svojho majiteľa. Mgr. Richard Rybníček 
priblížil obdobie, keď bol slovenským parlamentom ustano-
vený do funkcie riaditeľa Slovenskej televízie. On a jeho 
realizačný team vstúpil do Slovenskej televízie v januári 2003 
a táto inštitúcia mala na svojom konte dlh 920 miliónov Sk 
a na účte 4.700 Sk. V tomto období pracovalo v televízii 2200 
zamestnancov. Vyrábali sa filmy, rôzne programy. Slovenská 
televízia mala pre svoju činnosť zabezpečené financovanie cez 
štátnu dotáciu, koncesionárske poplatky, reklamu a vlastnú 
výrobnú činnosť. Napriek všetkým týmto finančným zdrojom 

bola televízia v dlhu. Aby 
došlo k ozdraveniu vo fi-
nancovaní Slovenskej televí-
zie, muselo nové vedenie 
analyzovať všetky výdavky 
na jej činnosť. Z analýzy vy-
plynulo, že predchádzajúce 
manažmenty televízie abso-
lútne rezignovali na riadenie 

televízie. Nechali si diktovať z externého prostredia (produ-
centi, skupiny), teda ponechali rozhodovanie v riadení tele-
vízie im a riaditelia sa zamerali na komunikovanie s politikmi, 
aby sa na riaditeľskej stoličke udržal čo najdlhšie, teda aby ho 
neodvolali. Vychádzajúc z tejto skutočnosti nový manažment 
si určil stratégiu svojej činnosti. Jedným z prvých krokov bolo 
scentralizovanie riadenia, čo znamená, že všetky výdavky 
schvaľoval  generálny riaditeľ, dal sa spracovať generálny au-
dit Slovenskej televízie, ten preukázal, že vtedajšieho skutoč-
ného stavu 2200 pracovníkov bolo treba prepustiť 1117 za-
mestnancov. Toto nikto nečakal, aby došlo k tak veľkému 
prepúšťaniu. Manažment však vedel, že keď spustí prepúš-
ťanie pracovníkov, dostane od vlády Slovenskej republiky 
dotáciu 600 miliónov Sk na dvoje oddlženie. Toto vnútorné 
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ozdravovanie televízie prebiehalo v súčasne s pripravovanou 
novou programovou štruktúrou na nové vysielanie. V tak ťaž-
kých časoch bola stanovená aj ďalšia úloha – získať na svoju 
stranu verejnosť a média, aby všetci vedeli, čo sa televíziou 
deje, aby v prípade útokov zvonku z politických a záujmo-
vých skupín, ktorých zmeny najviac dotkli. Postupom času 
nastali súdne spory z titulu nezaplatenia faktúr. Rok 2003 bol 
skutočne krízovým, keď sa zastavila akákoľvek výroba a vy-
sielalo sa len to najnutnejšie. Používali sa archívy a reprí-
zované programy. Obmedzil sa dabing. Čo najviac prekvapilo 
bola zastaraná technológia a 80 % ľudí nevedelo pracovať 
s osobným počítačom. Neexistovali žiadne školenia zamest-
nancov s novou technológiou. Dnes je situácia lepšia. Vyjadril 
aj svoje stanovisko, že nebude kandidovať do ďalšieho funk-
čného obdobia. 

Vlastné poznámky 
 
O kvalite vyučovania cudzích jazykov na Gymnáziu Ľu-

dovíta Štúra v Trenčíne sa hovorí vždy len v dobrom. Pot-
vrdzujú to aj výsledky žiakov nielen na medzinárodných sú-
ťažiach, ale aj po jej ukončení v praktickom živote. Jedným 
z posledných úspechov získanie prvého miesta v semifinále 
medzinárodnej súťaže Mladé európske kuchárky v Berlíne 

v dňoch 14. až 16. 
marca 2006. V pr-
vom momente som 
si myslel, že súťa-
žiace len teoretizo-
vali v kuchárskom 
umení, čo sa doma 
naučili. Moje fanta-
zírovanie upresnila 
pri stretnutí členka 
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súťažiaceho trenčianskeho družstva Andrejka Remišová. „Je 
pravdou, že dobrou jazykovou prípravou prešli aj ďalšie dve 
členky družstva Katka Hiklová a Barborka Králiková, na 
ktorej sa podieľali vyučujúce nemeckého jazyka Mgr. Edita 
Schima, Mgr. Drahomíra Pavlíková a Mgr. Marta Čer-
ničková, ale v samotnej súťaži sme museli preukázať aj dávku 
svojej fantázie, hlavne v záverečnej fáze.“ Ako prebiehala sú-
ťaž ? „Na začiatku bolo trocha napätia, ale zadaním úlohy pre 
kuchárske družstvo, ktorým bolo výber potravín za 9 euro a tie 
spracovať v chutné jedlo v časovom limite jednej hodiny, všet-
ka tréma sa stratila. Spracované jedlo sme servírovali tak tro-
cha originálne, na príchod jari. Odbornej porote, zloženej 
s profesionálnych kuchárov, sme odpovedali na jej otázky, aké 
jedlo sme pre súťaž pripravili a po vykonanej degustácii sme 
čakali na jej rozhodnutie. Zrejme náš jazykový prejav v nem-
čine bol výborný aj s našou kulinárskou zručnosťou, lebo od-
borná porota nám prisúdila prvenstvo pred družstvom Čiech, 
Poľska a Nemecka.“  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 145/1/06 
 
V Púchove sa v dňoch 16. a 17. marca 2006 uskutočnila 

zaujímavá súťaž, v ktorej 
medzi sebou zápolili mladí 
barmani. Celá akcia sa skla-
dala z troch jednotlivých sú-
ťaží – Fast bartender, Flair 
Free Style a Old Herold 
Coctail Cup. Do súťaže bolo 
prihlásených 27 súťažiacich 
zo Slovenska a jeden 

z Čiech, ktorí v troch disciplínach ukázali prítomným, ako 
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rýchlo vedia pripraviť nápoje, ako bezchybne ich vedia 
namiešať a samozrejme nechýbala správna barmanská show 
plná lietajúcich pohárov. Mesto Trenčín a Združenú strednú 
školu hotelových služieb a obchodu v Trenčíne reprezentovali 
dvaja študenti štvrtého ročníka hotelovej akadémie Tomáš 
Blažej a Radovan Pavlík. Obaja mladíci sa barmanstvu venujú 
v rámci školskej výuky a majú v úmysle pokračovať so svojím 
koníčkom aj prácou v zahraničí. Na ich vlastné počudovanie 
to boli práve oni, ktorí oslovili porotcov najviac a zaslúžili si 
cenné poháre víťazov. Tomáš Blažej obsadil druhé miesto v 
Old Herold Coctail Cupe, kde sa kládol dôraz na správny 
pomer ingrediencií a chuť nápoja a Radovan Pavlík sa stal 
absolútnym víťazom súťaže, pretože získal prvé miesto za 
rýchlosť prípravy aj za barmanskú show Flair Free Style. 
Práve toto víťazstvo očakával Radovan najmenej, lebo tam 
podľa jeho slov bola vysoká konkurencia. Za absolútne 
víťazstvo získal aj pohár Top barmana Matúšovho kráľovstva.  

Trenčianske noviny 29.03.2006  
Pomocná evidencia 163/2/06 
 
V dňoch 16. a 17. marca 2006 navštívilo Strednú zdra-

votnícku školu v Trenčíne devätnásť študentiek pediatrie so 
svojimi tromi učiteľmi zo zdravotníckej školy  )Haute Ecole 
Mosane d´Enseignement Superieur-ASBL) Ste Julienne z bel-

gického mesta Liege. Dô-
vodom návštevy mladých 
Belgičaniek bol okrem iného 
aj záujem zistiť, akým spô-
sobom sa pripravujú na svo-
je povolanie sestry v kra-
jinách Európskej únie, pre-
dovšetkým v jej východnej 
časti. Táto téma bola totiž 

výmena skúseností medzi študentkami 
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hlavným zámerom projektu jednej zo študentiek Marie Jac-
ques. Študentky sa medzi sebou komunikovali po francúzsky 
a anglicky, a tak informácie o belgickom systéme výchovy 
zdravotných pracovníkov v zdravotníctve získali aj naše 
študentky.  Z porovnania  bolo zrejmé, že vo vzdelávaní zdra-
votných sestier v oboch štátoch sú rozdiely. V Belgicku žiaci 
po základnej škole pokračujú štúdiom na strednej škole, čomu 
zodpovedá vek 12 –18 rokov. Táto škola neposkytuje, ale ešte 
prípravu na určitú profesiu, ako je to u nás. Až po ukončení 
tejto strednej školy sa poskytuje všeobecné štúdium napríklad 
zdravotníckou školou, ktorá trvá 3 roky. Potom naviac študujú 
ešte jeden rok určitú špe-
cializáciu. Zoznámili sa s 
bohatými mimoškolskými  
aktivitami, najmä tempera-
mentnými členmi   folklór-
neho súboru  „Vena“, ktorí 
mali  možnosť  priamo vi-
dieť. Hostia prejavili  
o všetko  veľký  záujem.  
Pozorne  si  pozreli odbor-
né  učebne,  ale i ostatné  triedy školy. Budúce belgické pedia-
tričky navštívili aj detské oddelenie trenčianskej nemocnice. 
Prezreli si izby, vyšetrovacie miestnosti a od primára MUDr. 
Pavla Šimurku získali informácie o práci oddelenia. Hostia si 
ešte pochutili v našej kuchyni na typicky slovenskom obede, 
na kapustnici a slovenských domácich koláčoch s makom 
a tvarohom. A tak im chutilo, že koláče si brali so sebou aj do 
ubytovne. Veľmi potešil ich postreh, že z krajín východnej 
Európy sme najbližšie k štátom Európskej únie.  

Trenčianske noviny 29.03.2006  
 

návšteva laboratória 
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Z 1. ročníka súťaže Módna línia mladých, ktorý sa konal 
v Prešove v dňoch 16. až 18. marca 2006, priniesli žiaci 
Stredného odborného učilišťa odevného a textilného v 
Trenčíne druhé miesto. Súťaže sa zúčastnilo 21 stredných škôl 
a odborných učilíšť z celého Slovenska a prezentovali svoju 
návrhársku šikovnosť a krajčírsku zručnosť s kolekciami v 
ôsmich kategóriách. Trenčianski „odeváci“ prihlásili svoje 
modely do štyroch kategórií. O úspech sa postaralo družstvo 
šiestich tretiakov, študentov odboru operátor odevnej výroby, 
ktorí zhotovili kolektívne tri avantgardné klobúky. Kolekcia 
klobúkov s názvom „Impreza“ bola  tvorená v modelovej diel-
ni učilišťa. Súťaž v Prešove nadviazala na úspešného Mladého 
módneho tvorcu.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 179/2/06 
 
V dňoch 17. a 18. marca 2006 v hoteli Barónka v Bra-

tislave-Rači, sa pod patronátom Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky uskutočnila národná 
súťaž úspešného medzinárodného projektu „JuniorInternet“. 
Tento projekt pre deti a mládež do 18 rokov, ktorí sa aktívne 
zaujímajú o Internet bol vyhlásený v štyroch krajinách Európy 
- na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku. Projekt 
podporili Airbites Slovensko, program Youth, Medzinárodný 
Višegradský fond. Projekt mediálne podporili  Slovenský roz-
hlas a PC Space. Na súťaži sa predstavilo 52 nadaných mla-
dých ľudí, z toho 20 sa prezentovalo v kategórii Juniortext 
a 32 predstavilo svoje projekty v kategórii Juniorweb z celko-
vého počtu 114 prihlásených projektov v oboch kategóriách. 
Účastníci prezentovali svoje projekty širokej verejnosti, od-
borníkom, domácim ale i zahraničným hosťom. Projekt sa stal 
pre súťažiacich už sedem rokov odrazovým mostíkom do 
sveta úspešných mladých webdesignerov, programátorov, 
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internetových novinárov, projektových manažérov či inter-
netových podnikateľov. Cieľom projektu bolo a je okrem 
iného motivovať mladých ľudí k väčšiemu využívaniu inter-
netu, podporiť ich kreativitu a profesionálny rast, dať im mož-
nosť prezentovať svoje projekty a nadviazať kontakty s po-
dobne nadanými ľuďmi, účastníkmi z minulých rokov ako aj s 
odborníkmi z danej oblasti. Národný koordinátor projektu 
Junior Internet na Slovensku – Amavet, Asociácia pre mládež, 
vedu a techniku, vyhlásil na Slovensku v rámci projektu 
JuniorInternet dve súťaže. V prvej z nich JuniorWeb – súťaž 
webových stránok či rozsiahlejších internetových projektov, 
napríklad internetových časopisov, portálov, rôznych webo-
vých služieb, osobných stránok, webových stránok na určitú 
tému a podobne, odborná porota určila v kategórii do 16 rokov 
za výherné projekty tieto ocenenia aj dvoch študentov z Gy-
mnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne : 

1. miesto : Tomáš Jančo z Trenčína 
(http://www.dobratrieda.wz.sk/) 

2. miesto : Tomáš Peťovský z Trenčína (petovsky.szm.sk) 
3. miesto: Marek Hutník z Košíc (vesmirnyweb.wz.cz) 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. marca 2006 sa Mestská športová hala v Trenčíne 

stala stretnutím prevážne mládeže na 1. ročníku Tren-
čianskeho robotického dňa. Pri prvom pohľade na pozvánku 
som si myslel, že sa usporiadatelia 
pomýlili vynechaním písmena –n-, ale až 
pri ďalšom sústredení sa do textu som si 
uvedomil, že sa nejedná o chybu, ale sku-
točne jedná o deň, v ktorom sa predstavia 
mladí ľudia s robotmi. Na stretnutie v špor-
tovej hale preto každý chcel vidieť na 
vlastné oči, čo ich rovesníci dokázali pri 
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zvládnutí technických zručností výrobkoch, ktorým hovoríme 
roboty, do akej miery ich roboty vedieť vykonávať určité 
činnosti. Už pred slávnostným otvorením v priestore hracej 
plochy sa pripravovali plochy na prezentáciu robotov. Za 
účasti dlhodobo uvoľneného funkcionára Branislava Zubri-
čaňáka Mesta Trenčín Trenčiansky robotický deň otvoril riadi-      
teľ Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne Ing. 
Ľuboš Chochlík, ktorý v úvode privítal prítomných a poďa-
koval im za priazeň, keď si ho prišli pozrieť. Ďalej uviedol, že 
základným cieľom podujatia je zoznámiť širokú verejnosť so 
súťažou robotov pred medzinárodnou súťažou Eurorobot 
a s kolektívmi, ktoré sa z robotizáciou zaoberajú. Prvou dis-
ciplínou pred zrakmi divákov bola súťaž v kategórii Euro-
robot, v ktorej sa predstavili Tatran Team s robotom Veronika 
v čele so známym mladým konštruktérom Jurajom Éčerym, 
Proton Team s robotom Proton a M&M s robotom Harvester. 
Z hľadiska vyspelosti konštruktérov sa pred-pokladalo, že 
víťazstvo si odnesie Tatran Team. Stalo však, čo nikto neča-
kal, keď robot Veronika odmietol poslušnosť a nenaštartoval, 
tak víťazstvo strhol na seba Proton team s robotom Proton 
s konštruktérom Ladislavom Medveďom. Po tejto súťaži sa 
divákom predstavili konštruktéri Ing. Marek Sikot a Ing.  
Jozef Svetlík z Team Tuke Robotics z Košíc s ukážkou futbalu 

robotov. O svojej záľu-
be povedali toľko, že sa 
venujú tejto záľube len 
dva roky, ale v Európe 
už táto súťaž beží desať 
rokov. Bolo skutočné 
majstrovstvo, ktoré mo-
hli diváci vidieť na hra-
cej ploche. Nie nadar-
mo tento team sa stal 
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v roku 2005 majstrom Európy na súťaži 5+5 vo Viedni. 
Vlastné poznámky 
 
V dňoch 20. až 21. marca 2006 sa uskutočnil na Gymnáziu 

Ľudovíta Štúra v Trenčíne 36. ročník celoštátneho kola 
Olympiády v ruskom jazyku za účasti 37 študentov z celého 
Slovenska. V prvý deň absolvovali študenti písomnú časť  a na 
druhý deň pokračovala súťaž ústnou časťou. V ústnej časti 
olympionici odpovedali v ruskom jazyku na otázky z geo-
grafie, kultúrnych zaujímavostí Ruska, zaujímavosti pri pre-
chádzke veľkomiest Moskva a Petrohradu. študenti boli veľmi 
dobre jazykovo i vedomostne pripravení. Takže v závere mala 
odborná komisia ťažkú úlohu, aby správne rozhodla. A tú sú 
výsledky, ako rozhodla : 
Kategória A-1 : 
1. Mikušincová Alexandra, Gymnázium M. R. Štefánika, 

Nové Zámky 
2. Chytilová Daniela, Gymnázium A. Kmeťa, Banská 

Štiavnica 
3. Žolnová Nina, Základná škola Michalovce, Ulica T.J. 

Moussona 
Kategória A-2 : 
1. Gromóczki Peter, Základná škola Košice, Staničná ulica 
2. Škodová Lucia, Gymnázium Bratislava, Einsteinova ulica 

3. Mohler Lukáš, Základná 
škola Prešov, Kúpeľná 
ulica 

Kategória A-3 : 
1. Koreň Matej, Gymná-

zium Žiar nad Hronom, 
Ulica J. Kollára 

2. Kazmiruk Jurij, Súkrom-
né slovanské gymnázium 
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Bratislava, Žitavská ulica 
3. Purder Juraj, Základná škola Prešov, Kúpeľná ulica 
Kategória B-1 : 
1. Bukovinová Jana, Gymnázium Žiar nad Hronom, Ulica J. 

Kollára 
2. Didirková Ivana, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce 
3. Sloboda Philipe, Súkromné slovanské gymnázium Bra-

tislava, Žitavská ulica 
Kategória B-2 : 
1. Šlosárová Ingrida, Gymnázium Lipany, Komenského ulica, 
2. Uhrínová Simona, Gymnázium Vrútky, Čachovský rad 
3. Rybárska Martina, Gymnázium Žiar nad Hronom, Ulica, J. 

Kollára 
Kategória B-3 : 
1. Sloboda Peter, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina 
2. Kasemová Martina, Gymnázium sv. Františka z Assisi, 

Žilina 
3. Hečková Renáta, Gymnázium Bratislava, Tilgerová ulica 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.03.2006  
Pomocná evidencia 160/1/06 

 
Dňa 22. marca 2006 bola 

Základná škola sv. Svorada 
a Benedikta v Trenčíne 
hostiteľským miestom 
reionálneho kola vedomost-
nej súťaže „Čo vieš 
o hviezdach ?“, do ktorej sa 
prihlásilo 32 žiakov a štu-
dentov z okresov Trenčín, 

Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Súťaž bola určená pre 
jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o astronómiu. Obsahovú náplň 

súťaž bola písomná 
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tvorili otázky zo všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie 
astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov 
a využitia kozmonautických prístrojov v astronómii. Do kraj-
ského kola v Partizánskom postúpili prví traja z každej kate-
górie : 
- kategória žiakov základných škôl 4. – 6. ročník a 1. – 2. 

ročník osemročných gymnázií 
1. Peter Kosec – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín,  
2. Patrik Švančara – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín,  
3. Denisa Horáková – Astronomický kabinet pri Základnej 

škole kpt. Nálepku N. Mesto n/V., 
- kategória žiakov základných škôl 7. – 9. ročník a 3. – 4. 

ročník osemročných gymnázií 
1. Ján Bogár – Základná škola Trenčín, Novomeského ul., 
2. Filip Beňo – Základná škola Trenčín, Novomeského ul., 
3. Michal Šustr – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 

- kategória študentov stredných škôl, gymnázií a 5. – 8. 
ročník osemročných gymnázií 
1. Alžbeta Černeková – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 
2. Peter Vanya – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 
3. Ondrej Urban – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia133/1/06 
 
Ďalší ročník prehliadky malých spevákov z materských 

škôl pod názvom Zlatý slávik sa 
uskutočnil dňa 21.marca 2006 v obradnej 
miestnosti Mestského úradu Trenčíne. 
V tomto príjemnom prostredí z hrdiel 
dvadsiatich deviatich detí z pätnástich 
trenčianskych materských škôl znela 
pestrá paleta detských a ľudových piesní. 
Spevácky prejav niektorých detí hudob-

zľava – Benjamín Olas a Veronika 
Barinková 
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ným sprievodom vhodne dopĺňali pani učiteľky, iné deti spie-
vali na hudbu reprodukovanú z magnetofónu. Odvahu a pred-
vedený spevácky výkon detí zaslúžene odmenila porota v 
podobe sladkostí a diplomov, ktoré si malí slávici hrdo odná-
šali so sebou. Spoločným duetom sa publiku predstavili aj Ve-
ronika Barinková a Benjamín Olas.  

Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 167/1/06 

 

Dňa 21. marca 2006 sa uskutočnili na Trenčianskej uni-
verzite Dni príležitosti, ktoré zabezpečovalo Národné štu-
dentské združenie IASTE. Podujatie umožnilo študentom 
a čerstvým absol-
ventom vysokých 
škôl nadviazať 
kontakt s predstavi-
teľmi spoločností 
formou osobného 
kontaktu. Dni prí-
ležitosti otvoril 
zástupca IASTE 
Slovakia Gabriel 
Volkaj a úlohu po-
dujatia vyzdvihol 
v kladnom slova zmysle aj rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Po tomto 
otvorení sa študenti rozbehli po jednotlivých expozíciách pre-
zentujúcich sa firiem, ako napríklad Bosch Diesel, s.r.o., Hella 
Slovakia Frot lighting, s.r.o.Accentura a ďalšie, aby získali 
základné informácie o zamestnaní a ďalšom odbornom raste. 
Usporiadatelia podujatia pripravili návštevníkov zlosovateľné 
hodnotné ceny, z ktorých z najhodnotnejších bol na prvom 
mieste bol týždenný lyžiarsky zájazd do Rakúska. 

Vlastné poznámky 

zľava – Gabriel Volkaj a doc. Ing. Juraj Eagner, PhD. 
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Pomocná evidencia 145/1/06, 165/1/06 
 

Dňa 22. marca 2006 usporiadalo Regionálne poradenské 
a informačné centrum Trenčín – 
Informačné centrum Europe Direct 
Trenčín tlačovú besedu, na ktorej 
projektový manažér Europe Direct 
Ing. Ľubomír Juríček informoval 
o  1. ročníku vedomostnej súťaže 
„Mladý Europan“ o reáliach Eu-
rópskej únie z oblasti histórie, sú-
časnosti, geografii a ekonomike,  
určenej pre študentov 3. ročníka 
stredných škôl z okresov Trenčín, 
Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Pú-

chov, Považská Bystrica, Bánovce n/Bebravou, Partizánske 
a Prievidza, ktorého regionálne kolo sa uskutoční dňa 10. aprí-
la 2006 v sídle Informačného centra Europe Direct Trenčín, 
Opatovská ul. č. 23. Do regionálneho kola sa klasifikovalo de-
sať stredných škôl z nich aj dve trenčianske – Gymnázium Ľ. 
Štúra a Združená stredná škola obchodu a služieb. Víťazi zo 
siedmich regionálnych kôl sa stretnú na celoslovenskom finále 
v Komárne v dňoch 27. až 28. apríla 2006. Pre víťazné troj-
členné družstvo je pripravená atraktívna cena – poznávací po-
byt v sídle Európskeho parlamentu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.03.2006 
Pomocná evidencia 140/1/06, 158/3/06 
 
Dňa 24. marca 2006 Mestská galéria na Mierovom námestí 

v Trenčíne predstavil tvorbu učiteľov výtvarného odboru Zá-
kladnej umeleckej školy v Trenčíne na prvej spoločnej výstave 
Mgr Jozef Švikruha pod názvom Naše palety. Osem autorov 

Ing. Ľubomír Juríček 
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využilo pri príležitosti tohoročného Dňa učiteľov príležitosť 
prezentovať svoju voľnú maliarsku, grafickú a fotografickú 
tvorbu. Každý z nich sa vyjadruje svojským výtvarným jazy-
kom, ktorý dohromady vytvára pestrú tematickú i štýlovú pa-
letu. K ozdobám výstavnej kolekcie patria predovšetkým poe-
tické portréty, krajiny a zátišia Mgr. Jozefa Švikruhu, ktorý 
potvrdzuje svoj vyhranený výtvarný a umelecký názor, rov-
nako ako Mgr. Viera Mešková so svojimi olejomaľbami a su-
chými pastelmi s témami mesta Tren-
čín a krajiny okolo neho takmer na 
hranici abstraktnej štylizácie. Vtip a 
iskru nezaprú svieže diela najmlad-
šieho výtvarníka Jána Meška, kombi-
nujúceho viaceré techniky i techno-
lógie do podoby obrazov so zakompo-
novanými hodinovými strojmi. Prí-
jemným prekvapením bola tvorba 
Mgr. Nadeždy Žatkovej, ktorá sa vo 
svojich fotografiách vracia do polo-
zabudnutého sveta starých dedinských dvorov a vidieckej 
krajiny. Pozornosť si zaslúžia aj práce zvyšných štyroch 
výtvarníkov Mgr. Izabely Bulkovej, Daniely Erteľovej, Evy 
Kulhánkovej a Ondreja Peťkovského. 

Trenčianske noviny 29.03.2006  
Pomocná evidencia 162/1/06 
 
Po učiteľoch výtvarného odboru Základnej umeleckej školy 

v Trenčíne na výstave Naše palety v Mestskej galérii v Tren-
číne sa dňa 28 . marca 2006 sa verejnosti predstavili aj ich 
kolegovia hudobníci v slávnostnom koncerte nazvaný Hrajú 
učitelia v Trenčianskom múzeu. V 70-minútovom programe 
sa predstavili hudobní pedagógovia a v 10 vystúpeniach pred-
viedli svoje interpretačné umenie v pestrom nástrojovom ob-
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sadení. Najväčší záujem a 
potlesk publika si vyslúžili 
predovšetkým vystúpenia, v 
ktorých sa vážna hudba stre-
tala s popom a jazzom. Pr-
vým príkladom boli pes-
ničky Michelle a Yesterday 
od Beatles v interpretácii 
sláčikového kvarteta, skvelý 
hudobný zážitok v štýle jazzu priniesol Jazz Quartet s exce-
lentným huslistom Jozefom Brindzákom. Porekadlo o ľud-
skom hlase ako najdokonalejšom hudobnom nástroji potvrdil 
Učiteľský spevácky zbor s dirigentom Martinom Holúbkom, 
ktorý si v závere zaspieval s Jazz Quartetom. V trojici vokál-
nych skladieb nechýbala ani slávna pieseň Lollipop od Juliusa 
Dixona a Beverlyho Rossa, priekopníkov amerického rock-
and-rollu. Po takomto hudobnom zážitku iba treba dúfať, že 
podobný koncert sa bude opakovať častejšie ako raz za rok. 
Vnímavé publikum a schopní hudobníci v Trenčíne určite 
nechýbajú.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 181/2/06 
 
Výborná atmosféra, vlastnoručne urobené kostýmy i kulisy 

a perfektné herecké výkony 
sprevádzali divadelné pred-
stavenia, ktoré dňa 28. mar-
ca 2006 v kultúrnych stre-
diskách na Ulici Dlhé Hony 
a na Kyjevskej ulici pre deti 
materských škôl v Trenčíne 
pripravilo divadielko, v kto-
rom hercami boli učiteľky 
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z trenčianskych materských škôl J. Bírová,  V. Buřilová, K. 
Ležatková z Materskej školy Trenčín, Ulica Na dolinách, M. 
Kahúnová z Materskej školy Trenčín, Ulica Márie Turkovej  
a J. Majčíková z Materskej školy Trenčín, Považská ulica. V 
ich repertoári nechýbali klasické rozprávky „Červená 
čiapočka“ a „Koza odratá a jež“. K týmto predstaveniam pri-
dali aj nové moderné prvky a piesne. Divadlo pre materské 
školy bolo založené v roku 1995. 

Info Trenčín 13.04.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 
 
Na katedre politológie Ústavu prírodných a humanitných 

vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka začalo v no-
vom akademickom roku 2006/2007 študovať 26 rómskych 
študentov. Zatiaľ ide o jediné štúdium tohto typu na Slo-
vensku, ktoré sa uskutočňuje v rámci projektu KEGA pod náz-
vom výskumnej úlohy „Socializácia rómskych lídrov“. Cie-
ľom štúdia je zvýšiť kvalifikáciu mladých Rómov, aby v bu-
dúcnosti mohli pôsobiť vo vedúcich funkciách. O tejto sku-
točnosti informoval na tlačovej besede dňa 29. marca 2006 
vedúci katedry politológie Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 
PhDr. Rastislav Tóth, CSc., ktorý projekt Kultúrnej edukač-
nej grantovej agentúry však nepovažuje za pozitívnu dis-
krimináciu, pretože uchá-
dzači museli splniť rovnaké 
podmienky ako všetci štu-
denti politológie. Študent        
1. ročníka študijného pro-
jektu Ivan Hricko infor-
moval, že sa na štúdium 
prihlásil hneď, ako sa o pro-
jekte dozvedel. Podľa neho 

zľava – prof. PhDr. Rastislav Tóth a študent Ivan Hricko 
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sú podobné projekty v zahraničí už desaťročia bežné, i keď 
tam išlo skôr o pozitívnu diskrimináciu. V Anglicku napríklad 
nemuseli miestni Rómovia mať ukončené stredoškolské 
vzdelanie, aby ich na univerzitu prijali.  

Vlastné poznámky  
Trenčianske noviny 03.04.2006 
Pomocná evidencia 148/1/06, 178/3/06 
 
Písomnou prácou zo slovenského jazyka a literatúry sa 

začali v pondelok 3. apríla 2006 tohtoročné skúšky dospe-
losti. Podľa ministra školstva Slovenskej republiky Lászlóa 
Szigetiho bude v roku 2006 maturovať 64.672 stredoško-
lákov. Program maturít bude pokračovať centrálne zadáva-
nými testami externej časti maturity, ktoré bude vyhodnocovať 
Štátny pedagogický ústav Bratislava a písomnými prácami 
internej časti maturity, ktoré si vyhodnotí každá škola. Okrem 
anglického a nemeckého jazyka si tento rok mohli študenti 

vybrať ako maturitný jazyk 
taliančinu, španielčinu, ruš-
tinu alebo francúzštinu. 
Ústnu časť maturity absol-
vujú maturanti 22. mája až 
9. júna 2006, podľa kon-
krétneho termínu, ktorý ur-
čí riaditeľ školy. Novinkou 
je, že maturanti gymnázií, 

ktorí musia maturovať povinne aspoň z jedného prírodoved-
ného predmetu, si môžu zvoliť tento rok aj geografiu. Prvýkrát 
pri vyhodnotení výsledkov vyčíslia aj percentil - údaj na 
vysvedčení, ktorý poskytne informáciu, ako študent obstál 
v porovnaní s ostatnými študentmi na celom Slovensku. Ná-
ročnejšiu úroveň externej maturity si podľa údajov minis-
terstva školstva tento rok vybralo viac maturantov. Z mate-
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matiky bude na úrovni maturovať 3678 stredoškolákov (vlani 
2637), z anglického jazyka 5157 študentov (vlani 4436) a z 
nemeckého jazyka 1647 (minulý rok 1283). Minulý rok písalo 
externé maturity 62 155 študentov. Jednoduchšiu B-úroveň 
externých testov preferovala väčšina stredoškolákov, predo-
všetkým tí, ktorí neplánujú v štúdiu pokračovať na vysokej 
škole. Z matematiky budú písať tri štvrtiny študentov, z 
angličtiny dokonca 85 percent stredoškolákov. Osobitné pod-
mienky má 380 študentov so špeciálnymi výchovný – vzde-
lávacími potrebami. Na vypracovanie odpovedí majú viac 
času a pomôžu im aj špeciálne upravené testy. Testy pre 
zrakovo handicapovaných žiakov budú napríklad so zväč-
šeným textom alebo v Braillovom písme. Skúšky dospelosti 
žiakov stredných škôl pokračovali 4. apríla 2006 testom z 
anglického a talianskeho jazyka. Po slovenčine si maturanti v 
oboch predmetoch napísali centrálne zadávaný test externej 
časti maturity a písomnú prácu v rámci internej časti maturity, 
ktorú si vyhodnocuje každá škola zvlášť. Z angličtiny bude 
tento školský rok maturovať približne 32 tisíc stredoškolákov, 
z taliančiny 56 študentov. Oba testy spočívajú zo 120 minú-
tového testu, ktorý obsahuje 46 úloh s výberom odpovede a 34 
úloh s krátkou odpoveďou. Skúška má tri časti - čítanie s poro-
zumením, gramatiku a lexiku a počúvanie s porozumením. 
Program maturít pokračuje v stredu externou maturitou a 
internou písomnou maturitou z matematiky, vo štvrtok čaká 
stredoškolákov nemčina a španielčina, v piatok ruština a 
francúzština. 

Pomocná evidencia 203/2/06 
 
Po medzinárodnom úspechu študentiek Gymnázia Ľ. Štúra 

v semifinálovom kole „Mladé európske kuchárky“ v Berlí-
ne, z ktorého si odniesli víťazstvo, postúpili do finále. Finá-
lové kolo sponzorovala nemecká firma vyrábajúca plynové 
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horáky a uskutočnilo sa dňa 4. apríla 2006 vo výstavnom 
areáli Incheby v Bratislave v rámci konania stavebného veľ-
trhu CONECO. Družstvo gymnazistiek z Trenčína opäť v zlo-
žení Andrea Remišová, Katarína Hiklová a Barbora Krá-
liková sa teda s vervou pustili do splnenia podmienok známej 
súťažnej úlohy, aby cena  jednej porcie v štyroch v trúbe za-
pekaných pokrmov nepresiahla sumu 9 eur. Dievčatá opäť 

preukázali 
okrem kulinár-
skeho fortieľu aj 
svoje vynikajú-
ce znalosti a vý-
rečnosť v ne-
meckom jazyku. 
a v záverečnom 

hodnotení im 
odborná komi-
sia udelila prvú 
cenu. Darmo by 

sa zvŕtali za sporákom, keby nevedeli pred porotou rozprávať 
o tom, čo robia, kde žijú, ako študujú a čo chcú v života do-
siahnuť. Živá konverzácia a prezentácia Slovenska bola sú-
časťou podujatia. I pre túto súťaž sa študentky pripravovali 
pod odborným vedením stredoškolských profesoriek nemec-
kého jazyka Mgr. Edity Schima a Mgr. Drahomírou Pa-
vlíkovou. Aj im patrí zásluha za dosiahnuté víťazstvo. Ich 
výkon zhrnul člen komisie a šéfkuchár Marián Kellner slo-
vami – „Bolo vidno, že dievčatá majú dobrý prehľad o mo-
derných kuchárskych trendoch. Všetci degustátori sa jedno-
značne zhodli, že pripravili na vynikajúcej technologickej 
úrovni zapečeného strieborného lososa. Použili veľmi dobrý 
spôsob tepelného spracovania, vybrali pestrú zeleninu i nápa-
dité finty. Suroviny opracovali na obdivuhodnej profesionálnej 
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úrovni. Myslím si, že nič neponechali náhode. V príprave im 
zrejme poradil profesionál.“.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 6. apríla 2006 pripravil Ústav zdravotníctva a oše-

trovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v rámci výstavy „Zdravý 
životný štýl“ vedeckú 
konferenciu s medziná-
rodnou účasťou na tému 
„Ošetrovateľstvo a vý-
chova ku zdraviu“. Na 
jej slávnostnom otvorení 
sa zúčastnili predseda 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH, rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a riaditeľ 
Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 
Prítomných privítala h. doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. 
z Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka. Po príhovoroch hostí sériu 25 
prednášok a 8 posterov otvorila riaditeľka Regionálneho ústa-
vu verejného zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Věra Do-
biášová, MPH prednáškou „Zdravý životný štýl – harmónia 
tela a ducha“. s ďalšími zaujímavými prednáškami vystúpili 
títo prednášajúci : 
- PhDr. Jana Boroňová, PhD. z Trnavskej univerzity – 

„Zdravie ako súčasť hodnoty životy“; 
- PhDr. Miroslava Líšková z Univerzity Konštantína filozofa 

v Nitre „Výchova k zdraviu vo vnímaní študentov 
ošetrovateľstva“; 
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- Mgr. Anna Krátká z Ústavu zdravotníckych studií v Zlíne 
„Príprava na starobu ako súčasť zdravého 
životného štýlu“; 

- doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. z 
Univerzity Konštantína filozofa v Nitre 
„Opatrenia na prevenciu zubného kazu u detí 
mladšieho školského veku“; 

- PhDr. Alena Longauerová z Prešovskej univerzity „Meto-
dika výchovy k dentálnemu zdraviu pre 1. – 4. ročník 
základnej školy“; 

- PhDr. Gabriela Vörösová z Univerzity Konštantína filozofa 
v Nitre „Zdravie a sesterská diagnóza“; 

- PhDr. Iveta Nádaská z Univerzity Konštantína filozofa 
v Nitre „Vplyv dojčenia na podporu zdravia“; 

- PhDr. Libuša Repiská z ADOS – Repiská v Nitre „Podpora 
dojčenia z hľadiska ADOS“; 

- PhDr. Márie Macková z Masarykovej univerzity v Brne 
„Duchovné dimenzie zdravie“; 

- Mgr. Andrea Pokorná z Masarykovej univerzity v Brne 
„Individuálny prístup k nemocným podľa typu osobnosti – 
formovanie postojov“; 

- MUDr. Mária Štefkovičová, MPH z Regionálneho ústavu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne „Edukačný program 
v hygiene rúk“; 

- PhDr. Dana Zrubcová z Univerzity Konštantína filozofa 
v Nitre „Postoj verejnosti k duševnému zdraviu“; 

- PhDr. Katarína Malíková z Katolíckej univerzity v Ružom-
berku „Zdravotná výchova v stomatológii“; 

- PhDr. Mariana Magerčiaková Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku „Edukácia v práci sestry“; 

- PhDr. Helena Kadučáková, PhD. z Katolíckej univerzity 
v Ružomberku „Efektívna zdravotná výchova v prevencii 
civilizačných chorôb“; 

MUDr. Věra Dobiášová, MPH 
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- MUDr. Marián Kaščák z Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka „Faj-
čenie u študentov ÚZO TnU AD“; 

- PhDr. Zuzana Slezáková, MPH z Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky „Komunitná ošetrovateľská 
starostlivosť a jej podiel na rozvoji duševného zdravia“; 

- h.doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Ústavu zdravotníctva 
a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka „Úloha sestry v podpore zdravia v primárnej ošetro-
vateľskej starostlivosti“; 

- h.doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Ús-
tavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
„Úloha sestry v edukácii klientov s men-
tálnou retardáciou v Domove sociálnych 
služieb“; 

- h.doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Ús-
tavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka „Dyskomfort geriatrických pacien-
tov s dekubitom v domácej ošetrovateľskej starostlivosti“; 

- PhDr. Oľga Bočáková z Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka „Ná-
zory poslucháčov Univerzity tretieho veku Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka na zdravie a význam edu-
kácie“; 

- Mgr. Darina Šimovcová z Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka „Člo-
vek – zdravie – spoločnosť “; 

- RNDr. Mária Poláková z Regionálneho ústavu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne „Ochrana zdravia pri práci 
zamestnancov exponovaných styrénom pri výrobe lami-
nátových výrobkov“. 
Vlastné poznámky 

h. doc. PhDr. Ivica Goliašová, PhD. 
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Pomocná evidencia 169/1/06, 191/1/06 
 
Občianske združenie rodičov a priateľov pri Základnej 

škole Trenčín, Potočná ulica v mestskej časti Trenčín – Opa-
tová pripravilo pre deti tejto školy v piatok 7. apríla 2006 
zaujímavé podujatie, zamerané na odkrývanie histórie svojho 
najbližšieho okolia. Takmer 50 žiakov so svojimi učiteľkami 
sa vybrali pešo určenou trasou na blízky kopec Stráže nad 
Opatovou, počas ktorej plnili pripravené úlohy a lúštili pri-
pravené šifry, ktoré ich zaviedli k pokladu. Na samom vrchu 
Stráže sa stretli so strážcom pokladu Štefanom Zápolským. 
Ten prekonal 300-ročný časový rozdiel a prišiel medzi deti v 
plnej zbroji a dobovom výstroji. Po krátkom dojednávaní a 
splnení troch úloh im napokon vydal svoj poklad ukrytý 
priamo na vrchu. Štefan Zápolský pripravil pre deti dve tru-
hlice naplnené dukátmi a cukríkmi, ktoré ich bleskovo zlik-
vidovali. Okrem stretnutia s hradným pánom, ktorého mo-
hutná postava i hlas ich najviac zaujali, sa však dozvedeli, že 
vyšli na jedno z historických miest v okolí. Z osadenej tabule 
umiestnenej na vrchu Stráže si žiaci prečítali, že toto miesto 
malo v minulosti dôležitú úlohu, vzhľadom k výhodnej stra-
tegickej polohe. A tak od tejto vychádzky žiaci vedia, že 
niekedy v dávnej minulosti v týchto miestach boli strážne 
hliadky, ktoré dohliadali na obchodnú cestu, varovali o nebez-
pečenstve v časoch tatárskych a tureckých vpádov, alebo strá-
žili hranice uhorského kráľovstva. Na realizáciu projektu pris-
pela Trenčianska nadácia prostredníctvom Klubu darcov. 

Info Trenčín 13.04.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 

 
Na 34. ročníku celoslovenského kola geografickej olympiá-

dy usporiadanej v Trenčíne v dňoch 7. až 9. apríla 2006 v 
Trenčíne získali najlepšie umiestnenia títo súťažiaci : 
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Kategória E) : 
1. Pavol Lopatka zo Základnej školy SNP v Chtelnici 
2. Kristína Kičová, zo Základnej školy Košice, Drápova ulica 
3. Peter Bebjak zo Základnej školy Bánovce nad/B., Drábova 

ulica 
Kategória F) : 
1. Lucia Lukáčová zo Základnej školy Brezno, Pionierska 

ulica 
2. Miroslav Jagelka z Gymnázia v Martine, M. J. Letricha 
3. Michal Hladký zo Základnej školy Dubnica n/V. Ul. Pod 

hájom 
Kategória G) : 
1. Filip Jurovatý zo Základnej školy Senica, Sadová ulica 
2. Mikuláš Krupa Cirkevnej základnej školy sv. Márie Goretti 

v Piešťanoch 
3. Milan Takáč zo Základnej školy Rimavská Sobota, Hos-

tinského ulica 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. apríla 2004 sa v Gastrocentre Trenčín stretlo desať 

trojčlenných družstiev gymnázií a stredných odborných škôl z 
Trenčianskeho kraja na súťaži pod názvom Mladý Európan, 
ktorá preverila ich vedomosti o štruktúrach Európskej Únie. 
Farby mesta Trenčín v súťaži obhajovali dve družstvá – Gym-

názium Ľ. Štúra a Združená 
stredná škola hotelových 
služieb a obchodu. Organi-
zátorom súťaže bolo Infor-
mačné centrum Europe Di-
rect z Regionálneho pora-
denského a informačného 
centra v Trenčíne. Súťaž  
prebiehala v troch kolách. 
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Kým po prvom kole – vedomostnom teste, bol zisk bodov 
medzi družstvami vzácne vyrovnaní, tak po druhom kole, v 
ktorom mali súťažiaci za úlohu poskladať puzzle na tému 
„Vlajky Európskej únie“ sa podľa počtu bodov zväčšil a vyt-
vorila silná trojka. Do záverečného tretieho kola postúpili 
podľa počtu najviac dosiahnutých bodov tri družstvá, ktoré 
dosiahli najviac bodov v prvých dvoch kolách – Gymnázium 
v Novákoch, Gymnázium v Partizánskom a Gymnázium v Pú-
chove. Trenčianske družstvá z Gymnázia Ľudovíta Štúra 
ocitlo na šiestom mieste a Strednej združenej školy hotelových 
služieb a obchodu na predposlednom mieste, čím stratili mož-
nosť postupu do finále. Trenčania tak svojimi vedomosťami 
nepresvedčili. Finálové kolo bolo veľmi zaujímavé a boj 
v ňom urputný, pretože medzi družstvami bol minimálny bo-
dový rozdiel, ktorý pri správnom taktizovaní sa mohol správne 
volenými odpoveďami zmeniť a strhnúť na seba víťazstvo.  
V treťom súťaž-
nom kole družstvá 
podľa fotografií 
určovali význam-
né osobnosti a 
jednotlivé mestá 
Európskej únie. 
Nakoniec si pr-
venstvo odnieslo 
družstvo Gymná-
zia z Novák, pred 
družstvami z Par-
tizánskeho a Gymnázia Púchova, keď medzi druhým a tretím 
družstvom v poradí bol najtesnejší jednobodový rozdiel. Ví-
ťazné družstvo postúpilo do celoslovenského kola, ktoré sa 
uskutoční koncom mesiaca apríl 2006 v Komárne. Jeho čle-
novia pri rozlúčke prisľúbili, že vynaložia vo finále všetky 

víťazné družstvo Gymnázium Púchov 
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svojej sily, aby Trenčiansky kraj nezahanbili a aby získali 
atraktívnu cenu, ktorou je návšteva sídlo Európskeho parla-
mentu v Strasburgu. Nielen finalisti, ale všetky družstvá, zú-
častnené na súťaži organizátori, odmenili vecnými darmi. 

Vlastné poznámky 
 
Slovensko potrebuje novú ústavu, ktorá posilní postavenie 

regiónov, povedal to dňa 11. apríla 2006 na tlačovej kon-
ferencii s novinármi v Trenčíne prezident Slovenskej repu-
bliky Ivan Gašparovič po stretnutí s vedením Trenčianskeho 

samosprávneho 
kraja a jeho pos-
lancami v Galérii 
M. A. Bazovského 
v Trenčíne. Podľa 
jeho slov je sú-
časná ústava do-
brá, ale bude mu-
sieť dôjsť k vypra-
covaniu novej. V 
diskusii s poslan-
cami a vedením 

Trenčianskeho samosprávneho kraja hovoril o budúcnosti re-
giónov a oblastiach, v ktorých by ako prezident mohol po-
môcť. Podľa jeho slov by mali regióny samé rozhodovať o 
peniazoch, ktoré dostávajú z fondov a od štátu, pretože naj-
lepšie poznajú vlastné potreby. Je presvedčený, že štát bude 
musieť aj naďalej pomáhať regiónom a obciam v otázkach 
zdravotníctva, školstva a bezpečnosti. Po tomto stretnutí po-
kračoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 
stretnutím so študentmi Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, ktorým predniesol v jej aule prednášku na tému 
„Aktuálne vnútropolitické a zahraničnopolitické otázky“, 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. víta pred aulou JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc. 
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v ktorých poukázal na niektoré etapy vývoja spoločnosti, 
s osobitých zreteľom na reformy v zdravotníctve, sociálnom 
a zdravotnom zabezpečení. V diskusii so študentmi vyjadril 
svoj názor na vzdelávanie mladých ľudí, keď povedal, že „štát 
nesie zodpovednosť za vzdelanie občanov a musí urobiť všet-
ko pre to, aby možnosť vzdelávať mala čo najširšia obec. Spo-
platňovanie vysokoškolského štúdia sa musí realizovať s ohľa-
dom na sociálne možnosti zázemia študentov“. Podľa Ivana 

Gašparoviča v blízkej minulosti 
na Slovensku vznikali vysoké 
školy veľmi rýchlo, nad ktorými 
však visel a aj visí nezodpove-
daný otáznik či tak rýchlo získali 
aj kvalitných odborných učiteľov, 
profesorov a docentov“. Na záver 
svojej návštevy na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka sa stretol s jej vedením. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 195/1/06 
 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne a Mesto Trenčín 

vyhlásili v mesiaci apríl 2006 literárnu súťaž v prozaickom 
útvare poviedka na tému Mesto za hradbami - Trenčín 2006. 
Súťaž sa viaže k projektu Mesto za hradbami, ktorého súčas-
ťou sú i otázky hľadania identity nielen z pohľadu na histo-
rický odkaz našich predkov, ale aj z pohľadu súčasného pulzu 
mesta. Vyhlasovaná literárna súťaž dáva priestor na písanie 
príbehov bez časového obmedzenia, jedinou podmienkou je 
jasná lokalizácia deja alebo témy v Trenčíne alebo najbližšom 
okolí. Literárna súťaž v prozaickom útvare poviedka bude 
anonymná, môžu sa jej zúčastniť skúsení i začínajúci autori, 
ľudia, ktorí v našom meste žijú, ktorí doň prichádzajú alebo sa 
doň po rokoch vracajú, alebo iba pociťujú potrebu niečo 
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o našom meste napísať. Všetky prihlásené poviedky bude 
hodnotiť odborná komisia, zložená zo slovenských spiso-
vateľov, literárnych teoretikov a zástupcov mesta Trenčín. 
Prvé tri víťazné poviedky budú ocenené. Literárne práce vy-
brané porotou budú publikované v zborníku. Vyhlásenie výs-
ledkov literárnej súťaže, slávnostné odovzdanie cien a pre-
zentácia zborníka sa uskutoční v Trenčíne, v septembri 2006. 
Uzávierka pre odovzdanie prác bol stanovený na 30. jún 2006. 

Info Trenčín 13.06.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 
 
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja v 

spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne podala dva projekty v rámci SOP ľudské zdroje. 
Obidva boli schválené a agentúra na ich realizáciu získala 
prostriedky z fondov Európskej únie. Prvým projektom bol 
projekt „Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability za-
mestnancov úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
aplikovaním modelu elektronickej kancelárie“ s rozpočtom 
1.293 tisíc Sk, druhým bol projekt „Inovačný systém ka-
riérneho poradenstva na stredných školách v Tren-
čianskom samosprávnom kraji“ s rozpočtom 1.999.400 Sk 
so zameraním na zvýšenie dostupnosti a kvality zavedením 
inovačných prvkov do procesu prípravy kariérnych poradcov, 
do poradenských aktivít a do distribúcie informácií pre 
potreby kariérneho poradenstva na stredných školách. S reali-
záciou prvého projektu začal Trenčiansky samosprávny kraj 
v roku 2005.  Systém ECDL, do ktorého sa pracovníci úradu 
po dobu niekoľkých mesiacov zapájali bola nadnárodná ini-
ciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej 
počítačovej gramotnosti a jej overovania. Jadrom iniciatívy je 
program ECDL, ktorým sa overuje počítačová gramotnosť 
pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej meto-
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diky, postavenej na dôkladne definovanom okruhu vyža-
dovaných vedomostí a zručností v siedmich tematických 
oblastiach. Študentov programu ECDL sprevádza medziná-
rodne rešpektovaný doklad Index ECDL. Počítačová gra-
motnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné infor-
mačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním 
série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Eu-
rópskeho vodičského preukazu na počítač - Certifikát 
ECDL, ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL. Cer-
tifikát je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neob-
medzenú platnosť. V stredu 19. apríla 2006 odovzdali pod-
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef 
Božik s dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Mi-
roslavom Mečárom, CSc. na pôde Trenčianskeho samo-
správneho kraja Certifikáty ECDL prvým jedenástim absol-
ventom štúdia. Ďalší pracovníci Trenčianskeho samospráv-
neho kraja si svoju zručnosť na počítači zdokonaľujú. 

Vlastné poznámky 

 

Dňa 20. apríla 2006 sa uskutočnilo v Trenčíne prvé 
spoločné rokovanie predstaviteľov firmy KIA MOTORS 

s vedením Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, ktoré tvorili jej 
prorektori a dekani fakúlt, aby sa spo-
ločne hľadali možnosti spolupráce. 
O záveroch rokovania následne infor-
movali generálny manažér personál-
neho oddelenia KIA MOTORS Ing. 
Jozef Valach a rektor univerzity doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. Ing. Jozef 
Valach uviedol, že vo vzájomnom dia-

lógu predstavili spoločnosť KIA MOTORS v akom sa súčasne 
Ing. Jozef Valach 
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nachádza a jej ďalšie perspektívy a etapy vývoja. Požiadal 
vedenie univerzity, aby predložila námety na spoločnú komu-
nikáciu, ktoré budú zhodnotené vo vrcholovom vedení firmy. 
Doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. informoval, že počas dialógu sa 
našli niektoré styčné body pri výchove absolventov univerzity, 
napríklad v niektorých strojárenských technológiach, perso-
nálnom manažmentu, mechatronike cestných motorových 
vozidiel, niektorých strojárenských technológií. Z uvedeného 
konštatovania je zrejmé, že je tu pre šanca pre všetky fakulty 

univerzity zapojiť sa 
do spolupráce s touto 
firmou. Medzi oboma 
stranami hovorilo sa aj 
o vybudovaní špecia-
lizovaných pracovísk 
či už vo vzdelávacom 
centre výrobného zá-
vodu KIA MOTORS, 
alebo v Trenčíne, 
v ktorých by sa budúci 

zamestnanci pripravovali priamo pre potreby automobilky. Na 
otázku redaktora Slovenského rozhlasu Petra Tomana či firma 
zamestnáva i absolventov univerzity Jozef Valach odpovedal, 
že jeho cesta viedla na Trenčiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka aj preto, lebo KIA MOTORS zamestnáva viacero jej 
úspešných absolventov. Ďalej pokračoval, že v súčasnosti sa 
pripravujú profésie na výrobu automobilov, ktorej prvá etapa 
sa spustí koncom roka 2006 a potom v ďalších etapách. Rektor 
doc. Juraj Wagner, PhD. konštatoval, že pre potreby auto-
mobilového priemyslu univerzita uviedla v akademickom roku 
2005/2006 nový bakalársky študijný program „mechatronika 
cestných motorových vozidiel“ a dnes v procese akreditácie sú 
ďalšie dva študijné programy orientované na automobilový 

lach 
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priemysel – výrobné techniky a výrobné technológie v auto-
mobilovom priemysle, na ktoré sa predpokladá v budúcom 
akademickom roku prijímanie nových študentov. Na otázku, 
kedy bude podpísaná zmluva o spolupráci medzi oboma sub-
jektami, sa predbežne hovorilo o septembri  t. r. na pôde KIA 
MOTORS. Už v súčasnosti sa môžu niektoré konkrétne úlohy 
rozbehnúť v podmienkach univerzity v podmienkach ročníko-
vých či diplomových prác. Treba povedať, že zástupcovia KIA 
MOTORS v súčasnosti mapujú podmienky vo všetkých slo-
venských univerzitách. Keď sa všetok získaný materiál vy-
hodnotí v najvyššom manažmente firmy, potom prídu na uni-
verzity a rozhodnú o spolupráci. Novinári sa zaujímali aj ab-
solventa Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Miroslava Škripca, 
ktorého zamestnal KIA MOTORS po náročných prijímacích 
pohovoroch a zúčastnil a aj dnešných rokovaní. Na otázku či 
mu univerzita poskytla kvalitné vedomosti pre budúce za-
mestnanie, vyjadril sa kladne. 

Vlastné poznámky 
 
Už po štvrtý raz sa uskutočnilo monitorovanie úrovne ve-

domostí deviatakov základných škôl z matematiky a vyučo-
vacieho jazyka. Celoslovenského testovania vedomostí de-
viatakov v tomto školskom roku zúčastnilo takmer 64 000 
žiakov. V matematike deviataci zaznamenali 61,4 % úspeš-
nosť. V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli deviataci              
81, 2 % úspešnosť. V trenčianskych základných školách 
Monitor 9 absolvovalo 738 deviatakov, z toho 19 žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami, ktorí mali 
zvýšenú časovú dotáciu na vypracovanie testov. Základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín dosiahli 
z matematiky úspešnosť 70,1 % a zo slovenského jazyka 
a literatúry získali úspešnosť 86,9 %. Celkovo napísali tren-
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čianski absolventi základných škôl matematiku o 8,7 % a slo-
venský jazyk a literatúru o 5,7 % lepšie, ako je celoslovenský 
priemer. Tabuľka hodnotí výsledky trenčianskych základných 
škôl : 
základná škola matematika slovenský jazyk 

a literatúra 
Bezručova ul. 72,8 % 84,1% 
Dlhé Hony 70,6% 85,2% 
Hodžova ul. 72,1% 88,2% 
Kubranská cesta 77,2% 92,3% 
Na dolinách 61,7% 81% 
Novomeského ul. 69,6% 88,9% 
Veľkomoravská ul. 66,6% 85,9% 
Východná ul. 70,5% 89,4% 
priemer 70,1% 86,9% 

    
V porovnaní celoslovenských výsledkov chlapcov a dievčat 

dosiahli dievčatá v testovaných predmetoch lepšie výsledky 
ako ich spolužiaci, ich priemerná úspešnosť bola vyššia o 2,5 
% v matematike, o 5% v slovenskom jazyku a literatúre. 

Cieľom Monitoru 9 bolo overiť úroveň vedomostí de-
viatakov z testovaných predmetov po absolvovaní základnej 
školy. Na výsledky Monitoru 9 prihliadajú stredné školy pri 
prijímaní nových študentov. Miera zohľadňovania výsled-
kov je však v kompetencii riaditeľstiev jednotlivých stred-
ných škôl. 

Info Trenčín 27.04.2006  
Pomocná evidencia 224/1/06 
 

V nedeľu 23. apríla 2006 sa uskutočnilo slávnostné vy-
hlásenie celoslovenskej literárnej súťaže Štúrovská esej. Jej 
začiatok bol otvorený v októbri 2005 v Uhrovci na otvorení 
„Roka Ľudovíta Štúra“ a slávnostne ukončená na Devíne pri 
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príležitosti 170. výročia národného krstu Štúrovej družiny. 
Víťazom literárnej súťaže sa stal Milan Maťaše z Trenčína. 
Víťaz porotcov zložených zo Slovenských národných novín, 
Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho informačného 
centra zaujal svojou prácou pod názvom „Štúrova koncepcia 
Slovanstva a globalizácia ducha“. Vo svojej trojstranovej práci 
sa zameral na širšie súvislosti Slovanstva a na paralelu medzi 
Štúrovými myšlienkami a súčasným dianím v Európskej únii a 
vo svete. 

Trenčianske noviny 10.05.2006  
Pomocná evidencia 246/1/06 
 
Podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

navštívil Ing. Ivan Mikloš pracovisko City Univerzi-
ty Bratislave v Trenčíne dňa 27.apríla 2006 a predstúpil pred 
študentov s prednáškou na tému „Konkurencie schopnosť slo-
venskej ekonomiky“. Nanajvýš aktuálna téma vzbudila veľký 
záujem zo strany študentov a vyvolala dlhú a živú diskusiu na 
témy týkajúce sa vplyvu integrácie do Európskej únie na 
slovenskú ekonomiku, financovania školstva, o programe 
Minerva, ako aj rozvoja slovenského priemyslu. 

Vlastné poznámky 
 
Už aj vrabce na strechách  domov čvirikajú o tom, akí sú na 

„Bezručke“ šikovní výtvarníci. Veru, svo-
jimi dielkami sa preslávili v Grécku, Čes-
ku aj vo viacerých kútoch našej domo-
viny. Naposledy zožali slávu v rodisku 
malikána – Janka Hraška v Turci. Dňa 29. 
apríla 2006 sa v Slovenskom národnom 
literárnom múzeu v Martine  konalo vy-
hodnotenie projektu – súťaže Janko 
Hraško ešte žije. Deti z celého Slovenska 
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súťažili v literárnej tvorbe, písaní SMS a v oblasti výtvarnej 
v kategóriách : Púpätká, Hraškuľčatá, Hraščatá, Hrášky, Hra-
chy a Staré struky. Organizátori zo Súkromnej základnej školy 
BellAmos, katedra hraškológie, v spolupráci s Literárnym 
klubom Mädokýš, pripravili  veselý  program. Pekné odmeny 
a hlavne víťazom priznali titul magistra hraškológie. V kate-
górii Hraškuľčatá zažiarila na druhom mieste naša iba 6-ročná 
Natálka Husárová. Víťazkami najpočetnejšej kategórie 10 a 11 
– ročných výtvarníkov sa stali hneď tri Hraščatá z nášho 
mesta: 1. miesto – Natálka Kaščáková, 2. miesto – Emka 
Balaščáková a 3. miesto – Martinka Lukšová. Máme teda 
v našom meste, v našej škole štyri malé slávne osôbky, vďaka 
ktorým, vraj, Janko Hraško ešte žije... 

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 
 

Radosť z pohybu, dobrú náladu, to všetko sprevádzalo 
nespočetné množstvo rozosmiatych detí v utorok dňa  2. mája 
2006 v športovom areáli Základnej školy Trenčín, Ulica No-
vomeského.  Škola je zapojená do rôznych projektov a jeden 

z nich bol Game 
Over 4.85, ktorého 
program prevencie 
proti civilizačným 
chorobám bol zame-
raný na deti a mládež 
veľkých mestských 
sídlisk. Tento projekt 
sa realizoval pod 
záštitou Minister-
stva zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Najlepším liekom okrem zdravej výživy 
je pohyb, a preto v rámci tohto projektu učitelia usporiadali 
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pre žiakov 5. až 9. ročníka spoločensko - športové podujatie 
v spolupráci so Základnou školou Trenčín, Východná ulica. 
Súťažilo sa v netradičných športoch ako napr. chôdza na cho-
dúľoch, beh na lyžiach, skok vzad, beh s pingpongovou lop-
tičkou v lyžičke a pod. Cieľom tejto akcie bolo vzbudiť väčší 
záujem o pohyb, ktorý čím ďalej, tým viac nahrádzajú počí-
tače a televízia. Žiaci okrem seba potešili aj divákov a hlavne 
deti z blízkych materských škôl, ktoré veľmi vďačne povzbu-
dzovali súťažiacich. Na záver tohto vydareného podujatia kaž-
dý účastník dostal pekné ceny a tyčinky zodpovedajúce zdra-
vej výžive. 

Info Trenčín 11.05.2006 
Pomocná evidencia 250/1/06 
 
Predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková sa 

dňa 2. mája 2006 snažila presvedčiť vysokoškolákov, aby jej 
vo voľbách dali svoj hlas, keď na pôde Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka sa stretla so študentmi, ktorým 
rozprávala o svojich prioritách a zoznámila s volebným pro-
gramom Slobodného fóra. Vo svojom úvodnom slove kri-
tizovala najmä reformy ministra zdravotníctva MUDr. Rudolfa 
Zajaca a exministra sociálnych vecí Ing. Ľudovíta Kaníka. 
MUDr. Zajac podľa nej síce do zdravotníctva zaviedol trhový 
mechanizmus, ale „úplne chorý, v ktorom si nemocnice medzi 
sebou nemôžu konkurovať“. Ing. Ľudovít Kaník podľa nej 
peniaze z dávok v hmotnej núdzi poskytol na investičné 
stimuly pre automobilku Kia. Skutočnosť je taká, že v minu-
lom roku pre rôzne opatrenia sa nevyčerpalo z dávok v 
hmotnej núdzi 5 miliárd Sk a boli vrátené späť Ministerstvu 
financií Slovenskej republiky. Konštatovala, že nepozná v 
histórii Slovenska ministra, ktorý by si nechal už schválené 
peniaze vrátiť späť. Za tie peniaze sa dali zvýšiť napríklad 
najnižšie dôchodky. Ing. Ľudovíta Kaníka i celú vládu kriti-
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zovala aj pre politické nominácie v úradoch štátnej správy, 
keď sa po nástupe tejto vlády začali obsadzovať úrady so-
ciálnych vecí a pomaly každý člen Demokratickej strany sa 
stal odborníkom na sociálnu problematiku. Zuzana Marti-
náková odpovedala aj na otázky o prípadnej účasti Slobod-
ného fóra  v budúcej vláde. Neželala by si dopĺňať tandem 
Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenskej demokra-
tickej a kresťanskej únie ani Smer so Slovenskou národnou 
stranou. Môžu byť aj iné kombinácie. Slobodné fórum sa 
nechce podieľať na vládnutí s Komunistickou stranou Slo-
venska, Slovenskou národnou stranou a JUDr. Vladimírom  
Mečiarom, ktorý má problémy s medzinárodnou akceptáciou. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 242/1/06 

 
Dňa 4. mája 2006 zorganizovala Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka už 4. ročník medzinárodnej študentskej 
vedeckej konferencie, do ktorej bolo prihlásených bolo 103 
študentov. Konferencie sa zúčastnilo aj 11 študentov zo 
zahraničných univerzít a vysokých škôl. V desiatich sekciách 
sa prezentovalo 75 študentských vedeckých prác, z toho 16 
vypracovali riešiteľské kolektívy. V jazykovej sekcii študenti 
predložili deväť prác v anglickom a nemeckom jazyku. Kon-
ferencie sa zúčastnili aj dve ruské študentky Iževskej štátnej 
technickej univerzity z Ruskej federácie, v súčasnosti štu-
dujúce na trenčianskej univerzite a Ukrajinka, ktorá študuje na 
Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v 
Bratislave. Po niekoľkohodinovej prezentácii v sekciách, kde 
sa rokovalo v anglickom, českom a slovenskom jazyku, od-
borná komisia vyhodnotila najlepšie študentské vedecké práce 
a v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné odov-
zdávanie cien. Študenti Fakulty sociálno - ekonomických 
vzťahov si odniesli päť ocenení za prvé miesto, päť ocenení za 
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druhé miesto, sedem za tretie miesto a tretie miesto svojou 
prácou obhájil aj študent Fakulty mechatroniky.  

Trenčianske noviny 10.05.2006  
Pomocná evidencia 243/1/06, 246/1/06  

      
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. a riaditeľ Ústavu prírodných 
a humanitných vied prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. odovzdali 
dňa 9. mája 2006 prvých 30 certifikátov v rámci európskeho 
systému UNIcert (jednotná jazyková univerzitná certifikácia). 
V úvodnom príhovore konštatovala vedúca katedry cudzích 
jazykov Ústavu prírodných a humanitných vied PhDr. Elena 
Delgadová, že Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
spomedzi univerzít v Slovenskej republike ako druhá odo-

vzdáva tieto európske 
certifikáty 11 študen-
tom z jazyka nemecké-
ho a 19 z jazyka anglic-
kého. Európsky certi-
fikát prináša jeho nosi-
teľom viacero výhod 
v podobe bezproblémo-
vého absolvovania štú-
dia na európskych uni-
verzitách, alebo pred-

nosť pri uchádzaní sa o zamestnanie v zahraničných firmách. 
Prípravu a skúšky absolvovali študenti na Katedre jazykov 
Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka, ktorá získala akreditáciu na udeľo-
vanie týchto certifikátov.  

Vlastné poznámky 
 

rektor TnU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoželá jednej zo študentiek 
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Dňa 10. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do 
užívanie nové laboratórium priemyselnej informatiky na 
Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka, vybavené najmodernejšou priemyselnou technikou. La-
boratórium bude slúžiť na výučbu odborných predmetov naj-

mä pre študentov Fa-
kulty mechatroniky, 
študujúcich v progra-
moch mechatronika 
a mechatronika motoro-
vých vozidiel a tiež in-
terným doktorandom 
fakulty. Študenti sa bu-
dú môcť jednoduchšie 
naučiť programovať 
riadiace systémy a kon-

frontovať svoje teoretické vedomosti na praktických zaria-
deniach. Technické vybavenie laboratória v hodnote  2 milió-
ny Sk darovala univerzite firma Siemens. Pred prestrihnutím 
stuhy, symbolu slávnostného otvorenia sa k tejto mimoriadnej 
udalosti, vyjadril zástupca spoločnosti Siemens Ing. Marián 
Hrica, keď povedal, že „Študenti majú možnosť zoznámiť sa s 
technikou, naučiť sa s ňou pracovať a do praxe prídu ako ho-
toví ľudia, nielen s teoretickými znalosťami“. Viceprimátor 
Mesta Trenčín Ing. Anton Boc sa poďakoval firme Siemens, 
že vybavilo Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka ta-
kýmto výnimočným zariadením. Dekan Fakulty mechatroni-
ky doc. Ing. Dušan Maga, PhD. Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka povedal, že „Laboratórium zvyšuje kredit 

prestrih stuhy zľava – Ing. M. Hrica, Ing. A. Boc, doc. Ing. J. Wagner, PhD. 
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Fakulty mechatroniky v oblasti riadenia, čo v konečnom dôs-
ledku zvyšuje aj záujem o štúdium na fakulte. Umožňuje riešiť 
problémy zadávané praxou a prinesie aj rozvoj vedy a výs-
kumu pri riešení projektov a dizertačných prác zameraných na 
problematiku mechatronických systémov.“ Rektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wag-
ner, PhD. konštatoval, že „univerzita nemá dostatočný počet 
laboratórií pre výchovu dok-
torandov a vedeckovýskum-
nú činnosť. Za dôležité pova-
žuje aj to, aby v laboratóriách 
bola vždy najmodernejšia 
technika. Technika morálne 
veľmi rýchlo zastaráva a keď 
potom naši absolventi prídu 
do praxe, tak sú prekvapení, 
že v praxi je to už trošku 
inakšie, ako mali na škole. Preto univerzita robí razantné 
kroky, aby sa technika v laboratóriách kontinuálne vymieňala 
a rozširoval sa jej rozsah.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 234/1/06 
 

Po prvýkrát sa na pôde slovenskej univerzity sa uskutočnila 
európska konferencia mladých vedeckých pracovníkov 
v oblasti mechaniky „YSESM 2006“. Pripravila ju Fakulta 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka so sídlom v Púchove v kooperácii s Bolognskou uni-
verzitou v dňoch 11. – 13. mája 2006 za účasti 70 mladých 
doktorandov a vedcov z 12 krajín, okrem iných, napr. z Ne-
mecka, Španielska, Argentíny, Talianska a Rakúska. Na tomto 
stretnutí sa mladí doktorandi a vedci prezentovali s výsled-
kami svojich prác. Je to trend, ktorý presadzuje Európska únia 

študenti  boli vo svojom živle 
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v rámci rastu konkurenčnej schopnosti európskeho vedeckého 
a výskumného potenciálu.  

Vlastné poznámky  
 
Dňa 12. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie det-

ského dopravného ihriska pri Materskej škole Trenčín, Meď-
ňanského ulica pri príležitosti výchovného dopravného pro-

jektu pod názvom 
„Malí veľkí šoféri“, 
zameraného na zvy-
šovanie bezpečnosti 
detí, ako budúcich 
účastníkov cestnej 
premávky. Súčas-
ťou jeho otvorenia 
bola súťaž predško-
lákov, ktorá mala 
teoretickú a praktic-
kú časť. V teore-

tickej časti deti preukazovali svoje znalosti v poskytovaní pr-
vej pomoci, poznávaní dopravných značiek, dopravných pros-
triedkov a podobne. Potom prostredníctvom dopravných pros-
triedkov na kolobežkách a bicykloch na dopravnom ihrisku 
svoje teoretické znalosti aplikovali v praxi. Na záver malí 
kolobežkári a bicyklisti dostali z rúk príslušníka dopravnej 
polície „vodičské preukazy“. Poďakovanie patrí Trenčianskej 
nadácii za sponzorský dar, všetkým rodičom a učiteľkám, 
ktorí prispeli finančnými prostriedkami a svojou prácou na 
otvorení dopravného ihriska. 

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 
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Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne bolo dňa 12. mája 
2006 miestom krajského kola 42. ročníka chemickej olympiá-
dy, ktoré malo teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti 
riešili súťažiaci štyri náročné úlohy, z ktorých tri boli anor-
ganickej a jedna organickej chémie. V praktickej časti súťa-
žiaci určovali zloženie neznámej vzorky a zo vzorky pripraviť 
roztok vápenatej soli a riešili úlohy z analytickej chémie. 
Víťazom chemickej olympiády sa stal Juraj Seko z Gymnázia 
Považská Bystrica pred dvomi chemikmi z Gymnázia Ľudo-
víta Štúra v Trenčíne Martinom Gálikom a Marošom Mas-
trákom. Trenčania boli úspešní aj na ďalších postupových 
miestach, keď na siedmom mieste sa umiestnila Jana Mo-
kráňová a na ôsmom mieste Alžbeta Černeková. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 329/2/06 
 
Od pondelka 15. mája 2006 sa začalo 487 žiakov 

výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Trenčíne 
vzdelávať v nových priestoroch, v objekte bývalého Centra 
voľného času na Hviezdoslavovej ulici č. 6, v susedstve 
materského centra Srdiečko. Je to voľný objekt vo vlastníctve 
mesta Trenčín s plochou podobnou tej, ktorú výtvarníci 
využívali doteraz. Dôvodom pre sťahovanie mladých výt-
varníkov bol prozaický, pretože priestory v objekte na Pa-
lackého ulici č. 29, ktoré doteraz užíval výtvarný odbor, boli 
určené na asanáciu a majiteľ objektu chce v rámci svojho 
podnikateľského zámeru vybudovať polyfunkčný objekt s ob-
chodnými a reštauračnými priestormi a 250-timi parkovacími 
miestami. „Náhradné priestory pre výtvarný odbor je síce per-
spektívne určený na iné účely, ale v súčasnosti sa dali do 
poriadku tak, aby sa tu mohli vzdelávať žiaci výtvarného 
odboru,“ povedal vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž. A ďalej dopl-
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nil, že v  krátkom čase sa podarilo vykonať najnutnejšie údrž-
bárske práce. Sťahovanie prebiehalo 11. mája 2006 a od              
15. mája 2006 pokračovalo vyučovanie. Riaditeľka Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne  Veronika Soukupová neskrývala 
prekvapenie zo sťahovania pred koncom školského roku, ale 
spolu s kolegami učiteľmi pochopila situáciu. Sama skonšta-
tovala, že nové priestory sú plošne lepšie a väčšie ako na Pa-
lackého ulici. Najviac ju potešilo, že vypaľovaciu pec i gra-
fický lis, ktoré prepotrebné pre keramikárov bude mať svoje 
dôstojné miesto v suteréne. Sťahovanie žiakov Základnej ume-
leckej školy v Trenčíne sa týmto premiestnením však nekončí, 
pretože po uvoľnení objektov v bývalých kasárňach SNP sa 
hudobný a výtvarný odbor čaká sťahovanie do týchto 
priestorov.  

Info Trenčín 25.05.2006 
Pomocná evidencia 227/1/06 
 
Dňa 18. mája 2006 bola Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka miestom konania medzinárodnej konferencie na té-
mu „Súčasné postavenie regionálneho športu, jeho rozvoj 
a smerovanie“. Po jej otvorení a privítaní hosťov prorektorom 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernes-
tom Broskom, PhD. s pozdravným príhovorom vystúpil 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Juraj Wagner, PhD., ktorý okrem iného poďakoval organi-
zátorom konferencie, že poverila Trenčiansku univerzitu Ale-
xandra Dubčeka zhodnotiť pohybové aktivity mladých ľudí na 
školách v celom spektre trenčianskeho regiónu a prijať opa-
trenia na ich zlepšenie. Cieľom hodnotenia konferencie sa stal 
predovšetkým základná telesná výchova, ktorá poskytuje zá-
klad pre vrcholový a výkonnostný šport. Upozornil, že dnešný 
životný štýl je charakterizovaný nedostatkom pohybu, nedos-
tatočnou starostlivosťou o vlastné zdravie. Deficit pohybu pri-
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náša so sebou civilizačné choroby. Chybou sa stalo aj to, že 
učebných programov vysokých školách sa vytratilo pravidelné 
športovanie a iné pohybové aktivity. Na Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka sa telesná výchova sa stala povinným 
vyučovacím predmetom. Športovanie sa chápe skôr ako pa-
sívny šport vo forme jeho sledovania. Často krát si športo-
vanie zamieňame za iné aktivity ako napríklad záhradkárčenie 
či iná domáca práca, ale odborníci majú na to iný názor. 
V závere vyslovil myšlienku, že v školstve a zdravotníctve je 
trend individuálnej životnej orientácie a zodpovednosti za svo-
je zdravie a tej sa treba držať. Predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH vo svojom 
príhovore konštatoval, že kraje prevzali zo štátu veľa kom-
petencií, medzi ktoré patrí aj šport. Od samého začiatku 

Trenčiansky sa-
mosprávny kraj 

podporoval 
šport organizo-
vaním podujatí 
prostredníctvom 
Krajského špor-
tového centra 

v Trenčíne 
a Krajského 

centra voľného 
času v Trenčíne, 
oceňovaním naj-

lepších športovcov a trénerov a prideľovaním finančných do-
tácií športovým oddielom. Sami však vieme, že je to málo, že 
by toho by malo byť viac. Na zlepšenie situácie pre tento 
kalendárny rok krajské zastupiteľstvo pamätalo vo svojom 
rozpočte i na šport. Oficiálnu časť otvorenia uzavrel svojím 
príhovorom podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky 
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JUDr. Viliam Veteška. Ten sa v úvodnej časti sústredil na 
materiálnu stránku dobrovoľných telovýchovných organizácií, 
keď ich majetok sa za záhadných okolností počas transfor-
mácie premiestnil do súkromných rúk a dnes noví majitelia od 
telovýchovných organizácií nájomné za užívanie. V ďalšom 
vystúpení kritizoval rozdeľovanie finančných prostriedkov, 
ktoré sa uskutočňuje len pre známych a silnejších a pre os-
tatných sú už len omrvinky. Vôbec nezohľadňuje napríklad 
činnosť športových centier mládeže. V hlavnom programe 
vystúpili so zaujímavými referátmi Slovenskej športovej ko-
mory regiónov Vladimír Varga na tému „Aktuálny stav 
športu pre všetkých na Slovensku a podiel krajských špor-
tových centier na regionálnom rozvoji športu“, prorektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernest Bros-
ka, PhD. na tému „Úlohy telesnej výchovy a športu pri for-
movaní osobnosti mládeže“ podpredsedu Združenia miest 
a obcí Slovenska a primátora mesta Senica Dr. Ľudovíta Pa-
riska na tému „Šport pre všetkých“. Na záver rokovania 
prijala konferencia závery a odporúčania. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 272/1/06 
 
Víťazom deviateho ročníka olympiády mladých účtovníkov 

usporiadanom 18. mája 2006 sa stal Jaroslav Zbudila z Ob-
chodnej akadémie dr. Milana Hodžu v Trenčíne. Ďalšie bu-
dúce dobré účtovníčky sú Mária Šmelková zo Spišskej Novej 
Vsi a Lenka Miškociová z Martina, ktoré obsadili v celo-
slovenskom finále druhé a tretie miesto. Súťaž organizovala 
spoločnosť Kros spolu so Slovenskou komorou certifiko-
vaných účtovníkov. Do tohto ročníka olympiády sa zapojilo 
viac ako dvetisíc študentov z 54 stredných škôl rôzneho zame-
rania z celého Slovenska. Po prvýkrát súťažiaci na olympiáde 
účtovali na softvéri a počítačoch.  
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www/Sme.sk 18.05.2006 
 
Minister obrany Martin Fedor navštívil dňa 18. mája 2006 

Vysokú školu manažmentu v Trenčíne, aby študentom pred-
niesol prednášku na tému „Integrácia Slovenskej republiky do 
medzinárodných štruktúr Európskej únie a NATO“. Téma 
vzbudila veľký záujem zo strany študentov a podnietila dlhú a 
živú diskusiu na témy týkajúce sa vplyvu integrácie Sloven-
skej republiky do štruktúr Európskej únie a NATO, na záväz-
ky Armády Slovenskej republiky, na profesionalizáciu armády 
Slovenskej republiky, na hlavné úlohy armády Slovenskej re-
publiky, ako aj na účasť armády Slovenskej republiky v me-
dzinárodných misiách. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 19. mája 2006 Fakulta mechatroniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka organizovala už po tretíkrát 
prehliadku mechatronických krúžkov 
v trenčianskom regióne. Ako povedala 
v úvode odborná asistenka Fakulty me-
chatroniky Ing. Renáta Janošcová, pr-
vé mechatronické krúžky vznikli z pod-
netu tejto fakulty na Základných ško-
lách v Trenčíne, Ulica Na dolinách a 
Hodžova ulica, v ktorých funkciu vedú-
cich krúžkov zabezpečovali študenti 
vyšších ročníkov fakulty. Cieľom reali-

zácie krúžkov mechatroniky bolo vytvoriť záujem o túto záuj-
movú činnosť u žiakov základných škôl s konečným cieľom 
navodiť vysokoškolské štúdium technického zamerania. Po 
troch rokoch možno konštatovať, že tento zámer sa podaril, čo 
potvrdila prezentácia deviatich kolektív dnešnom stretnutí so 
svojimi modelmi. Radosť z existencie mechatronických krúž-

Ing. Renáta Janošcová 

Ing. Renáta Janošcová 
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kov netajil vo svojom vystúpení aj rektor Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
Súčasne konštatoval, že i dobré materiálne zabezpečenie zá-
kladných a stredných škôl, podpora vedení škôl a informatici 
na školách vytvorili správne predpoklady pre rozvoj tech-
nického vedomostí žiakov. O svojich skúsenostiach s vedením 
pilotného krúžku v Základnej škole Trenčín, Ulica Na doli-
nách sa podelil jeho vedúci 
Ing. Branislav Thurský 
z katedry kybernetiky Fa-
kulty mechatroniky. No 
a potom už jednotlivé ko-
lektívy predstavili výsled-
ky svojej práce za obdobie 
október 2005 až máj 2006. 
Treba však podotknúť, že 
technické výtvory krúžkov 
nekomentovali „dospelá-
ci“, ale žiaci a študenti. Z ich vystúpení bolo zrejmé, že teo-
retické pojmy z techniky im nerobia žiadny problém a v prak-
tickej časti vedeli zdôvodniť každú činnosť svojho výrobku. 
V závere prehliadky členovia Tatra Teamu Juraj Ečery a Bra-
nislav Medveď, ktorí sa už dlhodobo venujú problematike ro-
botov, predstavili svojho autonómneho robota, pripravovaného 
pre medzinárodnú súťaž usporiadanú koncom júna v Ta-
liansku. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 275/1/06 
 
Dňa 24. mája 2005 usporiadala Trenčianska univerzity 

Alexandra Dubčeka medzinárodnú konferenciu pod názvom 
„Pohyb a zdravie“. Konferenciu otvoril a jej účastníkov 
privítal prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
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PaedDr. Ernest Broska, PhD. V neprítomnosti rektora roko-
vanie konferencie pozdravil riaditeľ Ústavu prírodných hu-
manitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc., ktorý okrem iného povedal, že 
konferencia má zovšeobecniť nielen poznatky z fyzického 
pestovania tela športovými aktivitami na vysokých školách, 
ale spojiť ich s poznatkami  zdravotníkov. To je jediná cesta 
ďalšieho postupu vpred vo vyučovaní telesnej výchovy. 
V rámci programu konferencie bolo prednesených 22 pred-
nášok. Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v kolotoči 
prednášateľov zastupovali PhDr. Oľga Bočáková, PaedDr. 
Bianka Roľníková, PaedDr. Ladislav Orviský, PaedDr. Rudolf 
Vilček a PaedDr. Ernest Broska. Konferencia potvrdila 

skutočnosť, že sa ne-
plnia uznesenia Vlády 
Slovenskej republiky 
č. 838/2001 Zb., všeo-
becne známy ako 
„Národný program 
rozvoja športu“ - v 
oblasti regionálneho 
športu a športu pre 
všetkých. Účastníci 
konferencie odporučili 

na záver svojho rokovania Národnej rade Slovenskej republiky 
a Vláde Slovenskej republiky prijať opatrenia pre zlepšenie 
situácie v tejto oblasti aby : 
• Národná rada Slovenskej republiky a Vláda Slovenskej repu-
bliky deklarovala postavenie regionálneho športu ako verejný 
záujem štátu, 
• v čo najkratšom čase bol prijatý zákon o športe, ktorý by mal 
byť prioritou Národnej rady Slovenskej republiky a Vlády 
Slovenskej republiky, 
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• v rámci tohto zákona bolo systémovo riešené postavenie 
regionálneho športu a športu pre všetkých vo všetkých 
oblastiach,  
• zásadne a systémovo bolo doriešené financovanie regio-

nálneho športu a športu pre všetkých zo 
štátnych finančných prostriedkov vy-
členených Vládou Slovenskej republiky 
v objeme 10%,  
• bol novelizovaný zákon č. 416/2001 
Zb. s tým, v ktorom by bol jasne dekla-
rovaný percentuálny podiel financo-
vania športu z rozpočtu samosprávnych 
krajov, 
• bolo vytvorené samostatné minister-
stvo pre šport,  

• sa vrátili telovýchove finančné zdroje z výťažkov číselných 
lotérii.  

Vlastné poznatky 
Trenčianske noviny 31.05.2006 
Pomocná evidencia 284/1/06 
 

V týždni od 14. do 20. mája 2006 hostila Základná škola na 
Veľkomoravskej ulici v Trenčíne 28 žiakov a učiteľov zo 
zahraničia. V rámci eu-
rópskeho projektu So-
krates školu navštívili 
hostia z Rybnika – 
Niewiadom (Poľsko), 
Iasi (Rumunsko), Tor-
toretto (Taliansko) 
a Aksaray (Turecko). 
Projektová úloha, ne-
súca sa v znamení mot-
ta „Kniha – zabudnu-

PaedDr. Ernest Broska 
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tý vynález“ mala za cieľ zoznámiť žiakov zúčastnených škôl 
s legendami, viažucimi sa na miesto pôsobenia školy a zapoje-
nie žiakov všetkých škôl do stvárnenia obsahu knihy „Nar-
nia“  - o levovi, čarodejnici a skrini. Dej knihy zapadá do 
rámca súčasných knižných detských bestsellerov typu Harry 
Poter a Pán prsteňov, takže o jej čítanie bol medzi žiakmi 
značný záujem. Náplňou stretnutia v Trenčíne bola prezen-
tácia toho najlepšieho, čo žiaci zúčastnených škôl vytvorili 
pod dojmami z prečítanej knihy. Množstvo výtvarných prác 
i textov (samozrejme v angličtine) potvrdili opodstatnenosť 
projektu a spoločné výsledky budú súčasťou hodnotenia jeho 
ročnej existencie. O vypracovanie a realizáciu projektu sa 
pričinili najmä učiteľky Mária Zachová a Lenka Oravcová 
a priamo v akcii spolu aj ďalší vyučujúci a žiaci Základnej 
školy na Veľkomoravskej ulici. Popri plnení si pracovných 
a školských povinností zostal čas aj na bližšie zoznámenie sa 
s Trenčínom a jeho okolím. Po prijatí všetkých hostí predsta-
viteľmi mesta Trenčín navštívili Trenčiansky hrad a ďalšie 
pamätihodnosti. Zúčastnili sa tiež na Jarnom vokálnom kon-
certe, kde aplaudovali veľmi dobrým výkonom Univerzitného 
speváckeho zboru Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a Tren-
čianskeho speváckeho zboru z Trenčína. Záver pobytu veno-
vali návšteve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Detskí účastníci boli ubytovaní v rodinách našich žiakov ško-
ly. Po počiatočnom ostychu a zoznamovaní sa s prostredím 
rodiny sa v závere pobytu objavili aj slzy v očiach. Bolo im 
dobre ! Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie u nás – vyjadrovali 
svoje dojmy z pobytu v Trenčíne.  

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 288/1/06 
 
Ústne maturitné skúšky sa začali na všetkých stredných 

školách v pondelok 22. mája 2006. Keďže je dobrým zvykom 
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vystaviť triedne tablo obdivu verejnosti minimálne týždeň 
pred ich konaním, námestia sa už počas predchádzajúceho 
týždňa plnili spievajúcimi študentmi maturitných ročníkov. Tí 
sa krikom a pískaním lúčili so školou pred nástupom na 
akademický týždeň. Ústne maturitné skúšky sa budú konať až 
do 9. júna 2006. Študenti mali výhodu, že si svoje ústne 
odpovede mohli rozložiť aj do piatich dní. Gymnazisti matu-
rovali z piatich predmetov vrátane slovenčiny, cudzieho jazy-
ka, dvoch voliteľných a jedného prírodovedného predmetu. 
Žiaci stredných odborných škôl maturovali zo štyroch pred-
metov, medzi ktorými samozrejme nechýbala teoretická a 
praktická časť. Študent si pred trojčlennou komisiou žreboval 
z každého predmetu z minimálne tridsiatich zadaní, ktoré sú 
delené na dve úrovne. Pri úrovni A odpovedal na tri otázky a 
pri úrovni B odpovedal o jednu menej, pričom na prípravu mal 
každý študent buď 15 alebo 20 minút. 

Trenčianske noviny 22.05.2006  
Pomocná evidencia 277/2/06 
 
Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie pripravil v piatok          

26. mája 2006 pre žiakov Špeciálnej základnej školy inter-
nátnej Vladimíra Predmerského deň naplnený radosťou. V ten 
deň školu navštívili vzácni hostia – Jeho Excelencia veľvy-
slanec Holandského kráľovstva Laurent Luis Stoqis, za-
kladateľ Fondu Dr. Klaun Jacques van der Linden, primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, prednosta Krajského 
školského úradu v Trenčíne Ing. Ondrej Divínsky a početná 
skupina príslušníkov hasičského zboru z holandského mesta 
Utrech, ktorí priniesli školákom veľa hračiek, získaných ve-
rejnou zbierkou vo svojom meste. Po privítaní hostí ria-
diteľkou školy Mgr. Jarmilou Blaškovou žiaci sa predstavili 
krátkym kultúrnym programom. Vyvrcholením predpoludnia 
bolo vystúpenie klauna Adina, počas vystúpenia ktorého sa 
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striedali chvíle napätia s chvíľami výbuchov smiechu. To však 
nebolo všetko, pretože po skončení programu všetky deti 
školy dostali balíček s hračkami od priateľov z Holandska, za 
čo vyjadrili poďakovanie. A tak deti školy opäť prežili jeden 
krásny deň naplnený smiechom, radosťou a veselosťou. 

Vlastné poznámky 
 
Folklór moja láska bol názov práce zo stredoškolskej 

odbornej činnosti žiačky Strednej združenej školy hotelových 
služieb a obchodu v Trenčíne Lucie Mikušovej, ktorá sa              
28. mája 2006 na celoslovenskej prehliadke stredoškolskej 
odbornej činnosti v Modre umiestnila na druhom mieste. So 
svojou prácou tretiačka Lucia Mikušová vyhrala najprv škol-
ské, neskôr regionálne kolo stredoškolskej odbornej činnosti. 
I keď si mohla vybrať viacero tém, ktoré sa týkali našej školy, 
no už mala vyhliadnutú tému už niekoľko rokov skôr. Aktívna 
činnosť vo folklórnom súbore Uhrovčan ovplyvnilo jej 
rozhodnutie. V svojej práci sa zamerala na priblíženie zvykov 
a ľudových tradícií z okolia Uhrovca. Časť jej práce bola 
venovaná ľudovým svadbám, krojom či liečebným metódam 
bylinkárov, pričom nechýbali ani zážitky z jej dlhoročného 
pôsobenia v spomínanom súbore. Svoju lásku k folklóru Lucia 
priblížila odbornej porote aj názornými ukážkami, pri ktorých 
ju spevom a tancom sprevádzal v každom kole súťaže niektorý 
z kamarátov zo súboru. Pôvodnú tridsaťsedemstranovú prácu 
musela Lucia po postupe na krajské kolo skrátiť na dvad-
saťpäť strán, no i napriek zhutneniu jej to neubralo na zau-
jímavosti a Lucii zabezpečila druhé miesto a tým aj postup na 
celoslovenské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa 
bude konať v Čechách. Finále sa nezúčastní, lebo odcestovala 
v rámci školy na polročnú stáž na Rhodos.  

Trenčianske noviny 07.06.2006  
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Dňa 2. júna 2006 sa uskutočnil 26. ročník športovej olym-
piády v areáli Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách za 
účasti siedmych základných škôl. Aj napriek chladnému poča-
siu, veternému a hlavne bezdáždivému počasiu si súťažiaci 
zmerali sily v nasledovných disciplínach - beh na 60 m, beh na 
600 m dievčatá, beh na 1000 m chlapci, skok do diaľky, skok 
do výšky, hod kriketovou loptičkou, štafeta 4 x 250 m, streľba 
zo vzduchovky. Súťažiaci si v jednotlivých disciplínach veľa 
krát siahli až na dno svojich fyzických síl a prezentovali sa 
kvalitnými výkonmi a dokázali, že ľahká atletika je ozajstnou 
kráľovnou športu. 
Konečné poradie : 
1. Základná škola Trenčín, Kubranská ul.     – 125 bodov 

(väčší počet prvých miest), 
2. Základná škola Trenčín, Ul. Na dolinách           – 125 bodov 
3. Základná škola Trenčín, Východná ul.           –   94 bodov 
4. Základná škola Dolná Súča                   –   90 bodov 
5. Základná škola Horná Súča                   –   88 bodov 
6. Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul.      –   61 bodov 
7. Základná škola Drietoma                     –   58 bodov 

Trenčianske noviny 14.06.2006 
Pomocná evidencia 328/3/06 

 
Rodičia žiakov zo Základnej školy Trenčín, Hodžova ulica 

si v období týždňa od 5. do 9. júna 2006 týždeň prečítali ta-
kéto poznámky v žiackych knižkách : „Vážení rodičia, po 
zmonitorovaní situácie v našej škole a vyhodnotení stavu sme 
prijali opatrenia v záujme bezpečnosti všetkých detí počas 
vyučovania. Žiadame Vás o ich podporu a individuálne zvý-
šenie opatrnosti v čase príchodu a odchodu vašich detí zo 
školy.“ Bolo to jedno z prijatých opatrení školy, ktoré zaviedli 
po informácii, že v okolí školy videli pohybovať sa muža, 
trestaného za rôzne sexuálne delikty, ktoré v škole urobili, aby 
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zabránili stretnutiu a kontaktu detí s mužom, sa vedenie školy 
nevyjadrilo. Okolie školy monitorovali aj mestskí policajti.  
Tento muž v minulosti žiakom školy, ktorý bol odsúdený za 
viaceré sexuálne delikty a medzi nimi aj za sexuálne zneužitie 
žiačky tejto školy pred 11-timi rokmi. 

Vlastné poznámky  
 
Cyklošovia sú členovia cykloturistického krúžku Základnej 

školy Trenčín, Na dolinách. Počas svojej päťročnej existencie 
pravidelne orga-
nizujú ku koncu 
školského roka 
výlety po našom 
krásnom Sloven-
sku. Nebolo tomu 
inak aj v tomto 
roku, keď sa roz-
hodli v dňoch 9. 
až 11. júna 2006 
navštíviť okolie 

Strečna. Počas jazdy na bicykloch to nebola nudná cesta, lebo 
bola vyplnená návštevou rázovitej obce Čičmany, overovaním 
si svojich zemepisných vedomostí, odreagovaním sa na moto-
kárach v Lietavskej Lúčke, uctenie si pamiatku francúzskych 
partizánov pri pamätníku pod Strečnom a vystúpenie na hrad 
Strečno, z ktorého si pozreli prekrásnu panorámu údolia Váhu. 
Keďže tento trojdňový výlet sprevádzalo príjemné slnečné 
počasie, ktorému sa vyhli veľké nepríjemnosti, keďže neboli 
pády a boli len dva defekty. A tak i napriek únave z preko-
nanej trasy 210 km z tvárí mladých cykloturistov po príchode 
domov vyžarovala spokojnosť zo svojho športového výkonu, 
najmä keď ich čakala sladká odmena v podobe veľkej torty.  

Info Trenčín 22.06.2006  
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Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Prvé letné lúče otvorili v Materskej škole Trenčín, Šafá-

rikova ul. projekt nazvaný Indiánske leto pre 145 detí a ich 
učiteľky. Školská 
záhrada sa preme-
nila na tri indián-
ske osady s origi-
nálnymi indiánsky-
mi stanmi, veľkými 
drevenými  totema-
mi a terčmi na strie-
ľanie šípov. Všetky 
deti aj s učiteľkami 
sa na dva týždne 
obliekli do indián-

skych odevov, vyzdobili sa čelenkami, originálnymi príves-
kami a opaskami, vymysleli si in-
diánske mená a začali sa pohy-
bovať v prírode. Spomínaný pro-
jekt Indiánske leto vyplnil celo-
denné pobyty detí materskej školy 
predovšetkým v prírode, ktorý bol 
vyplnený hravou formou na spoz-
návanie a ochranu živej a neživej 
prírody. Pripravené aktivity ako Lienka, Mravčekovo blu-
disko, Kukačka zakukaj, Kamienkova cesta, Les – zdroj 
kyslíka, Lúka a liečivé rastliny, Bádatelia a ďalšie moti-
vovali deti k aktívnemu spoznávaniu prírody a chápaniu jej 
významu pre život, ktoré plnili na svojich indiánskych výpra-
vách do blízkeho lesoparku Brezina, potok na Halalovke, 
Trenčiansky hrad či školskú záhradu. A tak z detí sa postupne 
stávali nielen obdivovatelia prírody, ale aj jej ochranári a 
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odborníci na výskum fauny a flóry. Súčasťou projektu bolo aj 
záhradné divadelné predstavenie zo života indiánov, na ktoré 
pozvali rodičov a priateľov školy. Nové získané zážitky 
a zručnosti pretavené do šťastného úsmevu a nadšenia detí 
boli tým najlepším dôkazom pre autorov projektu, že cieľ bol 
splnený. 

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Návštevy žiakov škôl na ľavobrežnej čistiarni odpadových 

vôd v Trenčíne sú pred koncom školského roku na každo-
dennom poriadku. Na proces čistenia odpadovej vody sa dňa 
19. júna 2006 prišli pozrieť aj žiaci zo Základnej školy na 
Východnej ulici v Trenčíne. Exkurziu žiakov sprevádzal vedú-
ci čistiarne odpadových vôd Ing. Anton Trachtulec. Žiaci 
prešli všetkými zariadeniami čistiarne presne v takom poradí, 
v akom prechádza aj znečistená voda. So zaujatím sledovali 
celý priebeh čistenia vody, až kým sa vráti späť do prírodného 
kolobehu. Prvá zastávka bola pri čerpacej stanici so závito-
vými čerpadlami, za ktorou dochádza k mechanickému čiste-
niu vody. Voda potom putuje do usadzovacích nádrží a pre-
chádza do aktivačnej nádrže, kde sa čistí biologicky prostred-
níctvom „mikroorganizmov aktivovaného kalu. Surový kal z 
usadzovacích nádrží spolu s nadbytočným aktivovaným kalom 
sa stabilizujú vo vyhnívacích nádržiach. Stabilizovaný kal sa 
potom odvodňuje na kalovej odstredivke a dosúša sa na kalo-
vých poliach. V objekte odstredivky kalu býva charakte-
ristický zápach. Málokto vydržal bez vreckovky pred nosom. 
Všetci však ostali ticho, keď sa dozvedeli, že to, čo tak pách-
ne, muselo odniekiaľ prísť. Deti kládli počas exkurzie zau-
jímavé otázky. Zaujímali sa, ako sa dá napríklad získavať pit-
ná voda z morskej vody. „Proces výroby pitnej vody z vody 
morskej je tak náročný, že kvôli nemu musí vzniknúť celá 
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továreň. Dozvedeli sa aj to, že vyčistená voda odteká do Váhu. 
Je čistejšia, ako tá v rieke. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianske noviny 26.06.2006 Dňa 22. mája 2006 Krajská 

školská správa v Trenčíne na záver školského roka 2005/2006 
odmenila najlepších žiakov a študentov Trenčianskeho kraja 
ocenením Talent Trenčianskeho kraja. K odmenením žia-
kom a študentom ako aj k ich učiteľom sa prihovoril riaditeľ 
Krajskej školskej správy v Trenčíne Ing. Ondrej Divínský, 
ktorý okrem iného zdôraznil, že je to pre neho veľká česť, keď 
môže oceniť najúspešnejším žiakov a študentov kraja, ktorí 
dosiahli vynikajúce výsledky reprezentovaní svojej osoby, 
svojich škôl a Trenčianskeho kraja v rôznych druhoch súťaží. 
A pokračoval ďalej, že dokázali svoj zodpovedný prístup ku 
školským povinnostiam, k učeniu, aj v príprave na Váš budúci 
život, veď každý, kto získa veľa vedomostí a zručností, má 
pred sebou nesmierne možnosti uplatnenia sa v budúcom 
živote. Stáročné skúsenosti našich predkov potvrdzujú, že 
práve mladí ľudia dokážu rýchlo pochopiť základy modernej 

techniky a jej obsluhu, 
rýchlo sa učia cudzie 
jazyky, chápu hudbu, 
výtvarné umenie, šport, 
tanec, skrátka všetko, 
čo moderný človek po-
trebuje k životu. Treba 
však pripomenúť, že sa 
to nezaobíde bez cie-
ľavedomosti, vytrvalos-
ti a disciplíny, bez pod-

pory vašich rodičov a usmerňovania vašich pedagógov. Veď 
na svete bolo veľa nádejných talentov, ale sa stratili, lebo im 

talentovaný muzikant a spevák Tibor Flaškár zo ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne 
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chýbala disciplína a vytrvalosť. Vo svojom prejave venoval 
pozornosť aj pedagógom, ktorým poďakoval za ich prácu 
v prospech mladých ľudí. Na záver zaželal oceneným a ich 
pedagógom k dosiahnutým úspechom a príjemné prežitie 
letných prázdnin a dovoleniek. Po tomto príhovore prevzali 
ocenení žiaci, študenti a ich pedagógovia ocenenia z rúk ria-
diteľa Krajskej školskej správy Ing. Andreja Divínskeho a je-
ho zástupkyne Mgr. Magdalény Slaměnovej. Týmto však vyz-
namenávanie neskončilo, pretože boli ocenené aj najúspeš-
nejšie školy v okresných a krajských súťažiach. V športových 
súťažiach sa na prvom 
mieste umiestnila Zá-
kladná škola Odborár-
ska Nové Mesto nad Vá-
hom, na druhom mieste  
Základná škola Komen-
ského Púchov a na tre-
ťom mieste Základná 
škola Školská Považská 
Bystrica. Vo vedomost-
ných a záujmovo – umeleckých súťažiach sa na prvom mieste 
umiestnila Základná škola Slovenských partizánov Považská 
Bystrica, na druhom mieste Základná škola Mládežnícka 
Púchov a na treťom mieste sa umiestnila Základná škola 
Centrum 3. Dubnica nad Váhom. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 22. júna 2006 sa rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. stretol 
s deťmi a vedením patronátneho Detského domova v Han-
dlovej na záver školského roka. Pri tejto príležitosti odovzdal 
deťom ovocie, sladkosti, drobné darčeky a knihy pre detskú 
knižnicu. 

Riaditeľka  Základnej školy Nové Mesto n/V. Odborárska preberá ocenenie 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa  28. júna 2006 sa uskutočnilo zasadnutie akademickej 

obce a vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka. V programe zasadnutia boli prednesené tieto 
správy :  
1. Správa o stave Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka za rok 2005 – rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.  

2. Správa o stave hospodárenia Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v roku 2005 – kvestor Ing.  Vladimír 
Ragula 

3. Správa o činnosti rektora Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka za rok 2005 – rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. 

4. Implementácia systému manažmentu kvality na Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka – predstaviteľka 
manažmentu pre kvalitu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.  

5. Príprava komplexnej akreditácie a medzinárodnej eval-
vácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka – 
predseda evalvačnej komisie Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. Ing. Michal Boršč, CSc. 
Vlastné poznámky 
 
Pri príležitosti význam-

ného životného jubilea 80. 
narodenín profesora Jú-
liusa Alexyho usporiadala 
Fakulta sociálnoekono-
mických vzťahov Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka dvojdňo-
vú vedeckú konferenciu 

jubilantovi (vľavo) blahoželal rektor TnU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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pod názvom „Informačný manažment v pedagogickom 
procese a praxi,“ ktorá zhrnula tvorivú a odbornú činnosť 
tohto vysokoškolského učiteľa vo vedeckej a pedagogickej 
práci. Július Alexy patril medzi zakladateľov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka a osobne sa venoval práve 
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Pri tejto príležitosti 
odovzdal oslávencovi dekan fakulty Pamätný list. Jubilanta 
pozdravil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a vo svojom príhovore 
zvýraznil jeho podiel na tvorbe vysokoškolských učebníc 
a článkov z ekonomiky, chemického priemyslu, systémového 
inžinierstva, manažérstva, sociálnej a hospodárskej politiky. 

Trenčianske noviny 28.06.2006 
 
Dňa 20. júna 2006 sa uskutočnila na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka prednáška na tému „Smerovanie americ-
kej zahraničnej politiky po 11. septembri“ v podaní americ-
kého lektora. Na prednáške sa zúčastnilo aj 16 amerických 
vysokoškolákov zo Stephen F. Ustin State University , ktorí 
boli na študijnom pobyte na Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 
Už po desiaty krát sa 

stretli mladí novinári na 
Základnej škole Tren-
čín, Kubranská, aby 
zhodnotili úroveň škol-
ských časopisov za 
uplynulý kalendárny rok 
2005/2006. Do súťaže 
sa prihlásilo 25 základ-
ných škôl Trenčianske-
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ho okresu, ale splnenie podmienky vydať aspoň dve čísla 
v školskom roku bolo pre niektoré školy nad ich sily, a tak dňa 
26. júna 2006 odborná porota tvorená redaktormi Tren-
čianskych novín Ľuboslavou Sedlákovou a Tomášom Tiso-
ňom mohla zhodnotiť len polovicu z nich. 

Do zlatého pásma boli zaradené tieto školské časopisy : 
- Rojkáčik – Základnej školy Trenčín, Kristíny Royovej, 
- Magazín Sedmička – Základnej školy Trenčín, Hodžova, 
- Nonstop – Základnej školy Trenčín, Kubranská, 
- Žirafa – Základnej školy Dlhé Hony. 

Do strieborného pásma boli zaradené tieto školské 
časopisy : 
- Všadebolko – Základnej školy Trenčianska Turná, 
- Domino – Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská, 
- Bociany – Základnej školy Svinná, 
- Machuľa – Základnej školy Soblahov, 
- Chocholúšik – Základnej školy Chocholná. 

Do bronzového pásma boli zaradené školské časopisy : 
- Školoviny – Základnej školy Trenčianska Teplá, 
- Úsmev – Špeciálna základná škola Vl. Predmerského 

Trenčín, 
- (Zá)školáčik – Základnej školy Trenčín, Bezručova. 

Súčasťou vyhod-
notenia súťaže škol-
ských časopisov bolo 
aj upozornenie zo 
strany profesionál-
nych novinárov na 
chyby, ktorých sa 
mladí novinári často 
dopúšťajú vo svojej 
práci. Všetky kolektí-
vy boli ocenené 

žiaci si prezreli obsah časopisov, ktoré boli v súťaži 
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z grantu, na ktorý prispelo Mesto Trenčín. Zakladateľka tejto 
súťaže Mgr. Edita Krecháčová zo Základnej školy Trenčín, 
Kubranská na záver súťaže konštatovala, že kým v začiatkoch 
súťaže sa kládol dôraz pri hodnotení školských časopisov na 
ich výtvarnú stránku, v posledných rokoch sa dôraz sústredil 
na ich technickú i estetickú stránku. Uplynulé obdobie 
desiatich rokov zaznamenalo kvalitatívne zlepšenie. 

Vlastné poznámky 
 
V januári tohto roku sa rozbehla nultá etapa projektu, finan-

covaného Európskou komisiou (365 tisíc Eur) s názvom Roz-
voj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v tren-
čianskom regióne (INSTIT) v skratke Regionálna inovačná 
stratégia Trenčín. Cieľom projektu bolo okrem iného efektívne 
a dôsledné využitie zdrojov regiónu pre jeho intenzívnejší hos-
podársky rozvoj, ako aj lepšie využívanie prostriedkov z Eu-

rópskych fondov na pro-
jekty, ktoré ovplyvnia ino-
vačné trendy v regióne. 
Zdôrazňuje sa dôležitý vý-
vojový trend v Európe,  ce-
loživotné vzdelávanie, kto-
rého výsledkom bude vyt-
vorenie zásoby vzdelaných 
ľudí pre podnikateľskú 
sféru, samosprávu i ostatné 

oblasti v regióne. V súvislosti s prípravou prvej etapy riešenia 
projektu sa uskutočnil aktuálny workshop Regionálne predví-
danie dňa 27. júna 2006, na ktorom prednášali renomovaní 
európski odborníci o skúsenostiach pri predvídaní budúceho 
rozvoja v európskych a iných krajinách. Hovorilo sa hovorilo 
napríklad i o tom, akú tvár bude mať trenčiansky región v roku 
2015. Dôležitou súčasťou podujatia bolo vyhodnotenie nultej 

zľava – zahraničný lektor, PaedDr. Jozef Božik, doc. Ing. Ignác Prno, CSc.  
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etapy a príprava prvej etapy projektu RIS, ktorou sa zaoberal 
riadiaci výbor projektu RIS Trenčín. O záveroch informovali 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a predseda 
riadiaceho výboru RIS Trenčín MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a 
podpredseda riadiaceho výboru doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD., prorektor a predseda manažerského útvaru RIS doc. 
Ing. Ignác Prno, CSc. a riaditeľ BIC Group Bratislava, 
partnerskej organizácie pri riešení projektu Ing. Ján 
Strelecký. 
Vlastné poznámky 

 
      Spojenie týchto dvoch slov evokovalo v deťoch vidinu 
príjemných letných prázdnin. Pod týmto heslom sa už po tretí 
krát stretli v deti materských a základných škôl zo sídliska Juh 
v amfiteátri Kultúrneho centra Aktivity, o.z., aby spoločne 
zhodnotili školský rok 2005/2006. Slávnostnú atmosféru 
podujatia spríjemnili vystúpeniami v bohatom  kultúrnom pro-

grame, ktorý pre 
nich pripravili 
tanečníci taneč-
ných skupín 
Goonies, Korzo, 
Koral, Korzo – 
drobci, South Si-
de, gymnasti Zá-
kladnej školy 

Východná, karatisti klubu Európa, brušné tanečnice Základnej 
školy Novomeského  a deťúrence zo všetkých materských škôl 
sídliska Juh. Príjemné letné slnečné počasie spôsobilo, že am-
fiteáter praskal vo švíkoch a diváci museli prejaviť dobrú vô-
ľu, aby sa všetci pomestili. Vyvrcholením podujatia bolo oce-
nenie žiakov, športovcov a pedagógov titulom super z oboch 
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základných škôl zo sídliska Juh. Zo Základnej školy Trenčín, 
Novomestského boli ocenení : 

žiaci 1. stupeň 
- super žiak : Veronika Šmatláková 
- super športovec : Martin Bernát 
- super kamarát : Beáta Orlická 

žiaci 2. stupeň 
- super žiak : Adriana Janovská 
- super športovec : Holúbek Jakub 
- super kamarát : Romana Decká 

učiteľ 1. stupeň 
- super učiteľ : Mgr. Falťanová Ľubica 

učiteľ 2. stupeň 
- super učiteľ : Mgr. Jaroslava Čapáková 

Zo Základnej školy Trenčín, Východná, boli ocenení : 
žiaci 1. stupeň 

- super žiak : Mária Michalíková  
- super športovec : Nina Kákošová  
- super kamarát : Lenka Štefinová 

žiaci 2. Stupeň 
- super žiak : Lenka Kadáková 
- super športovec : Ivana Miklasová 
- super kamarát : Matej Krajči 

učiteľ 1. stupeň 
- super učiteľ : Mgr. Eva Trepáková 

učiteľ 2. stupeň 
- super učiteľ : Ing. Petra Petho  

Ocenenia odovzdával poslanec dlhodobo plne uvoľnený pre 
výkon funkcie Branislav Zubričaňák. 

Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 
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Dňa 27. júna 
2006 sa uskutočnil 
v Kultúrnom a me-
todickom centre 
Ozbrojených síl 
Slovenskej repu-
bliky v Trenčíne               
2. ročník oceňova-
nia najúspešnejších 

a najaktívnejších 
žiakov trenčian-

skych základných škôl a základnej umeleckej školy vo všet-
kých oblastiach spoločensko-vednej činnosti pod názvom 
„Detská osob-
nosť 2006“. A  
tak divadelná sála 
naplnená mláde-
žou, rodičmi a sta-
rými rodičmi mala 
príležitosť poznať 
deti, ktoré úspeše 
reprezentujú svoje 
mesto, svoju škou 
na rôznych súťa-
žiach zameraných 
na umenie, literatúru, hudbu, predmetové olympiády, šport, 
rozvojové programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Z javiska 
sa prítomným prihovoril primátor mesta Trenčín, Ing. Bra-
nislav Celler, ktorý všetkým oceneným zablahoželal a vyja-
dril presvedčenie, že svoje úspechy zúročia na stredných, vy-
sokých školách či po ukončení školy na svojich pracoviskách. 
Po príhovore primátora privítal zúčastnených aj moderátor 
galaprogramu Bc. Anton Šepták, ktorý postupne vyvolával na 

ocenenie „najlepší programátor“ preberá Tomáš Huňa – ZŠ Hodžova ul. 

ocenenie „najlepší výtvarník“ preberá Ema Balaščáková – ZŠ Bezručova ul. 



 493 

pódium 31 ocenených osobností – jednotlivcov  a 9 športo-
vých kolektívov, aby si z rúk významných osobností poli-
tického, kultúrneho a športového života nášho mesta prevzali 

ocenenia a vecné dary. 
Pozvanie prijali spisova-
teľ Rudolf Dobiáš, hu-
dobník a zberateľ ľudo-
vých piesní Ing. Jozef 
Lehocký, extréner ho-
kejovej reprezentácie 
Slovenskej republiky 
František Hossa, posla-
nec Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne 

RNDr. Jozef Mertan a akademický maliar Juraj Oravec. 
Oceňovanie detských osobností sprevádzal pestrý kultúrno-
športový program. 

Vlastné poznámky 
 

Mená vyznamenaných žiakov a kolektívov : 
1. Jakub Kokeš, Základná škola Trenčín, Ul. L. Novo-

meského – najlepší matematik, ktorý získal 3. miesto 
v krajskom kole matematickej olympiády; 

2. Patrícia Fabová, Základná škola Trenčín, Hodžova ul. – 
najlepší jazykový olympionik, ktorá získala vo svojej 
kategórii 1. miesto v krajskom kole olympiády v jazyku 
anglickom a 7. miesto v celoslovenskom kole olympiády 
v jazyku anglickom; 

3. Michal Novohradský, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony – najlepší jazykový olympionik, ktorý získal vo svojej 
kategórii 1. miesto v krajskom kole olympiády v jazyku 
anglickom a 7. miesto v celoslovenskom kole olympiády 
v jazyku anglickom; 

Víťazné družstvo ZŠ Hodžova ul. preberá blahoželanie primátora Ing. Cellera 
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4. Alexandra Adameková, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony – najlepší recitátor, ktorá získala vo svojej kategórii     
1. miesto v krajskom kole „Podjavorinskej Bzince“; 

5. Monika Decká, Základná škola Trenčín, Východná ul. – 
najlepší recitátor, ktorá získala vo svojej kategórii 1. miesto 
v krajskom kole súťaže „Podjavorinskej Bzince“; 

6. Lýdia Cvopová, Základná škola Trenčín, Východná ul. – 
najlepší interpret rozprávok, ktorá získal 1. miesto v kraj-
skom kole súťaže „Rozprávkové vretienko“; 

7. Romana Kopecká, Základná škola Trenčín, Východná ul. 
– najlepší interpret povestí, ktorá získala 1. miesto v kraj-
skom kole súťaže „Šaliansky Maťko“; 

8. Ján Bogár, Základná škola Trenčín, Novomeského ul. – 
najlepší astronóm, ktorý získal 1. miesto v krajskom kole 
súťaže „Čo vieš o hviezdach ?“; 

9. Ema Balaščáková, Základná škola Trenčín, Bezručova ul., 
ktorá získala 1. miesto v medzinárodnej súťaži „Svet očami 
a fantázie“; 

10. Natália Kaščáková, Základná škola Trenčín, Bezručova 
ul., ktorá získala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže 
„Hraško ešte žije“ 

11. Tomáš Huňa, Základná škola Trenčín, Hodžova ul. – 
najlepší programátor, ktorý získal v krajskom kole súťaže 3. 
miesto a v celoslovenskom kole 15. miesto súťaže v progra-
movaní „Baltik“; 

12. Lukáš Vasko, Základná škola Trenčín, Hodžova ul. – 
najlepší programátor, ktorý získal v krajskom kole súťaže 3. 
miesto a v celoslovenskom kole 15. miesto súťaže v progra-
movaní „Baltik“; 

13. Terézia Kohoutová, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony, ktorá získala 1. miesto v krajskom kole súťaže „Slá-
vik Slovenska“; 
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14. Simona Spačková, Základná škola Trenčín, Ul. Na doli-
nách – najlepší recitátor ruskej poézie, ktorá získala                 
1. miesto v krajskom kole „Ars Poetika“; 

15. Štefan Novosad, Základná umelecká škola Trenčín, - 
najlepší výtvarník, ktorý získal ocenenie na medzinárodnej 
súťaži „Ex Libris“; 

16. Monika Klenová, Základná umelecká škola Trenčín – 
najlepší inštrumentalista, ktorá získala 2. miesto v celoslo-
venskom kole súťaže „Čarovná flauta“; 

17. Lucia Komorovská, Základná umelecká škola Trenčín – 
najlepší spevák, ktorá získala 1. miesto na celoslovenskom 
kole súťaže „Stančekova Prievidza“; 

18. Zuzana Brlejová, Základná umelecká škola Trenčín – 
najlepší absolvent školy, ktorý získala za 2. miesto 
v celoslovenskom kole súťaže hre na klavír; 

19. Družstvo starších žiakov halového futbalu, Základná 
škola Trenčín, Ul. Na dolinách, ktoré získalo 2. miesto 
v krajskom kole súťaže v halovom futbale; 

20. Futbalové družstvo dievčat, Základná škola Trenčín, Ul. 
Na dolinách, ktoré získalo 3. miesto v krajskom kole súťaže 
vo futbale; 

21. Družstvo mladších dorasteniek v hádzanej, Základná 
škola Trenčín, Bezručova ul., ktoré získalo 1. mieste v re-
gionálnom kole súťaže v hádzanej; 

22. Družstvo mladších žiakov v hádzanej, Základná škola 
Trenčín, Hodžova ul., ktoré získalo 3. miesto v krajskom 
kole hádzanej; 

23. Basketbalové družstvo žiakov, Základná škola Trenčín, 
Východná ul., ktoré získalo 3. miesto v regionálnom kole 
v basketbale; 

24. Monika Decká, Základná škola Trenčín, Východná ul., 
ktorá získala 1. miesto v krajskom kole súťaže v gymnas-
tickom štvorboji 
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25. Erik Pavlíček, ZŠ Trenčín, Veľkomoravská ul., ktorý zís-
kal 3. miesto v krajskom kole súťaže v gymnastickom 
štvorboji 

26. Ingrid Suchánková, Základná škola Trenčín, Novomes-
kého ul., ktorá získala 1. miesto v súťaži celoslovenského 
kola v karate; 

27. Filip Nguyem, Základná škola Trenčín, Hodžova ul., ktorý 
získal 1. miesto v súťaži celoslovenského kola v karate; 

28. Kristína Kosecová, Základná škola Trenčín, Veľkomo-
ravská ul., ktorá získala 2. miesto v súťaži celoslovenského 
kola v katare; 

29. Družstvo karate v zložení (D. Kopúň, R. Súdny, M. 
Kopúňová, B. Males), Základná škola Trenčín, Bezručova 
ul., ktoré získalo dve 1. miesta a jedno 2. miesto v súťaži 
celoslovenského kola v karate; 

30. Družstvo karate v zložení (Suchánková, Oravcová, Ha-
vierová), Základná škola Trenčín, Novomeského ul. získalo 
1. miesto v družstvách na majstrovstvách Slovenska v ka-
rate; 

31. Družstvo streetového hokeja, Základná škola Trenčín, 
Hodžova ul., získalo 2. miesto v krajskom kole súťaže 
streetového hokeja  ; 

32. Družstvo hokeja mladších žiakov, Základná škola 
Trenčín, Hodžova ul., získalo 2. miesto v prvej lige ľado-
vého hokeja mladších žiakov; 

33. Družstvo hokeja starších žiakov, Základná škola Trenčín, 
Hodžova ul., získalo 2. miesto v prvej lige ľadového hokeja 
starších žiakov; 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 364/1/06, 382/1/06, 385/1/06 
 
Organizátori druhého kola 1. ročníka súťažnej prehliadky 

projektových prác žiakov 2. stupňa základných škôl pod náz-
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vom „Trenčín – miesto môjho žitia“ využili toto spolo-
čenské podujatie na vyhlásenie jej výsledkov, ktoré predniesla 
predsedníčka komisie školstva a sociálnych vecí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Anna Plánková. V úvode 
konštatovala, že v druhom kole bolo prezentovaných síce 
menej projektov, ale o to kvalitnejších. Najviac prekvapil 
kolektív žiakov Základnej školy, Hodžova ul. s projektom 
„Stredoveké opevnenia Trenčína a mestské brány ako jeho 
súčasť“, do ktorého sa zapojili žiaci výtvarníci, speváci, 
historici pod vedením Mgr. Eleny Balkovej a Mgr. Marty 
Zemánkovej,  za ktorý mu odborná porota udelila prvé mies-
to. Na druhom mieste sa umiestnil kolektív žiakov Základnej 
školy, Ul. L. Novomeského pod vedením Mgr. Viery Bar-
talošovej s projektom „Potulky Trenčínom v 15. až 18. sto-
ročí“ a tretie miesto získal kolektív žiakov Základnej školy, 
Ul. Na dolinách pod vedením Mgr. Kataríny Mackovej 
s projektom „Trenčín za povstania Františka 2. Rákociho“. 
Čestné uznania získal kolektív žiakov Základnej školy 
Trenčín, Bezručova pod vedením Mgr. Heleny Kyškovej za 
projekt „Trenčín v čase tureckého nebezpečenstva“ a ko-
lektív žiakov Základnej školy Trenčín, Ulica L. Novomeského 
pod vedením Mgr. Viery Bartalošovej za projekt „Mozaika 
zo života obyvateľov nášho mesta“. 

Vlastné poznámky 

 
Školské zariadenia, m.r.o., Trenčín budú spravovať v no-

vom školskom roku 2006/2007 18 materských škôl a jednu 
základnú školu s ročníkmi 1 – 4.  Ku koncu školského roka 
2005/2006 bolo v materských školách umiestnených 1421 detí 
predškolského veku. Na ich výchove a vzdelávaní sa podie-
ľalo 120 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a na 
udržovaní čistoty a na príprave zdravej a kvalitnej stravy 78 
prevádzkových zamestnancov.  Zápis detí do materských škôl 
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bol ukončený dňa 31. marca 2006 a k tomuto termínu bolo 
prihlásených 1.400 detí. Keďže nebol veľký medziročný 
rozdiel v počtoch detí vzhľadom, nebude nutné vykonať 
opatrenia na redukciu v počtoch pedagogických a prevádz-
kových zamestnancov. Materské školy poskytujú okrem ce-
lodennej výchovno-vzdelávacej starostlivosti aj metodicko-
poradenské činnosti pre rodičov a záujmové činnosti pre deti 
predškolského ve-
ku. Výsledky vý-
chovno – vzdeláva-
cej práce v mater-
ských školách sú na 
veľmi dobrej úrovni, 
čo potvrdili výsled-
ky troch komplex-
ných inšpekcií Štát-
nej školskej inšpek-
cie.  

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Počas dvoch dní – 26. a 27. júna 2006 hostil trenčiansky 

Domov mládeže členov Modelového Európskeho parlamen-
tu. Delegáciám zložených zo študentov stredných škôl z Tren-
čianskeho kraja predsedali aj ich prezidenti. Projekt Mode-
lového parlamentu realizuje Ministerstvo školstva spolu 
s Krajským metodickým centrom, na pôde ktorých sa konajú 
jeho regionálne kolá. Druhého ročníka sa zúčastnili skupiny 
študentov z gymnázií, obchodných akadémií a stredných 
odborných učilíšť z Trenčianskeho kraja. Päťčlenné skupiny 
škôl vystupovali v úlohe zástupcov Írska, Grécka, Estónska, 
Maďarska, Francúzska, Fínska, Talianska a Litvy. Príprave na 
zasadnutie parlamentu venovali celý mesiac, pričom museli 



 499 

spoznať názory „svojej“ krajiny. Do projektu sa mohli pri-
hlásiť iba prváci a druháci, aby budúci rok mohli robiť pre-
zidentov výborov. Tí sú volení všetkými účastníkmi spomedzi 
najaktívnejších delegátov. Cieľom celého projektu bolo ta-
kouto názornou formou oboznámiť študentov s fungovaním 
Európskeho parlamentu. Študenti sa naučili, ako spolu komu-
nikovať a rešpektovať jeden druhého. Do celoslovenského 
kola postúpili Michal Hulvák a Kristína Korčeková z Gym-
názia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Pavol Benčo z Gymnázia v 
Považskej Bystrici a Rastislav Klúčar zo Stredného odbor-
ného učilišťa odevného a textilného v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 03.06.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 
 
Dňa 29. júna 2006 vystúpil v átriu Kolégia piaristov v škol-

ský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
pod vedením zbormajstra Martina Holúbka, Sláčikový súbor 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne a Komorný orchester 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne s umeleckou vedúcou 
Alenou Piatkovou. Nadšené publikum svojím potleskom oce-
nilo výkon mladých umelcov, ktorí sa predstavili s dielami 
Bernsteina, Gershwina, Hanouska, Martinu a ďalších. Ako 
sólisti sa predstavili speváci Róbert Babál, Katarína Štefa–
ničáková, Klára Michalíková, Jana Hudecová a huslistka 
Kristína Tisová. Na záver sa z rúk účinkujúcich vzniesli do 
výšky pestrofarebné balóniky, ktoré niesli radosť zo začína-
júcich sa prázdnin všetkým deťom. 

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 403/4/06 
 
Stalo sa už pravidlom, že na záver školského roka primátor 

mesta aj s ostatnými funkcionármi mesta navštevujú školy 
a školské zariadenia, aby osobne gratulovali žiakom a peda-
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gógom k úspešnému ukončeniu školského roka. V piatok dňa 
30. júna 2006, kedy sa končil školský rok 2005/2006 primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler navštívil Základnú školu 
Trenčín, Dlhé Hony, kde spolu s riaditeľom školy odovzdal 
Mgr. Michalom Galkom knižné odmeny 63 najlepším žia-
kom školy. Medzi vyznamenanými sme poznali i žiakov Mo-
niku Pojezdálovú a Michala Novohradského, ktorí v utorok 
27. júna prevzali v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky ocenenie Mesta Trenčín 
„Detská osobnosť mesta Trenčín 2006“. 

Vlastné poznámky 
 
Viac ako týždeň trvajúcimi promóciami vyvrcholil aka-

demický rok 2005/2006 na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka. Začiatok maratónu slávnostných promócií patril 
Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na 
ktorej inžinierske tituly prevzalo 83 absolventov a okrem toho 
promovalo aj prvých šesť absolventiek najvyššej formy 
vzdelávania - doktorandského štúdia tejto fakulty. Ďalšie 
slávnostné promócie absolventov z Fakulty mechatroniky, 
Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov mali svoje pokračovanie v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne, na 
ktorých prevzalo 585 
absolventov inžinierske 
a 8 absolventov baka-
lárske tituly. Pri promó-
cii absolventov Fakulty 
mechatroniky boli ich 
účastníci svedkami výz-
namnej udalosti, keď 
rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. odovzdal 

Ing. Michal Čižmár preberá Medailu TnU AD a Cenu rektora 
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Medailu TnUAD dvetisícemu absolventovi Trenčanovi Ing. 
Michalovi Čižmárovi. Zároveň si prevzal aj Cenu rektora 
ako najlepší študent v akademickom roku 2005/2006, čo 
komentoval nový absolvent slovami „Ani som nevedel, že 
som bol najlepší študent“. O ďalšie tri Ceny rektora, spojené 
s finančnou odmenou 10.000 Sk sa podelili absolventi z 
ostatných fakúlt – Ing. Peter Gergely z Fakulty špeciálnej 
techniky, Ing. Tomáš Truchlík z Fakulty priemyselných 
technológií a Ing. Milan Budjač z Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov. Ing. Michal Čižmár, ktorý ukončil štúdium 
s priemerom známok 1,174 sa po promócii vyjadril, že sa 
neučil pre známky, ale aby získal vedomosti. A aké sú plány 
do budúcna tohoto výborného študenta ? „V nasledujúcom 
akademickom roku sa na Fakulte mechatroniky po prvý raz 
otvára doktorandské štúdium a ja chcem túto príležitosť 
využiť a ďalej sa vzdelávať. Som vďačný najmä mame, že je 
taká dobrá, trpezlivá a ochotná naďalej v štúdiu podporovať“ 
dodal skromne Michal Čižmár. Z rúk akademických funkcio-
nárov na štyroch fakultách si prevzalo v tomto akademickom 
roku diplom inžiniera 668 a diplom bakalára osem absol-
ventov. Na záver pripomeňme, že v deväťročnej histórii Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa nositeľmi inži-
nierskeho titulu stalo už 2 351 a titulu bakalár 733 ab-
solventov.  

Vlastné poznámky 
 
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky dňa 7. júla 2006 bolo už po druhýkrát miestom 
slávnostnej promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Z rúk rektora 
univerzity doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prevzalo tridsať 
absolventov osvedčenia o úspešnom ukončení štúdia. Za všet-
kých absolventov vyslovil úprimné poďakovanie pedagógom 
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a svojím najbližším  najstarší absolvent 75 ročný Štefan Balaj 
z Trenčína slovami „keď sme sa rozhodli pre štúdium, netušili 
sme ako rýchlo tie tri roky uplynú a naraz sme zastali na pra-
hu slávnostného dňa. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s ochotou 
a porozumením odovzdávali svoje vedomosti. Ďakujeme aj 
našim blízkym, že 
nás v štúdiu podpo-
rovali. Na dni a roky 
strávené v školských 
laviciach nikdy ne-
zabudneme veď sme 
nadviazali nové 
vzťahy a priateľstvá. 
Máme všetci dobrý 
pocit, že sme sa veľa 
naučili až do tej mie-
ry, že sme sa stali rovnocennými partnermi vnúčatám pri práci 
s počítačom, alebo sa môžeme s nimi pustiť do odbornej 
debaty napríklad o trhovom mechanizme.“ Absolventov 
postriebrených jeseňou času vo svojom príhovore ocenil rektor 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., najmä ich záujem o vzde-
lávanie. Súčasne im vyjadril ponuku na ďalšie vzdelávanie, že 
ak majú záujem môžu si svoje vedomosti rozšíriť v ďalšom 
nadstavbovom štúdiu. V závere konštatoval, že univerzita na 
túto formu celoživotného vzdelávania nedostáva štátny prís-
pevok a jej činnosť realizuje z vlastných finančných zdrojov. 

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Info Trenčín 27.07.2006 
Pomocná evidencia 404/2/06 
 
V prvý deň nového školského roka, 4. septembra 2006 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler sa zastavil na 
Základnej škole Trenčín, Kubranská ulica, kde sa prihovoril 

Štefan Balaj preberanie osvedčenie o absolvovaní štúdia 
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k žiakom a učiteľom školy. V školskom roku 2006/2007 do 
školských lavíc zasadlo 4.782 žiakov, z toho 505 prvákov. 
Keďže v júni ukončilo základnú školskú dochádzku 739 žia-
kov, v porovnaní s minulým školským rokom 2005/2006 kle-
sol počet detí v trenčianskych základných školách o 234. Aby 
trenčianske školy nepocítili nedostatok peňazí, o to sa okrem 
manažérskej vynaliezavosti manažmentov škôl staral aj ich 
zriaďovateľ, Mesto Trenčín. Podľa slov vedúceho Útvaru 
školstva a sociálnych vecí mestského úradu Mgr. Jozefa 
Baláža, odkedy štát preniesol právomoci v základnom škol-
stve na mestá a obce, pridelené peniaze, tzv. normatívy, tie im 
stačia len na základné veci, napríklad na nové lepšie vybave-
nie už nezostáva. Preto v Trenčíne pomáhajú základným a ma-
terským školám aj finančnými prostriedkami z mestského 
rozpočtu. „Príspevok 500 Sk na žiaka sa poskytuje nielen 
základným, ale aj materským školám prvýkrát. Je to nový typ 
príspevku samosprávy na učebné pomôcky, alebo na výmenu 
zastaraného vybavenia, to znamená nábytku, lavíc, stoličiek či 
katedier,“ hovorí Mgr. Jozef Baláž. Mesto nezabudlo ani na 
Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času. Finančná 
čiastka, určená na jedno dieťa tu predstavuje 300 Sk. „Všetci 
prváci dostali od mesta aj knihy a špeciálne žiacke knižky,“ 
dodáva vedúci útvaru. Zlepšiť najmä technickú infraštruktúru, 
ale aj komunikáciu na linke škola – mesto pomôže aj 50 
osobných počítačov, ktoré budú základným školám rozdelené 
podľa počtu žiakov do konca mesiaca septembra 2006. Na 
tento cieľ Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho rozpočtu 
presahuje jeden milión 200 tisíc Sk.  

Vlastné poznámky 
 
Dňom 4.septembra 2006 pri otvorení školského roka 

2006/2007, sme zaznamenali v Trenčíne otvorenie novej 
strednej odbornej školy pod názvom Pedagogická a sociálna 
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akadémia sv. Andreja – Svorada a Benedikta za účasti 
Otca biskupa Mariána Chovanca (trenčianskeho rodáka), 
ktorý slávnostnou svätou omšou v kostole Notre Dame otvoril 
nový školský rok 2006/2007 a následne požehnal priestory 
novej školy. Riaditeľka školy Ing. Hana Hulínová, nám pri 
tejto príležitosti prezradila o novej škole to, že zriaďovateľom 
školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra. Svoje sídlo 
má v budove na Ulici 1.mája č. 7, kde sa delí o priestory so 
Základnou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta. V škol-
skom roku 2006/2007 sa pôvodne uvažovalo o otvorení len 
jednej triedy. Mimoriadny záujem študentov o štúdium v štu-
dijnom odbore sociálno-výchovný pracovník, nás prekvapil, a 
kapacitu jednej triedy prevýšil. Aby sme všetkým uchádzačom 
vyšli v ústrety, tak po súhlase zriaďovateľa boli otvorené až 
dve triedy 1. ročníka s 52 žiakmi. Sociálno-výchovný pra-
covník je nový štvorročný študijný odbor s maturitou, schvá-
lený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v roku 
2001, ktorým sa pripravujú absolventi so širokým všeobecno-
vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomos-
ťami i praktickými zručnosťami schopných vykonávať 
kvalifikovanú a samostatnú prácu v sociálno-výchovnej oblas-
ti. Svoje uplatnenie nájdu v širokom spektre inštitúcií, ktoré  
poskytujú sociálnu starostlivosť klientom na úradoch práce, 
ústavoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti, krízových 
centrách rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách, v or-
gánoch miestnej štátnej sprá-
vy, samosprávy a v neštátnych 
subjektoch poskytujúcich so-
ciálne služby. Absolventi ško-
ly si môžu zvyšovať svoju 
kvalifikáciu po ukončení štú-
dia pokračovaním vo vzdelá-
vaní buď vo vyššom odbor-
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nom štúdiu, alebo v štúdiu na vysokej škole. Veríme, že splní-
me všetky očakávania a nádeje, ktoré do nás vkladajú  a uro-
bíme všetko preto, aby sme pripravili absolventov spĺňajúcich 
všetky odborné, osobnostné a morálne kvality. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 6. septembra 2006 usporiadala Rozvojová agentúra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja informačný workschop 
na tému „Informatizácia verejnej správy“, na ktorom pred-
nášatelia Ing. Tomáš Hanulík a Ing. Andrea Fraňová pred-
stavili pilotný program  European Computer Driving Licence 
– ECDL, zameraný na zvyšovanie odbornej kva-lifikácie 
a adaptability zamestnan-
cov verejnej správy 
v oblasti komunikačných 
technológií a zoznámili s 
jeho výsledkami v pod-
mienkach Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
Účastníci workschopu sa 
dozvedeli, že : 
- na realizáciu projektu 

Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja využil grant finančných prostriedkov 
z Európskeho sociálneho fondu, ktorý bol realizovaný od 
februára 2005 do júla 2006 Fakultou sociálno-ekonomic-
kých vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- v absolvovaných kurzoch boli sylaby kompatibilné so 
systémom ECDL, nadviazané na akreditované školenia 
partnera školenia projektu Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- účastníci vzdelávania na zvýšenie počítačovej gramotnosti 
absolvovali celkom 7 základných a 6 prídavných modulov 
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objasňujúcich moderné technológie elektronickej kance-
lárie; 

- každý úspešný absolvent základného informatického vzde-
lávania všetkých 7 skúšok ECDL získal Certifikát 
ECDL, ktorý je platný vo všetkých štátoch Európskej únie. 
Časť zamestnancov, ktorá úspešne absolvovala z ľubo-
voľných 4 modulov získala Osvedčenie ECDL; 

- u všetkých pracovníkov, ktorí absolvovali kurz, sa ze-
fektívnilo využívanie počítačov techniky a zvýšila sa pra-
covná výkonnosť pracovníkov; 

- zefektívnilo sa pracovné využitie informatikov; 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 13. septembra 2006 uskutočnila Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka tlačovú besedu, na ktorej jej rektor doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. s prorektormi prof. Ing. Roz-
marínou Dubovskou, DrSc., prof. Ing. Jurajom Slabe-
ciusom, PhD., predsedom Akademického senátu prof. Ing. 
Michalom Borščom, CSc. a kvestorom Ing. Vladimírom 
Ragulom informovali o stave pripravenosti univerzity do no-

vého jubilejné-
ho desiateho 
akademického 

roka 2006/07. 
Na slávnost-
nom otvorení 
nového akade-
mického roka 
v Kultúrnom a 

metodickom 
centre Ozbro-
jených síl Slo-
venskej repu-
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bliky, kde okrem klasického programu spojeného s otvorením 
odovzdajú čelní predstavitelia univerzity čestný titul Doctor 
honoris cauza (Dr.h.c.) významným predstaviteľom vedy, 
výskumu a vzdelávania na Slovensku, ktorým ju vedecká rada 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka schválila. Sú nimi 
zakladateľ Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 
Ing. Július Alexy, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity 
v Košiciach prof. Ing. Ivan Hrivnák, DrSc. a generálny 
riaditeľ Elektrotechnického výskumného a projektového ústa-
vu v Novej Dubnici Ing. Jozef Buday, CSc. Bližšie o pripra-
venosti univerzity do nového akademického roka informoval 
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Na univerzitu sa prihlásilo 
viac ako 4 tisíc záujemcov o štúdium, z ktorých 2200 uspelo 
a zapísalo sa do prvého ročníka. Predpokladá sa, že univerzita 
bude viac ako šesťtisíc študentov. Problémy sú s ubytovaním 
študentov v Púchove nie sú, kde kapacita internátu 200 miest 
pokrýva záujem a nároky študentov. Problémy s ubytovaním 
sú v Trenčíne, kde zo 700 žiadostí o ubytovanie je možno 
vyhovieť polovičke záujemcov. Predpokladalo sa, že nové 

ubytovacie priestory vzniknú v uvoľnených 
priestoroch Kasární SNP, ale minister obra-
ny Slovenskej republiky František Kašický 
oznámil univerzite, že uvoľnenie kasární 
neprichádza do úvahy. A tak opäť začne sé-
ria rokovaní so samosprávnymi orgánmi 
mesta a kraja s cieľom získať objekt, ktoré 
by rekonštrukcii slúžili pre ubytovanie 

študentov. Príjemnejšími novotami v živote univerzity je uve-
denie nových akreditovaných študijných programov : 
■ Chémia a technológia skla a špeciálnych materiálov – 

inžinierske štúdium, 
■ Politológia – magisterské štúdium 
■ Mechatronika – doktorandské štúdium, 

doc. Ing. J. Wagner, PhD. 
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■ Strojárske technológie a materiály - doktorandské 
štúdium, 

■ Technológia makromolekulových látok - doktorandské 
štúdium. 
Ďalšou príjemnou skutočnosťou je ukončenie rekonštruk-

čných prác na objekte bývalej základnej školy v tesnej blíz-
kosti univerzity, v ktorej nájdu svoje študijné priestory 
študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov aj s novou 
aulou s kapacitou 230 miest. Trenčianska univerzita Alexan-
dra Dubčeka sa stala členom Podunajskej konferencie rektorov 
a je teda členom všetkých významnejších medzinárodných 
združení univerzít. Ďalším významným momentom, ktorý 
prispeje, aby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka bola 
medzinárodne akceptovateľná viac ako je doteraz, bude 
podrobená medzinárodnej inštitucionálnej evalvácii prostred-
níctvom Európskej asociácie univerzít, ktorou sa sleduje ďalší 
rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. septembra 2006 Ústav prírodných a humanitných 
vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka usporiadal 
konferenciu na tému „Evolučné prístupy vo vyučovaní cu-

dzích jazykov...“, kto-
rej sa zúčastnili učitelia 
cudzích jazykov slo-
venských vysokých 
škôl. Jej rokovanie 
otvorila vedúca katedry 
jazykov ústavu PhDr. 
Elena Delgádová. V 
úvode konferencie vys-
túpil riaditeľ ústavu 

prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. Vo svojom príhovore povedal, že 
snahou je, aby mladá generácia bola dobre jazykovo 
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pripravená pri prijímaní vedomostí. Možná nie je ďalekou 
métou cieľ, že študenti ktorí prichádzajú študovať na vysoké 
školy ovládali slovom a písmom jeden zo svetových jazykov. 
V Trenčíne majú všetky fakulty povinné štúdium cudzích ja-
zykov; v spoločenskovedných študijných programoch sa vyu-
čujú povinne dva svetové jazyky vo väčšom rozsahu v troch 
semestroch a je snahou, aby táto požiadavka sa rozšírila i do 
technických študijných programov. Katedra jazykov na Tren-
čianskej univerzite je najväčšou katedrou a zabezpečuje vyu-
čovanie cudzích jazykov na všetkých fakultách univerzity. 
Trenčianska univerzita sa stala jedným z doškolovacích cen-
tier cudzích jazykov s akreditáciou, aby sa zvýšila jazyková 
gramotnosť jej študentov, ktorá je ukončená odovzdaním cer-
tifikátu. PhDr. Elena Delgádová zvýraznila, aby sa zmenilo 
myslenie študentov, že cudzí jazyk je povinným predmetom, 
ale že jeho znalosť im otvára dvere do sveta.    

Vlastné poznámky 
 

Nový školský rok 2006/2007 sa začal 4. septembra na všet-
kých ôsmich plno orga-
nizovaných základných 
školách a jednej základ-
nej škole pre 1.-4. roč-
ník na území mesta 
Trenčín, ktorých zria-
ďovateľom je miestna 
samospráva. Do ich la-
víc zasadlo 4782 žia-
kov, z toho 505 prvá-

kov. Keďže v júni ukončilo základnú školskú dochádzku 739 
žiakov, v porovnaní s minulým školským rokom klesol počet 
detí v trenčianskych základných školách o 234. Aby tren-
čianske školy nepocítili nedostatok peňazí, o to sa okrem ma-
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nažérskej vynaliezavosti manažmentov škôl stará aj ich 
zriaďovateľ, Mesto Trenčín. Podľa slov vedúceho útvaru škol-
stva a sociálnych vecí mestského úradu Mgr. Jozefa Baláža, 
odkedy štát preniesol  právomoci v základnom školstve na 
mestá a obce, pridelené peniaze, tzv. normatívy, im stačia len 
na základné veci a napríklad na nové lepšie vybavenie už 
nezostáva. Preto Mesto Trenčín vypomáha ďalšími finan-
čnými prostriedkami z mestského rozpočtu, aby mali školy 
viac prostriedkov v minulom školskom roku. Príspevok 500 
Sk na žiaka je poskytovaný nielen základným, ale aj mater-
ským školám prvýkrát. Je to nový typ príspevku samosprávy 
na učebné pomôcky alebo na výmenu zastaraného vybavenia, 
to znamená nábytku, lavíc, stoličiek či katedier. Mesto neza-
budlo ani na  základnú umeleckú školu a centrum voľného 
času. Finančná čiastka, určená na jedno dieťa tu predstavuje 
300 Sk. Všetci prváci dostali od mesta aj knihy a špeciálne 
žiacke knižky. Zlepšiť najmä technickú infraštruktúru, ale aj 
komunikáciu na linke škola – mesto pomôže 50 počítačov, 
ktoré budú základným školám rozdelené podľa počtu žiakov 
do konca tohto mesiaca. Suma, ktorú Mesto Trenčín na tento 
účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu, presahuje 1 mil. 200 tisíc 
Sk.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 18. septembra 2006 Kultúrne a metodické centrum Oz-

brojených síl Slovenskej republiky bolo miestom slávnostného 
otvorenia nového už desiateho akademického roka 2006/2007 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Po štátnej hymne 
Slovenskej republiky v podaní Speváckeho zboru Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka za dirigovania PaedDr. 
Jozef Vakoša vystúpil v úlohe moderátora prorektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.  Ing. Prno, CSc., 
ktorý oznámil, že slávnostné otvorenie nového akademického 
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roka sa koná v tieni smútku zo včerajšieho úmrtia prorektora 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a sociálnu starostlivosť 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernesta 
Brosku, PhD. Všetci prítomní jednominútovým tichom vzdali 
česť zomrelému. Po tomto nezvyčajnom úvode pokračoval 
program otvorenia nového akademického roka udelením 
Dr.h.c. trom vynikajúcim slovenským vedcom, ktorým ju ve-
decká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ude-
lila – zakladateľovi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Július 
Alexy, DrSc., generálnemu riaditeľovi Elektrotechnického 
výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici Ing. 
Jozefovi Budayovi, CSc., ktorý stál pri zrode fakulty mecha-
troniky a dlhoročnému spolupracovníkovi Fakulty priemysel-
ných technológií a bývalému rektorovi Technickej univerzity 
v Košiciach prof. Ing. Ivan Hrivnák, DrSc. Udelenie ve-
deckej hodnosti zdôvodnili - dekan Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., dekan Fakulty mechatro-
niky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Dušan Maga, PhD., a dekan Fakulty priemyselných technoló-
gií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. On-

drej Nemčok, 
PhD. Potom aka-
demickí funkcio-
nári prijali z rúk 
rektora Trenčian-
skej univerzity 
Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Ju-
raja Wagnera, 
PhD. čestnú ve-
deckú hodnosť. 
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Vyhlásenie o právach a povinnostiach nových nositeľov 
Dr.h.c. predniesol promótor prof. RNDr. Juraj Slabeycius, 
PhD. Slávnostný príhovor k otvoreniu nového akademického 
roka, už desiateho jubilejného, predniesol  rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
Vo úvode svojho príhovoru zvýraznil, že oproti predchá-
dzajúcim rokom je o to slávnostnejší, pretože boli udelené tri 
čestné tituly Dr.h.c. trom významným osobnostiam našej ve-
dy, vzdelávania a rezortného výskumu. Vyjadril vyznamena-
ným srdečnú gratuláciu so želaním zdravia, osobných úspe-
chov a síl do ďalšej tvorivej práce. Pripomenul, že jubilejný 
akademický rok nesie so sebou viacero prívlastkov. „Je to rok, 
do ktorého vstupujeme ako člen rodiny európskych univerzít 
a o tri dni bude Tren-
čianska univerzity Ale-
xandra Dubčeka prijatá 
v Maribore (Slovinsko) 
do Podunajskej rek-
torskej konferencie. 
Naviac kvalitu vedec-
kého a  pedagogického 
pôsobenia bude hodno-
tiť európska Asociácia 
univerzít. Možno teda konštatovať, že jubilejný rok sa popri 
vedeckých konferenciách a študentských podujatiach bude 
niesť v znamení kvality. Je želaním, aby sa univerzita stala 
konkurencie schopnou v európskom rozmere.“ V ďalšej časti 
príhovoru uviedol, že „univerzita má od nového akademic-
kého roka päť nových akreditovaných moderných učebných 
programov inžinierskeho a doktorandského štúdia na fakulte 
špeciálnej techniky, na fakulte mechatroniky, na fakulte prie-
myselnej technológií a na ústave prírodných a humanitných 
vied. Okrem toho sa podarilo vytvoriť lepšie priestorové pod-

zľava – prof. Ing. Ivan Hrivnák, DrSc., Ing. Jozef Buday, CSc. prof. Ing. Július Alexy, DrSc. 



 513 

mienky pre fakultu sociálno-ekonomických vzťahov zrekon-
štruovaním budovy priľahlej bývalej základnej školy.“ Vo 
svojom príhovore neobišiel ani ekonomiku univerzity, ktorá je 
podľa jeho slov „veľmi zložitá a vyžaduje si racionalizovať 
náklady na výchovu, vzdelávanie a najmä na prevádzku. Je 
žiaduce zvýšiť podiel mimorozpočtových zdrojov na finan-
covaní a využiť možnosti, ktoré ponúka celoživotné vzdelá-
vanie a podnikateľská činnosť. Okrem toho využiť zapojenia 
sa do medzinárodných vedeckých projektoch a grantov, finan-
covaných z fondov Európskej únie i na projektoch apliko-
vaného výskumu v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 
a priemyslom ako aj partnerskými univerzitami v zahraničí.“ 
Rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. priblížil obdobie pred de-
siatimi rokmi, keď univerzita začala so 723 študentmi a po-
rovnal so súčasnosťou, keď dnes len do prvého ročníka je za-
písaných viac ako 2200. Znamená to, že univerzita vstupuje do 
desiateho jubilejného akademického roka s viac ako 6000 
študentmi, čo je dobrou vizitkou pre univerzitu. V závere prí-
hovoru privítal všetkých študentov, najmä prvoročiakov a za-
želal im veľa síl v štúdiu. Poďakoval akademickému senátu 
univerzity za kooperáciu v uplynulom akademickom roku, 
poďakoval správnej rade za pomoc a nasmerovanie univerzity, 
najmä pri hľadaní efek-
tívnych prístupov 
v hospodárení, poďa-
koval fakultám a všet-
kým zamestnancom, 
ktorí dôsledne plnili 
svoje úlohy. Na otvo-
renej scéne boli odo-
vzdané výročné ceny 
TnU AD za publikačnú 
činnosť v v uplynulom akademickom roku : 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoželá doc. Ing. Petrovi Liptákovi za publikačnú činnosť 
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■ prof. RNDr. Pavlovi Koštialovi, PhD. za súbor prác 
v oblasti nedeštruktívnej diagnostiky materiálov termovíz-
nymi metódami; 

■ doc. Ing. Petrovi Liptákovi za výskumné práce v oblasti 
špeciálnej techniky; 

■ Dr.h.c. prof. Ing. Júliusovi Alexymu, CSc, za monografiu 
finančnej a ekonomickej analýzy a ďalších knižných publi-
kácií z manažmentu a znalostnej ekonomiky; 

■ Ing. Jánovi Sitárovi za vedecké publikácie z oblasti elek-
tromechanických akčných členov a polovodičových meni-
čov energie; 

■ prof. Ing. Jánovi Garajovi, PhD. za učebnicu chémie. 
S pozdravnými príhovormi vystúpili podpredseda Národnej 
rady Slovenskej republiky Ing. Milan Hort, predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a predseda správnej rady Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Július Tóth, CSc. Záver patril 
študentskej hymne „Gaudeamus Igitur“. 

Vlastné poznámky 
 

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so slovenskými pod-
nikmi, Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory, Zväzom strojárskeho prie-
myslu Slovenskej republiky a Úradom pre obrannú štandar-
dizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality od 28. do 29. 
septembra 2006 uskutočnili 8. ročník medzinárodnej vedec-
kej konferencie Transfer 2006 - Využívanie nových poznat-
kov v strojárskej praxi. Konferenciu otvoril doc. Ing. Bar-
borák, CSc., mim. prof., ktorý privítal hostí a všetkých účast-
níkov konferencie.  So slávnostným príhovorom vystúpil de-
kan poriadajúcej fakulty  prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., 
ktorý okrem iného vyslovil radosť, že v tak hojnom počte 
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môže privítať všetkých účastníkov konferencie, ktorá opäť 
zaznamenala zvýšený počet prednášateľov aj poslucháčov. 
Zoznámil účastníkov s novými akreditovanými študijnými 
programami, tiež s personálnymi zmenami na fakulte, ktoré 
vyplynuli z reštrukturalizácie katedier ako aj posunom 
akademických funkcionárov do vyšších akademických funk-
cií.  V mene rektora pozdravil rokovanie konferencie prorektor 
Trenčianskej univerzity prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 
Zvýraznil, že za uplynulých deväť rokov si získala univerzita 
kredit tak v kvalite vzdelávacieho procesu, ale aj vo vede 
a výskume. Práve poriadajúca Fakulty špeciálnej techniky je 
tou, ktorá dosiahla veľmi dobrých výsledkov pri získavaní 
domácich a zahraničných grantov. Okrem iného spomenul, že 
v jubilejnom roku čaká univerzitu medzinárodná evalvácia, 
organizovanú Asociáciou európskych univerzít, ktorá má za 
úlohu zhodnotiť jej úroveň a prácu. V závere oficiálnej časti 
konferencie vystúpili predseda Trenčianskeho samo-správne-

ho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH a pred-
seda Asociácie strojáren-
ského priemyslu Ing. Mi-
lan Cagala. Pracovná 
časť konferencie určená 
pre všetkých účastníkov 
sa začala vystúpením ria-
diteľa BOST SK, a.s. 
Trenčín Ing. Vladimíra 

Bielika, ktorý sa zameral na inovačné prístupy firmy BOST 
k využívaniu nových strojárskych technológií a poskytovania 
outsoursingových služieb. Na jeho vystúpenie nadviazali Ing. 
Stanislav Konček z DELTY-B, s.r.o. Prešov o najnovších 
poznatkoch špeciálneho strojárstva aplikovaných do pojazd-
ných bojových vozidiel a Ing. Peter Lipták, CSc. z Tren-

príhovor dekana Fakulty špeciálnej techniky prof. Ing. Bohumila Bátoru CSc. 
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čianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Ing. Alexandra 
Okresová zo Sitel s.r.o. Košice o progresívnych a inovačných 
technológiach štruktúrovanej kabeláže. Prednášalo sa v sek-
ciách na témy : 
1. Vývojové konštrukcie strojov a nové metódy konštruovania, 

v ktorej bol garantom mim. prof. doc. Ing. Jozef Turza, 
PhD.; 

2. Nové materiály a ich efektívne spracovanie, v ktorej bol ga-
rantom doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.; 

3. Progresívne a inovačné technológie, v ktorej bol garantom 
doc. Ing.  Harold Mäsiar, CSc.; 

4. Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese výroby,  v kto-
rej bol garantom prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc.; 

5. Spoľahlivosť, diagnostika, opravárenstvo v ktorej bol ga-
rantom mim. prof. doc. Ing. Alexaj Chovanec, PhD.,  
Rokovacím jazykom bola slovenčina, čeština, angličtina 

a nemčina. Z konferencie bude vydaná publikácia. V priebehu 
dvoch dní bolo odprednášaných viac ako 90 odborných 
prednášok. 

Vlastné poznámky 
 
Školský rok sa v Základnej škole Trenčín, Bezručová ulica 

začal tak ako vo 
všetkých školách na 
Slovensku – 4. sep-
tembra 2006. Učite-
lia a rodičia sa po do-
hode rozhodli sprí-
jemniť im vstup do 
nového školského 
roka niečím novým 
netradičným. A tak v 
zborovni školy sa Monika Velacková excelovala na kayborde 
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zrodil nápad, aby program zaujímavým pre deti  s tým, že 
urobia hudobný koncert, v ktorom hlavnými aktérmi budú 
žiaci školy. A tak 20. septembra 2006 popoludní zaplnený 
školský dvor žiakmi rodičmi a učiteľmi bol svedkom nezvy-
čajného spoločensko-kultúrneho podujatia. Na vystúpení zo-
žala veľký potlesk vlaňajšia absolventka školy Monika Ve-
lacková, ktorá úžasne hrá na keyboard. No a samozrejme 
perfektne zahrala i školská kapela Six School Band v zložení 
Marek Abrman, Martin Kukučka, Monika Nagyová, An-
drej Sokol, Veronika Štefanovičová a Monika Velacková. 
Program moderovala dvojica Petra Havierníková a Tereza 
Kavalírová z redakčného krúžku školského časopisu, ktorý tu 
pracuje už veľa rokov a za svoj časopis získal viaceré oce-
nenia Úspech mala víťazka celoslovenských detských spe-
váckych súťaží Pavlínka Ovádková, ako aj jej konkurentky  
Zuzka Ševčíková a Lucka Hatalová. Na záver vystúpila 
spevácka hviezda, finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar 
Samo Tomeček. Podujatie malo ešte jedno významné posla-
nie a to spropagovať činnosť žiakov v jednotlivých záuj-
mových krúžkoch – športových, umeleckých a praktických.  

Info Trenčín 28.09.2006  
Pomocná evidencia 558/1/06 
 

Rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne doc. 
Ing. Juraj Wagner, 
PhD. a prorektor prof. 
RNDr. Juraj Slabey-
cius, PhD. sa zúčastnili 
v dňoch 21. – 23. sep-
tembra 2006 na rokovaní 
Podunajskej rektorskej 
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konferencie v slovinskom Maribore. Na Valnom zhromaždení 
Podunajskej rektorskej konferencie v sobotu 23. septembra 
2006, bola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka prijatá 
za člena tejto významnej medzinárodnej inštitúcie. Prijatie 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka do Podunajskej 
rektorskej konferencie je výsledkom splnenia kritérií tejto 
európskej inštitúcie a stalo sa zároveň aj prejavom uznania 
univerzite. Zároveň toto členstvo rozširuje možnosti koope-
rácie s členskými európskymi univerzitami a umožňuje pra-
videlné spoločné stretnutia. 

Info Trenčín 28.09.2006  
Pomocná evidencia 558/1/06 

 
Dňa 29. septembra 2006 sme zaznamenali slávnostné odo-

vzdanie do prevádzky arboréta v priestoroch školskej záhrady 
Špeciálnej základnej školy Vladimíra Predmerského v Tren-
číne. Na začiatku realizácie bol zaujímavý nápad špeciálnej 
pedagogičky Mgr. Jozefíny Lobotkovej ako využiť veľký 
pozemok školskej záhrady s úžitkovým charakterom netra-
dične tak, aby žiaci lepšie spoznávali ekosystém prírody 
všetkými svojimi zmyslami (počuť, ohmatať, vidieť, ovoňať či 
ochutnať) bezprostredne pod oknami tried školy. Riaditeľstvo 

školy dalo tomuto ná-
padu pod pracovným 
názvom „Arborétum 
drevín a bylín“ zelenú 
kartu a stalo sa súčas-
ťou plánu predmetovej 
komisie pracovného 
vyučovania v škol-
skom roku 2004/2005. 
Základným kameňom 
budovania arboréta prvé vyučovanie v arboréte lesným pedagógom Ing. Jarkou Ványvou 
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bolo postavenie menovky pri školskej lipe pri príležitosti „Dňa 
Zeme“ dňa 22. apríla 2005. Od tejto chvíle skupina nadšencov 
vyvinula nemalé úsilie na hľadanie sponzorov a dodávateľov. 
Oslovením občianskeho združenia ALEA, ktoré je zamerané 
na  podporu lesníckych a ekologických aktivít a lesných 
pedagógov z Mestského hospodárstva správy lesov m.r.o. 
v Trenčíne za finančnej podpory Klubu darcov Trenčianskej 
nadácie sa rozbehli aktivity v prípravnej fáze v prvom polroku 
školského roka 2005/2006. Občianske združenie ALEA spra-
covalo projekt pod názvom „Náučno – zážitkové arboré-
tum“. Konkrétna realizácia výsadby drevín a umiestňovanie 
jednotlivých pomôcok v kontexte náučného chodníka sa usku-
točňovali intenzívne od jarných mesiacov 2006 roka do dneš-
nej finálnej podoby. Veľa brigádnických hodín na jeho úprave 
vykonali žiaci školy so svojimi učiteľmi. Symbolickú stuhu 
otvorenia náučného chodníka prestrihli zástupkyňa riaditeľa 
Krajskej školskej správy v Trenčíne Mgr. Magdaléna Slamě-
nová a riaditeľka školy Mgr. Jaroslava Blašková, ktorá 
v krátkom príhovore poďakovala všetkým, ktorí svojou aktivi-
tou prispeli k jeho realizácii . I napriek slávnostnej povahe 
otvorenia, prítomní pedagógovia trenčianskeho regiónu sa 
zúčastnili na inštruktážno-metodickom vyučovaní, na ktorom 
lesný pedagóg Ing. Jaroslava Ványová pracovala s deťmi na 
náučnom chodníku. Najväčšiu radosť z dobudovaného diela 
mala samozrejme jeho zakladateľka Jozefína Lobotková, kto-
rá po úspešnej prvej etape budovania arboréta má s ním ďalšie 
plány. „Keďže je ešte dosť nevyužitej plochy záhrady, chcem 
arborétum rozšíriť o plantáž byliniek a herný priestor pre deti 
s preliezačkami, hojdačkami a podobne. Realizácia však záleží 
od finančných prostriedkov.“ 

Vlastné poznámky 
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Dňa 28. septembra 2006 sa v koncertnej sieni Reduty 
v Spišskej Novej Vsi uskutočnila slávnostná certifikácia 46 
škôl, ktoré boli úspešné v projekte Zelená škola v školskom 
roku 2005/2006. Certifikát zástupcom škôl odovzdali orga-
nizátori zo Spoločnosti environmentálno-výchovných organi-
zácií Špirála za štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky pre regionálne školstvo ďalšie vzdelávanie 
a štátnu starostlivosť o šport Mgr. Bibiany Obrimčákovej, 
viceprezidenta Foundation for Environmental Education Hei-

ko Crosta, a Sachu Rot-
henbergera z veľvysla-
nectva Holandského krá-
ľovstva. Medzi ocenený-
mi školami boli aj tren-
čianske školy – Základ-
ná škola Trenčín, Potoč-
ná ul., Základná škola 
Trenčín, Východná ul., 
Základná škola Tren-
čín, Ul. Na Dolinách 
a Špeciálna základná 
škola internátna V. 
Predmerského. Projekt 
Zelená škola je súčasťou 
svetového hnutia Eco 
Schools, siete Zelených 

škôl v medzikontinentálnom meradle. Pre úspešné zúčastnené 
školy to znamená získať nielen česť vyvesiť zástavu sveto-
vého hnutia EcoSchools, ale aj možnosť zapojiť sa s ďalšími 
školami v Európe aj mimo Európy do spoločných projektov. 
Do programu EcoSchools bolo zapojených vyše 5 miliónov 
žiakov z 37 krajín 4 kontinentov. Národnú koordináciu pro-
jektu zabezpečuje Centrum environmentálnych aktivít Tren-

po prevzatí ocenenia „Zelená škola“ 
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čín. Hlavným cieľom projektu Zelená škola je podľa ná-
rodného koordinátora projektu Zelená škola Mgr. Richarda 
Medála „pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdrav-
šej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak pove-
dané: podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu sprá-
vaniu sa slovenských škôl, prevencia pred znečisťovaním 
a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba 
zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pra-
covníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou“. V tomto 
školskom roku 2006/2007 už prebieha 2. ročník projektu, do 
ktorého je zapojených vyše 60 materských, základných 
a stredných škôl z celého Slovenska.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 568/1/06 
 
„Building Europe Together – spoločne budujeme Eu-

rópu“ je názov medzinárodného projektu Socrates-Comenius 
1.1, zameraného na partnerstvo a spoluprácu škôl, o ktorého 
poslaní a cieľoch nás zoznámila riaditeľka Základnej školy sv. 
Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne Ing. Hana Hulí-
nová. Do projektu sa zapojilo šesť európskych základných 
škôl : 
• Balthasar-Neumann-Volksschule, Werneck, Germany – 

Nemecko (koordinujúca škola) 
• Gemengde Vrije Basisschool Sint – Lutgardis, Ganshoren 

Brussels, Belgium – Belgicko 
• Black Mountain School, Belfast, Nothern Ireland, United 

Kingdom – Veľká Británia – Severné Írsko 
• Edirne Koleji, Edirne, Turkey – Turecko 
• Direzione Didattica Terzo, Rieti, Italy – Taliansko 
• Základná škola sv. Andreja a Svorada a Benedikta 

v Trenčíne. 



 522 

Cieľom tohto projektu je posilňovať vedomie vlastnej 
identity a kultúry, spoznávať iné kultúry a porovnávať ich, 
rozvíjať vedomie európskej spolupatričnosti a zdokonaľovať 
jazykové zručnosti. Aktivity sú rozložené do troch rokov.  
• Po úvodnom stretnutí zástupcov partnerských škôl v ne-

meckom meste Werneck v mesiaci október 2005, sa partneri 
projektu dohodli na jednotlivých aktivitách rozložených do 
jednotlivých rokoch trvania V prvom roku trvania projektu 
sa organizovala súťaž „Tvoríme logo projektu“, tvorba 
www stránok, žiaci sa prezentovali v literárnej súťaži „Kto 
som?“, pri príležitosti sviatkov Vianoc si žiaci posielali 
vianočné pohľadnice, organizovala sa žiacka tvorba „Moja 
rodina“, žiaci si navzájom vymieňali svoje práce „Naše 
hry“ a prvý rok partnerských vzťahov sa hodnotil v talian-
skom meste Rieti v máji 2006.  

• Druhý rok sa začal projektovým stretnutím v Trenčíne 
v dňoch 4.  – 9. októbra 2006, na ktorom sa partneri pro-
jektu dohodli na organizovaní jazykovej a výtvarnej tvorby 
detí pod mottom „Moje mesto, moja krajina“. Školy 
spracujú plastický model centra svojho mesta s krátkym 
popisom histórie, historických objektov a podobne. Žiaci 
budú zaznamenávať významné udalosti uskutočnené v svo-
jom meste  vo forme kronikárskeho záznamu. Žiaci so svo-
jimi učiteľmi uskutočnia nahrávky ľudových piesní a cho-
reografie ľudových tancov zo svojho regiónu. Vlastnými 
silami budú naspievané, zatancované a nahrané na CD, resp. 
video „Spevy a tance regiónu“ a na stretnutí v meste 
Edirne v Turecku v máji 2007 budú prezentované. 

• V treťom roku je naplánované zostavenie kuchárskej knihy 
pod názvom „Naše obľúbené jedlá“ z vlastného regiónu, 
v ktorej budú zahrnuté recepty najobľúbenejších jedál detí 
zo všetkých škôl zapojených do projektu. Obľúbené jedlá sa 
odprezentujú na pôde každej školy na Dňoch medzinárodnej 
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kuchyne a na projektovom stretnutí v Bruseli. Keďže každá 
krajina, ktorej škola je zapojená do projektu, má svoje 
špecifikum pravidelne sa opakujúcich sa sviatkov, udalostí 
a zvyklostí sa v pripravovanom „Kalendári sviatkov 
a udalostí“ prostredníctvom organizovaných výtvarných 
a literárnych podujatí, tak každá škola sa bude snažiť ich 
zviditeľniť doma aj medzinárodnom merítku na projekto-
vom stretnutí v Belfaste – Severné Írsko. 
Obohacujúcim prínosom projektu je fakt, že na základe 

hlbšieho poznania našich osobitostí môžu vzniknúť hlbšie 
vzťahy vzájomného porozumenia a pevného priateľstva. 

Vlastné poznámky 
 
Pred týždňom občania Trenčín – Juh, hlavne jej mladšia 

časť, s radosťou uvítala otvorenie športového areálu pri Zá-
kladnej škole 

Novomeského 
ulica. V piatok 
dňa 13. októbra 
2006 podobnú 
udalosť prežíva-
li aj v mestskej 
časti Kubra, kde 
žiaci a športová 
verejnosť sa zú-
častnili otvore-
nia umelého 

trávnatého ihriska pri základnej škole. Symbolickú stuhu pres-
trihli primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a pred-
seda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefan 
Kolárik. Športové dopoludnie vyplnili futbalové zápasy žia-
kov a dospelých na ihrisku, aby tak overili kvalitu vykonaných 
prác. O vynovenom športovisku v školskom areáli nám bližšie 

zľava Ing. Branislav Celler a Ing. Štefan Kolárik 
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povedala riaditeľka školy Mgr. Daniela Felgrová. „Po 
zrušení Základnej školy na Pionierskej ulici v Trenčíne bolo 
do Základnej školy Kubranská ulica delimitované aj školské 
športové stredisko. Škola po konzultácii s futbalovým od-
dielom TTS Trenčín vypracovalo spoločný projekt na re-
konštrukciu pôvodného hádzanárskeho ihriska na ihrisko 
s trávnatým povrchom s rozpočtovým nákladom 1.250 tisíc Sk 
a spolu so žiadosťou ju postúpilo na Slovenský futbalový zväz 
do Bratislavy. Na našu radosť návrh projektu bol schválený. 
Na finančnom plnení pri realizácii projektu sa podieľali 
rovnakou sumou 250 tisíc Sk – UEFA, Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky, Slovenský futbalový zväz,  Združenie 
rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Trenčín, Ku-
branská a Mesto Trenčín, ktoré prispelo sumou 350 tisíc Sk. 
Zostal však ešte nepokrytý výdavok za vykonané pozemné 
práce firmou Stafis Trenčín v sume 570 tisíc Sk, čo boli práce 
naviac oproti rozpočtu. Tento schodok sa budú všetky zain-
teresované zložky pokryť v čo najkratšom čase.“ Osobitne 
vyzdvihla kvalitne odvedené prípravné pozemné práce pre 
položenie trávnatého koberca, ochranných sietí, mantinelov a 
osvetlenia firmou Stafis Trenčín, čo ocenila aj firma HOUSE 
– FLAT, s.r.o. Bratislava, ktorá v priebehu osem hodín sa 
zhostila svojho poslania. 

Vlastné poznámky 
 
Na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka, ktorá vstú-
pila do desiateho – jubilejného 
akademického roku, sa 16. ok-
tóbra 2006 uskutočnil Infor-
mačný deň k výzvam a pro-
jektom Európskej únie 
v oblasti vedy a výskumu, 
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ktorý otvoril a prítomných privítal prorektor prof. RNDr. 
Juraj Slabeycius, PhD. Štátny tajomník Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., vys-
vetlil dôvody uskutočnenia informačného dňa. Bolo to pre-
dovšetkým bolo nízke čerpanie finančných zdrojov z pros-
triedkov Európskej únie v Slovenskej republike, ale aj jeho 
vlastná iniciatíva pri nástupe do štátnej funkcie, aby popri kva-
litných učebných programoch na univerzite sa zvýšila úroveň 
vedecko-technickej základne. Cieľom bude oboznámiť zain-
teresovaných pracovníkov univerzity s možnosťami čerpania 
finančných prostriedkov na vedu a výskum z fondov Európ-

skej únie. Hovorilo sa aj o príprave 
a predkladaní štrukturálnych pro-
jektov.  K svojím bývalým kolegom 
povedal, „keďže  dobre všetci vie-
me aký je skutočný stav na univer-
zite s negatívami a pozitívami som 
sa rozhodol v spolupráci s vami čo nás trápi pri 

príprave projektov vo vede a technike a hlavne byť úspešnými 
pri čerpaní finančných prostriedkov v rámci štátneho rozpočtu 
a štrukturálnych fondov Európskej únie na roky 2007 až 2013 
z operačného programu vývoj a výskum budú ponúkať“. 
Informačného dňa sa zúčastnili, generálna riaditeľka Sekcie 
pre vedu a výskum Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
RNDr. Marta Cimbáková a riaditeľka  Agentúry pre výskum 
a vývoj Ing. Bibiána Remiarová, PhD., ktoré majú na sta-
rosti finančné prostriedky a vedu a techniku na vysokých ško-
lách, aby nám povedali, čo nás čaká aké budú najbližšie výz-
vy, na čo môžeme reagovať.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 594/1/06 
 

RNDr. Marta Cimbáková 
Ing. Bibiána Remiarová, PhD.  
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Na rokovaní 11. októbra 2006 v Žiline sa Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dub-
čeka a ďalšie tri sloven-
ské technické univerzity 
dohodli so spoločnosťou 
Kia Motors Slovensko na 
spoločnej výchove ab-
solventov pre automo-
bilový priemysel. Kia 
Motors Slovensko ponú-

kla univerzite na využívanie školiace pracovisko v Gbeľanoch 
pri Žiline, vybavené najmodernejšou technikou a odovzdala 
jej originálne pomôcky – dva automobily Cee’ d a Sportage 
a ďalšie súčasti automobilov -  motor, karoséria, prevodovka, 
či riadiace elektrické a elektronické obvody pre laboratórium. 
Ponúkla aj možnosti na vypracovávanie ročníkových a diplo-
mových prác, ako aj absolvovanie praxe pre študentov. Uni-
verzita zasa prispôsobí študijné programy tak, aby vycho-
vávala absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorand-
ského štúdia pre potreby spoločnosti Kia Motors Slovensko. 
Ponúkla tiež spoluprácu pri riešení niektorých špecifických 
odborných, výskumných a vývojových problémov. 

Vlastné poznámky 
 
Počas Dňa pracovných 

stáží, ktorý sa dňa 24. ok-
tóbra 2006 uskutočnil na 
Fakulte sociálno-ekono-
mických vzťahov Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, sa štu-
dentom prezentovala dvad-
siatka firiem. Tie predsta-
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vili možnosti absolvovania pracovnej stáže v ich spoločnosti. 
Ako informovala Mgr. Nikol Macharová z Centra kariérneho 
poradenstva, „študenti majú tak vďaka projektu možnosť 
získať prax už počas štúdia. Podnetom pre vznik centra kariér-
neho poradenstva bolo spustenie série projektov financo-
vaných z Európskeho sociálneho fondu orientovaných na 
kariérne poradenstvo. V súčasnosti je realizovaných päť pro-
jektov s celkovým rozpočtom 20 miliónov Sk. Aktivity centra 
sú orientované na Trenčiansku univerzitu, na stredné školy 
v Trenčianskom kraji a na základné školy v Trenčíne. Pre 
študentov stredných škôl poskytujú informácie o možnostiach 
uplatnenia na trhu práce v Slovenskej republike i Európskej 
únii, ako aj informácie o možnostiach získavania pracovnej 
praxe formou stáží. Poskytujú odborné konzultácie a školenie 
pre výchovných poradcov stredných škôl a zverejňujú dos-
tupné informácie na internete. Práca stážistov býva síce slabo 
honorovaná, pomáha však študentom pri zamestnávaní sa po 
absolvovaní školy. Projekt Dňa pracovných stáží bol rozbeh-
nutý v roku 2005 a je financovaný z Európskeho sociálneho 
fondu. Dni pracovných stáží sa uskutočňujú vo forme výstav, 
vo forme prezentácie firiem, alebo ako stalo dnes spojením 
oboch foriem. Mgr. Nikol Macharová konštatovala, že poduja-
tie má zatiaľ väčší úspech, ako očakávali. 

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín získalo z európskeho sociálneho fondu 
dotáciu na vzdelávací projekt, ktorý má pomôcť žiakom 
základných škôl pri prvom výbere ich budúceho povolania. 
Samospráva dospela k názoru, že je mnoho detí ešte nezrelých 
pre voľbu povolania a teda aj výber správnej strednej školy. 
Mesto Trenčín preto v spolupráci s Krajskou pedagogicko-
psychologickou poradňou v Trenčíne vypracovalo projekt v 
hodnote 4,3 milióna Sk s názvom „Moja životná cesta - 
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inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce 
a výroby“. Projekt je zameraný na zvýšenie dostupnosti, 
kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva 
pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, triednych učiteľov, 
výchovných poradcov a kariérnych poradcov v základných 
školách v Trenčíne. Pri realizácii projektu, ktorý je napláno-
vaný na obdobie dvoch rokov, bude s mestom Trenčín a Kraj-
skou pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne spo-
lupracovať aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. 
Hlavnou akciou v tomto roku bude podujatie s názvom 
Otvorené dni kariéry, ktoré sa uskutočnia 14. decembra 2006 
v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy v Trenčíne. 

Sita 9. novembra 2006 
 
V rámci udeľovania Národnej ceny Slovenskej republiky 

za kvalitu 2006 bol ocenený rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. za prínos 
pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov 
manažérstva kvality v Slovenskej republike.  Systém riadenia 
kvality  rektor zavádza i na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka. Cenu, na návrh Úradu normalizácie a metrológie 
Slovenskej republiky a Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, 
odovzdal doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD. prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič 13. novembra 2006 na 
Bratislavskom hrade.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka zorganizovala 

od 27. do 30. októbra 2006 prvý otvárací workshop Celo-
životné vzdelávanie na zlepšenie kvality života, prostred-
níctvom digitálneho zdravotníctva. „Základným cieľom pro-
jektu je manažérske vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve 
podľa kritérií Európskej únie,“ uviedla koordinátorka projektu 
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prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. z Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka. Projekt je určený lekárom a všeobecnému 
zdravotníckemu personálu, ktorý riadi jednotlivé zdravotnícke 
zariadenia a za úlohu si kladie zlepšiť ich kvalifikačné 
predpoklady. Pacientom, ako klientom zdravotníckych služieb 
bude určený jeden z modulov, ktorý vyvíjajú v spomínanom 
projekte. Nazýva sa „Zlepšenie kvality života“. Zároveň rieši 
aj moderné elektronické zdravotníctvo, ktoré by malo znížiť 
ekonomické náklady na zdravotnícke služby a prispieť tak k 
zlepšeniu kvality života. Pripravuje sa aj internetový portál, 
ktorý ponúkne občanom informácie o tom, ako sa správať pri 
aktuálnych civilizačných ochoreniach. Okrem toho, že bude 
prístupný všetkým občanom, ale aj 
zdravotne znevýhodneným ľuďom. Po-
zornosť budú venovať najmä zrakovo 
postihnutým. Riadiaci pracovníci zdra-
votníckych zariadení sa prostredníc-
tvom tohto projektu naučia, ako „mana-
žovať“ svoju organizáciu, ako zlepšo-
vať kvalitu svojich služieb. Druhá časť 
je určená na priamu komunikáciu a pos-
kytovanie konzultácií cez internet cieľovej skupine študentov, 
lekárov alebo záujemcov, ktorí sa prihlásia na kurz. Tretia 
časť je interaktívny nástroj, ktorý pomôže uľahčiť manažérske 
činnosti v organizácii. Na projekte spolupracujú zástupcovia z 
deviatich európskych štátov. V prvom roku bude orientovaný 
na vývoj všetkých materiálov a v druhom roku budú prebiehať 
pilotné kurzy. Za najväčší prínos pre Trenčiansku univerzitu 
Alexandra Dubčeka považuje prof. Ing. Kristína Zgodavová, 
PhD. najmä nadviazanie nových kontaktov s ďalšími ôsmimi 
európskymi krajinami, ktoré sú zapojené do projektu.  

Vlastné poznámky  
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Mladí zanietení Trenčania pod záštitou Študentskej rady 
vysokých škôl, v spolupráci s Mestom Trenčín a študentmi 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, po druhýkrát 

organizovali kul-
túrne podujatie 
pri príležitosti 
Medzinárodného 

dňa študentov s 
názvom Deň štu-
dentov – Oživ-
me spomienky v 
dotyku. Poduja-
tie sa začalo  po-
poludní v priesto-
roch Art-kina 
Metro na Miero-

vom námestí verejnou diskusiou s aktérmi nežnej revolúcie 
v Trenčíne a Bratislave, na ktorú prijali pozvanie Jaroslav 
Oláh, Ján Mrlina, Magda Vášáryová a iní zaujímaví hostia 
Michal Kaščák, Marián Kvasnička a Peter Horváth. Po-
dujatie, ktoré moderoval študent žurnalistiky z Univerzity 
Komenského v Bratislave Lukáš Milan, malo dve časti. Za-
čiatok prvej časti podujatia patril autentickým filmovým zá-
berom s pripomienkou na obdobie novembra 1939, kedy do 
pražských ulíc vyšli tisícky 
študentov, aby tak svojím 
protestom otvorene vyjadrili 
svoju vôľu proti nacistickej 
okupácii a zastreleniu štu-
denta medicíny Jána Ople-
tala. Na túto časť smutnej 
etapy československej his-
tórie smerovali výpovede 

zľava – J. Mrlina, M. Kaščák, M. Kvasnička, L. Milan, M. Vašaryová, P. Horváth, J. Oláh 
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a názory hlavných aktérov na otvorenej scéne javiska. V dru-
hej časti boli premietané archívne dokumenty z novembra 
1989 a hlavní aktéri na javisku vo svojich vystúpeniach na 
základe svojich skúseností z tohto hektického obdobia priblí-
žili svoje postoje pri zmene spoločenského poriadku. Zaují-
mavé bolo počúvať výpovede hosťov ako prežívali toto no-
vodobé obdobie dejín nášho národa. Napríklad Magda Vašá-
ryová zaspomínala na toto obdobie, čo sa vtedy udialo 
s Slovenskom národnom divadle. Herec Milan Kňažko prišiel 
v tom čase zo svojho hosťovania v Prahe a vyzval slovenských 
kolegov hercov, aby podporili svojich českých kolegov nehrať 
divadelné predstavenia. No a od vyjadrenia nespokojnosti na 
divadelnom javisku vyjadriť nespokojnosť na verejnosti bolo 
len otázka času. Do čela masového revoltu proti vtedajšiemu 
zriadeniu sa postavili všetci slovenskí herci, ku ktorým sa 
potom pridali ostatní občania. Bývalý člen Verejnosti proti 
násiliu v Trenčíne Ján Mrlina si zaspomínal na obdobie, keď 
sa začala tvoriť bunka odporu v Leteckých opravovniach, 
ktorá našla podporu v priebehu krátkej doby vo väčšine 
osadenstva podniku. Každému bolo jasné, že tí, ktorí stáli 
včele otvorenej nespokojnosti tom čase to bola veľká odvaha. 
Každý si bol vedomý, že ide s holou kožou na predaj bez 
ohľadu ako to všetko skončí, ale vedomí si svojej pravdy. Sila 
argumentov na nutnú zmenu spoločnosti sa prejavila vo vyhlá-
senom generálnom štrajku, keď sa do 
neho zapojilo celé osadenstvo podniku 
v čele s jeho riaditeľom. Na záver stret-
nutia moderátor pozval všetkých na Mie-
rové námestie, kde pokračovalo podujatie 
bohatým kultúrnym programom, v kto-
rom sa o zábavu a dobrú náladu postarali 
tanečné a hudobné zoskupenia z Tren-
čína – tanečná skupina Goonies girls, Tap 

Ján Mrlina 
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Dance Quartet, hudobná skupina Hawa Mahal, ohňovú šou 
predvedla skupina Wagus Hviezdami večera boli skupiny 
Desmod a Hudba z Marsu. Deň študentov vyvrcholil kon-
certmi v Jamm clube, kde vystúpila skupina Ľuba&Rockaria a 
v Steps bare Puding pani Elvisovej. 

Vlastné poznámky 
 
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa od 20. 

novembra 2006 uskutočnil Týždeň vedy 2006, do ktorého sa 
zapojili všetky fakulty a ústavy univerzity 
a pripravili rad prednášok, odborných semi-
nárov a besied na zaujímavé vedecké a výs-
kumné témy, konferencie, videokonferencie. 
Z celouniverzitných bola veľmi zaujímavou 
a pre študentov, ale aj mimouniverzitných 
poslucháčov mimoriadnym ťahákom pred-

náška prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. pod náz-
vom Význam fyziky pre spoločnosť, ktorá sa uskutočnila 21. 
novembra 2006.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 22. novembra 2006 sa uskutočnila prednáška nezá-

vislého ekonóma a prognostika Pavla Karásza pod názvom 
Dlhodobé vývojové tendencie ekonomiky Slovenskej repu-
bliky. Na faktoch a údajoch priblížil účastníkom prednášky 
vývoj ekonomiky od vzniku Československej republiky v roku 

1918 až do súčasných dôb, s osobitným 
zreteľom a pohľadom na obdobie po roku 
1989. Konštatoval, že pri vzniku prvej Česko-
slovenskej republiky Slovensko zaostávalo 
Čechmi 50 rokov. V období medzi prvou 
a druhou svetovou vojnou Československá 
republika patrila medzi päť najvyspelejších 
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krajín sveta. Pri rozdelení Československa na dva samostatné 
štáty v roku 1992 ekonomika Slovenska mala len 70 % 
z Čiech. Slovensko na ceste k samostatnosti sa muselo 
zapodievať s viacerými nedostatkami ako : nedostatočne 
rozvinuté služby, vysoká nezamestnanosť, veľké regionálne 
rozdiely a priemyselná nadkapacita, čo znamená, že pre 
výrobky nebol zabezpečený odbyt. Ozdravný proces v prie-
mysle v rozmedzí rokov 1995 až 2005 zaznamenal zníženie 
nezamestnanosti, mieru inflácie, zvýšenie priemerných platov.  

Vlastné poznámky  
 
Ústav prírodných a humanitných vied Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka pri tejto príležitosti dňa 22. novembra 
2006 organizoval prehliadky unikátneho laboratória VILA, 
kde si účastníci mohli pozrieť tavenie skla, čírenie sklárskeho 
kmeňa. Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka pripravila Deň otvorených dverí, exkurziu do ON 
Semiconductor Piešťany a Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov medzinárodnú vedeckú konferenciu Znalostná eko-
nomika a znižovanie disparít jednotlivých regiónov Slo-
venskej republiky. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa  23. novembra 2006 sa uskutočnil v Kongresovej sále 
hotela Tatra špecializovaný seminár pod názvom Zlepšenie 
spolupráce medzi výskumno-vývojovými inštitúciami 
a prie-myslom v rámci medzinárodného projektu Regio-
nálna inovačná stratégia, ktorý je spolufinancovaný zo 
zdrojov 6. rámcového programu Európskej únie. Hlavným 
cieľom projektu RIS INSIT je vytvorenie a premietnutie 
široko akceptovateľnej regionálnej inovačnej stratégie, ktorá 
napomôže využiť inovačný potenciál trenčianskeho regiónu 
pre jeho ďalší efektívny ekonomický rozvoj. Po otvorení semi-
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nára prorektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Ignácom Prnom, CSc.  Účastníkov seminára poz-
dravil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a pred-
seda riadiaceho výboru RIS INSIT MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH. O dôležitosti RIS INZIT pri uplatňovaní úzkej spolu-
práce vedy, výskumu a praxe hovoril rektor Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Upozornil i na 

niektoré skutočnosti, ktoré sú v rozpore s ofi-
ciálnym tvrdením najvyšších predstaviteľov 
štátu. Podľa ročenky „Eurostatu 2005“ a šta-
tistiky Slovenského štatistického úradu pred-
stavovali celkové výdavky na výskum a vývoj 
v Slovenskej republike hodnotu 76,06 $ na 
obyvateľa. Do kontrastu uviedol údaje 15 

pôvodných  členov Európskej únie, kde je táto hodnota 531,8 
$. Najvyššie výdavky v tomto období zaznamenalo Fínsko až 
994,9 $ na obyvateľa. Znamená to, že Slovenská republika 
zaostáva za Európskou úniou 6 – 7 krát a za Fínskom 13 krát. 
Dal preto aj reálnu otázku, kto klame, keď ho-
vorí, že vyspelé štáty dobiehame. Vo svojom 
vystúpení upozornil na veľké rozdiely vo výdav-
koch, ktoré sa vkladajú na vývoj a výskum v re-
giónoch Slovenska. Na čele je Bratislavský kraj, 
kde je naakumulovaných 50 % všetkých výdav-
kov v rámci Slovenska. Do roku 2004 na druhom mieste bol 
Trenčiansky kraj s objemom 776,3 mil. Sk, ale jeho výdavky 
na vývoj a výskum klesajú. Potvrdzuje to porovnanie rokov 
2001 a 2004, kedy bol pokles výdavkov na vývoj a výskum 
o 112,2 mil. Sk. Na formy spolupráce medzi podnikovou sfé-
rou a výskumom sa sústredil Ing. Ján Strelecký, PhD. z BIC 
Group. O skúsenostiach z prepojenia univerzít s podnikmi 
v re-gióne Severné Porýnie – Vestfálsko priblížil Dr. B. Il-
king zo Zenit GmbH. O úlohe verejných výskumných inšti-

 MUDr. P. Sedláček, MPH 

doc. Ing. J. Wagner, PhD. 
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túcií v inovačnom procese podnikov hovoril Carlos Gomez 
z Instituto Technologico de Aragón. S cieľmi a formami spo-
lupráce výskumnej organizácie s priemyslom zoznámil Ing. L. 
Duchovič, CSc. z VIPO Partizánske. Aké sú trendy rozvoja 
spolupráce Elektrovýskumného projektového ústavu v Novej 

Dubnici nad Váhom s priemyslom zoznámil je-
ho riaditeľ  Dr.h.c. Ing. Ján Buday, CSc. V zá-
vere seminára prorektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka a predseda Manažérskeho 
útvaru RIS INSIT doc. Ing. Ignác Prno, CSc.  
zoznámil, že v najbližšom období sa uskutočnia 

otvorené stoly za účasti zástupcov priemyslu, vedy a výs-
kumu. Ich cieľom bude odhaliť oblasti ekonomickej činnosti, 
kde je predpoklad dobudovať „domovskú základňu“ s kri-
tickým množstvom schopností, odborných vedo-
mostí, dodávateľov a miestnych inštitúcií, aby 
vzniklo regionálne inovačné centrum, ktoré 
bude schopné nadregionálnej konkurencie. 
Okrem toho sa pripravujú pilotné projekty, aby sa 
overili pred ich prijatím do praxe. Špecializovaný 
seminár poskytol účastníkom informácie o spôso-
be zdokonaľovania kooperácie medzi výskumnými a vývo-
jovými inštitúciami a priemyslom. 

Vlastné poznámky 
 

Spoločnosť pre vedu a vzdelanie Pansophia spolu s Gym-
náziom Ľudovíta Štúra a Trenčianskou astronomickou spo-
ločnosťou usporiadali pri príležitosti Medzinárodného týžd-
ňa vedy podujatie pre žiakov, študentov a ostatnú verejnosť s 
názvom Deň o vesmíre. „Ľudia, ktorí pracujú vo vede, či už v 
humanitných alebo v prírodovedných odboroch, sa snažia 
ostatným spopularizovať vedu a ukázať, že to nie sú iba samé 
vzorce a čísla, ale že je to niečo zaujímavé, čo je praktické pre 

Ing. J. Strelecký, PhD. 

Carlos Gomez 
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život,“ povedal riaditeľ Pansophie Karol Petrík. Celodenný 
maratón, naplnený zaujímavými informáciami o vesmíre a 
svete okolo nás, sa uskutočnil dňa 23. novembra 2006 v tren-
čianskom kine Hviezda. Dopoludňajší program patril štu-
dentom gymnázia. Školáci sa spoločne s prednášajúcimi a 
pedagógmi prešli virtuálnym vesmírom. Rozprávalo sa o 
galaxiách, mimozemskom živote, pre žiakov a študentov je to 
určite zaujímavý spôsob, ako sa hravým a zábavným spôso-
bom dozvedieť niečo o vesmíre a prírode. Napoludnie sa 
začalo ďalšie pásmo, tentokrát s názvom Sci-Genesis alebo 
Vesmír v orechovej škrupinke, v ktorom išlo o premiéru mul-
timediálneho pásma, ktoré sa venovalo najmä kozmológii, 
teda vede zaoberajúcej sa vznikom a vývojom vesmíru. 
Študenti sa dozvedeli, že vesmír je starý 13,7 miliardy rokov, 
dozvedeli sa aj to, že vesmír sa bude rozpínať donekonečna, 
čo je dnes už vlastne isté. Podvečer patril prednáške prof. 
RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. známeho slovenského 
odborníka, ktorý sa usiluje priblížiť vedu širokému spektru 
poslucháčov jednoduchým spôsobom, aby tomu všetci poro-
zumeli.  

Trenčianske noviny 29.11.2006  
Pomocná evidencia 692/4/06 

 
Na mikulášsky darček v podobe veľkopredajne nábytku 

Asko - nábytok v susedstve hypermarketu Tesco si obyvatelia 
Trenčína musia pár dní ešte počkať, no trenčianski predškoláci 
už darček od budúceho prevádzkovateľa dostali v podobe 300 
lehátok pre materské školy na území mesta. Lehátka so sklá-
pacími nožičkami a molitanovými matracmi boli už rozmiest-
nené u svojich adresátov. Najviac darovaných 40 kusov lehá-
tok sa dostalo do Materskej školy na Šafárikovej ulici. Podľa 
slov Mgr. Danice Lorencovej, riaditeľky mestskej rozpoč-
tovej organizácie Školské zariadenia mesta Trenčín, lehátka 



 537 

boli porozdeľované na materské školy podľa opotrebovanosti 
súčasných postieľok, počtov detí a perspektívnosti existencie 
materskej školy. Niektoré materské školy si v priebehu času 
od začiatku školského roka 2006/2007 zakúpili nábytok i le-
hátka z finančných prostriedkov, ktoré im pridelilo mesto zo 
svojho rozpočtu mimo normatívov, čo predstavuje na jedno 
dieťa 500 Sk. Pri celkom 1400 deťoch navštevujúcich mater-
ské školy v Trenčíne to predstavuje slušnú sumu – 700 tisíc 

Sk. Prečo budúci prevádzkova-
teľ veľkopredajne s nábytkom 
Asko venoval trenčianskym 
deťom takýto štedrý dar, od-
povedal Marek Tajbl zo spo-
ločnosti ASKO Nábytek - 
„Naša spoločnosť sa v Českej 
republike dlhodobo podieľa na 

pomoci jednotlivcom i organizáciám. V rámci nášho vstupu na 
slovenský trh bolo pre nás úplne samozrejmé pomôcť tam, kde 
je to treba. Nepovažujeme náš dar za žiadny výnimočný krok 
so snahou využiť ho pre marketingové účely, naopak 
s podobnou podporou prekvapíme v rôznych podobách aj 
iných“  

Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 

 
Mesto Trenčín získalo z európskeho sociálneho fondu 

dotáciu na vzdelávací projekt v hodnote 4,3 mil. Sk, ktorý  má 
pomôcť žiakom základných škôl pri prvom výbere ich 
budúceho povolania. Vypracovalo ho v spolupráci s Krajskou 
pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne. Voľba 
povolania je obdobím prvého vážneho rozhodovania žiakov 
základných škôl pre ďalšie štúdium, alebo výber povolania. 
Do tohto rozhodovacieho procesu vstupujú viaceré faktory 
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vonkajšieho i vnútorného charakteru, ako napríklad vplyv 
rodičov, školy, kamarátov, výchovného poradcu, médií, ale aj 
finančné možnosti rodiny, ponuka stredných škôl v regióne 
(učebné a študijné odbory). Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú 
aj vnútorné predpoklady dieťaťa, napríklad vyučovacie 
výsledky, záujmy, motivácia k učeniu, úroveň ašpirácií, 
všeobecné a špeciálne schopnosti dieťaťa. Poznanie týchto 
všetkých faktorov vedie dieťa k vytváraniu reálneho obrazu 
o sebe,  k vlastnému sebapoznaniu a plánovaniu svojej pracov-
nej kariéry. V tomto vekovom období je však veľa detí ešte 
nezrelých pre voľbu povolania, preto sa do tohto procesu 
rozhodlo vstúpiť aj Mesto Trenčín, ktoré má záujem vytvoriť, 
čo najlepšie rozhodovacie podmienky pre prvú voľbu povo-
lania žiakov základných škôl. V spolupráci s Krajskou peda-
gogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne vypracovalo 
projekt „Moja životná cesta  - inovačný spôsob prepojenia 
vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby“. O tomto pro-
jekte povedal vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí Mest-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž, že projekt je zame-
raný na zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na 
účely kariérneho poradenstva pre žiakov ôsmych a deviatych 
ročníkov, triednych učiteľov, výchovných poradcov a kariér-
nych poradcov v základných školách v Trenčíne. Vypraco-
vaný projekt putoval na Ministerstvo školstva Slovenskej re-
publiky spolu so žiadosťou o jeho financovanie z  fondov 
Európskej únie. V závere minulého týždňa prišla z minister-
stva priaznivá odpoveď, projekt vo výške 4,3 mil. Sk bude 
financovaný z troch zdrojov -  80 % uhradí Európsky sociálny 
fond, 15 % bude hradených zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 
% z rozpočtu Mesta Trenčín. Samospráva teda prispeje sumou 
220 tisíc Sk. Pri realizácii projektu, ktorý je naplánovaný na 
obdobie dvoch rokov, t.j. do 30. júna 2008 bude s Mestom 
Trenčín a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 
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v Trenčíne spolupracovať aj Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka. Realizačný tím  pracovníkov mesta Trenčín, Krajská 
pedagogicko-psychologická poradňa a externí spolupracovníci 
už pripravujú  v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy 
podujatie s názvom Otvorené dni kariéry, ktoré sa uskutočnia 
14. decembra 2006. 

Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 
 
Pracovný ruch na Základnej škole Trenčín, Novomeského 

ul. sa neskončil odovzdaním všešportového areálu do užíva-
nia. Práce ďalej pokračovali odvodnením školy, opravou átria 
a CO krytu. Tento problém sa tiahol už od odovzdania školy 

do užívania v roku 
1977. O odstráne-
nie stavu zatekania 
suterénu sa v prie-
behu rokov pokú-
šali riešiť predchá-
dzajúce vedenia 
škôl, ale bezúspeš-
ne, pretože zo stra-
ny zriaďovateľa 
nebola poskytnutá 
odborná pomoc. 

CO kryt bol zatopený pre zlé riešené odvodnenie školy, keď 
voda si našla cestu do suterénu a narušovala tak po celé roky 
statiku školy. Na opravu CO krytu boli poskytnuté z mest-
ského rozpočtu 3 mil. 450 tisíc Sk. V tejto čiastke boli zahr-
nuté aj práce na zrekonštruovanom nádvorí - átriu školy (má 
novú zamkovú dlažbu, pribudla aj zeleň a na jar nainštalujú 
lavičky), ktoré bude naďalej slúžiť nielen na slávnostné podu-
jatia, ako je začiatok a koniec školského roku, ale v prípade 

upravený školský dvor 
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priaznivého počasia ho žiaci využijú na prestávky, oddych, 
prípadne na špeciálne hodiny. 

Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 
 
Slovenským slovíčkam ako cencúľ, mihalnica či dym by 

dnešné české deti už len ťažko porozumeli. Za šestnásť rokov 
od rozdelenia Československa na samostatné štátne celky za-
nikli mnohé osobné kontakty. Aspoň čiastočne ich nadviazať 
sa podujali dve siedme triedy Základnej školy v Male-
noviciach – mestskej časti Zlína a Základnej školy Ulica Dlhé 
Hony v Trenčíne, keď sa zapojili sa do projektu s názvom 
Rozumieme si ?, ktorý pripravilo Mesto Zlín. Jeho cieľom je 
rozvíjať komunikáciu medzi deťmi hovoriacimi po česky a po 
slovensky, nadviazať kontakty a dlhodobo ich udržať. Partnera 
na druhej strane hraníc našli v Trenčíne, veď táto škola mala 
dlhé roky až do revolúcie 1989 názov škola Bratstva Čechov 
a Slovákov. Do projektu, ktorý začal v septembri školského 
roka 2006/2007 potrvá celý rok, sú zapojení žiaci tren-
čianskych a zlínskych základných škôl. „Po rozdelení Čes-
koslovenska na dva štáty sa znížila možnosť kontaktu detí s 
dvojjazyčným prostredím. Slovenčina totiž zmizla zo života 
českých detí, neobjavuje sa v učebniciach, slovenské filmy sú 
dabované do češtiny a deti slovenčine stále menej rozumejú. 
Snažíme sa preto rozšíriť možnosti komunikácie oboma ja-
zykmi. Deti spolu budú komunikovať cez internet a pri riešení 
školských projektov si nenásilnou formou prehĺbia znalosti 
českého a slovenského jazyka,“ vysvetlil zmysel projektov 
viceprimátor Mestského úradu v Zlíne Hynek Steska. Žiaci 
oboch tried už medzi sebou usilovne komunikujú, každý vo 
svojom jazyku. Diskusnými témami sú vzťahy medzi oboma 
národmi. Navzájom si predstavili školu, mesto a región a 
významné osobnosti – Trenčania Matúša Čáka a Zlínčania 
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Tomáša Baťu. Neostane však iba pri elektronických kontak-
toch a žiaci dostanú možnosť sa aj osobne spoznať na dvoch 
výmenných pobytoch, Zlínčania prídu do Trenčína vo februári 
2007 a Trenčania pôjdu do Zlína asi v máji 2007. 

Trenčianske noviny 29.11.2006  
 
Rétorika sa v súčasnosti považuje za dávno prežité umenie, 

ale to je mylný názor. Prezentovanie sa na verejnosti bolo a 
bude však stále potrebné. Združená stredná škola hotelových 
služieb a obchodu v Trenčíne zorganizovala v utorok 28. no-
vembra 2006 už 8. ročník súťaže žiakov stredných škôl v 
rečníckom umení. Titul „Majster rétor“ si mohol odniesť ten, 
kto sa najpohotovejšie a najoriginálnejšie postaví k pripra-
veným témam. Na súťaži sa zúčastnili zástupcovia zo sied-
mych stredných škôl trenčianskeho kraja – z Prievidze, Pú-
chova, Trenčína a Nového Mesta nad Váhom. Súťažiaci zápo-
lili vo dvoch kategóriách rozdelených podľa ročníkov štúdia. 
Svoje umenie slova mali možnosť naplno rozvinúť vo dvoch 
témach. Prvú tému, „Hlásnik - bubeník“ si žiaci pripravili už 
vopred a v nej predstavili publiku svoju školu. Porota hod-
notila kvality rečníka, jeho vyjadrovanie, logickosť, gestiku-
láciu, sugestívnosť, adresnosť a dôležitá bola aj správna výs-
lovnosť. V druhej téme súťažiaci vtipne, pohotovo a pútavo, s 
dávkou logiky, komentovali pripravený vtipný obrázok. 
Odborná porota v prvej kategórii študentov prvých a druhých 
ročníkov udelila najlepšie hodnotenie Soňa Gračková zo 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, na druhom mieste 
skončila Lucie Beljanská zo Združenej strednej školy hotelo-
vých služieb a obchodu v Prievidzi a na treťom mieste Alena 
Košnárová z Gymnázia v Novom Meste nad Váhom. Víťaz-
kou druhej kategórie žiakov tretích až piatych ročníkov sa 
stala Jarmila Ševčíková zo Združenej strednej školy hote-
lových služieb a obchodu v Trenčíne, na druhom mieste skon-
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čila Helena Fidriková zo Združenej strednej školy hotelových 
služieb a obchodu v Trenčíne a tretiu priečku obsadil Ondrej 
Juraj zo Združenej strednej školy hotelových služieb a ob-
chodu v Prievidzi. Cieľom súťaže bolo naučiť študentov 
samostatne vystupovať na verejnosti, aby mali pohotové logic-
ké myslenie a rýchlo zareagovali na akúkoľvek situáciu.  

Trenčianske noviny 06.12.2006 
Pomocná evidencia 721/1/06 
 
Dňa 30. novembra 2006 Verejná knižnica Michala Rešetku 

bola miestom vyhodnotenia 14. ročníka Braneckého literárnej 
súťaže „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. Po privítaní 
prítomných zástupkyňou riaditeľky Verejného knižnici Micha-
la Rešetku Máriou Špánikovou a citáciou myšlienok Jozefa 
Braneckého Jankou Polákovou sa úlohy moderátorky ujala 
predsedníčka Matice Slovenskej v Trenčíne PhDr. Marta Ha-

lečková. Konštatovala, že oproti iným rokom 
prišlo do súťaže proti predchádzajúcim úrod-
ným rokom len okolo sto súťažných prác od 
25 autorov, ktorá hodnotila porota v zložení 
básnik a spisovateľ Jaroslav Rezník, spiso-
vateľ Jozef Repko a spisovateľka Ing. Mar-
gita Ivaničková. O činnosti odbornej poroty 

a zhodnotenie súťažných prác vykonal jej predseda Jaroslav 
Rezník. 
Ocenenia v kategórii stredoškolskej mládeže získali v :  
- poézii 

1. Adriána Juríčková, 
Trenčín 

2. Michal Kováč, Trenčín 
3. Kristína Trníková, Tren-
čianske Teplice 

 
zľava – K. Trníková, M. Kováč, A. Juríčková 

Jaroslav Rezník 
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- próze 
1. Veronika Mikulová, Trenčín 
2. Diana Straková, Trenčín 
2. Ľubica Lišková, Trenčín 
3. Ivana Roncová, Nová Dubnica 

Ocenenia v kategórii dospelých získali v : 
- poézii 

1. Ladislav Michalec, Dolná Súča 
2. Helena Chachulová, Plevník – Drieňové 
3. Janka Fabová, Trenčín 

- próze 
1. Jana Judinyová, Trnava 
2. Jozef Páleník, Svinná 
2. Pavol Matejka, Trenčín 
3. Helena Chachulová, Plevník – 

Drieňové 
Cenu primátora mesta Trenčín získala – Ružena Visku-
pičová, Trenčín 
Cenu Vojtecha Zamarovského získal Elemír Beďatš, 
Trenčianske Mitice 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.12.2006  
Pomocná evidencia 723/1/06 
 
V dňoch 5. až 6. decembra 2006 sa uskutočnil na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka druhý ročník medzi-
národnej vedeckej konferencie pod názvom „Trendy hosp-
odárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách Európskej 
únie so zameraním na investičný rozvoj a jeho vplyv na 
znižovanie disparít regiónov“, ktorej organizátorom bola 
katedra mikro a makroekonómie Fakulty sociálno-ekonomic-
kých vzťahov. Po otvorení a privítaní hostí RNDr. Evou 
Grmanovou, PhD., medzi ktorými nechýbali štátni tajomníci 

víťazka prózy Jana Judinyová - vľavo 
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Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Ing. Peter Sika, PhD., konštatovala, že cieľom medziná-
rodnej vedeckej konferencie je vzájomná výmena vedeckých 
a praktických poznatkov o investičnom rozvoji a regionálnych 
disparitách, hľadanie východísk riešenia hospodárskych 

a sociálno-ekonomických problémov v regiónoch 
a makro a mikroekonomické aspekty dopadu 
investícií v štátoch Európskej únie. Na jej príhovor nadviazal 
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov doc. Ing. 
Miroslav Mečár, CSc., ktorý zvýraznil, že rozvojová ekono-
mika a postupná globalizácia sú založené na široko spek-
trálnom preniku informácií informačných technológií, ktoré 
prenikajú do všetkých sfér života spoločnosti. V globálnom 
ekonomickom priestore sa v súčasnosti prechádza od tradičnej 
priemyselnej ekonomiky k politike konkurencie. Rast konku-
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renčnej schopnosti je predpokladom integrácie do európskych 
štruktúr a prioritou priemyselnej politiky štátu. V závere 
uviedol, že dnes pri príležitosti konania konferencie bude 
slávnostne otvorená nová experimentálna učebňa komunikač-
ných zručností a rétoriky, v ktorej budú môcť študenti ove-
rovať svoje teoretické vedomosti. S ďalšími príhovormi 
vystúpili : 
- vedecký garant konferencie prof. Ing. Dr.h.c. Július Alexy, 
CSc. na tému „Rast ekonomického potenciálu Slovenskej 
republiky a konkurencia schopnosť v Európskej únii“; 

- štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na tému „Bez podpory vedy, 
výskumu a vývoja nemožno hovoriť o vedomostnej spo-
ločnosti a ekonomike“; 

- štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Ing. Peter Sika, PhD. na tému „Súčasná situácia na trhu práce 
s dôrazom na jej regionálne disparity a možnosti ich rie-
šenia“; 

- prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Ignác Prno, CSc. na tému „Regionálna inovačná stra-
tégia“; 

- prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. z Vysokej školy ban-
skej v Ostrave na tému „Hospodárska politika na prahu dru-
hého milénia“; 

- dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.; 

- predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH; 

- poradca predsedu Vlády Slovenskej republiky pre financie 
a zahraničné investície doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. na 
tému „Štáty lákajú investorov investičnými stimulmi“ 

- Mgr. Jozef Ridzik z Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky na tému „Národný strategický 
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referenčný rámec“; Po obedňajšej prestávke prvého dňa 
konferencie sa rokovalo v sekciách, v ktorej vystúpilo 26 
prednášateľov, z toho aj prednášatelia z Litvy, Poľska 
a Českej republiky. Druhý deň konferencie patril jej 
vyhodnoteniu. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 712/1/06 

 
Stalo sa už tradíciou, že sa v Trenčíne uskutočňuje 

prezentácia trenčianskych stredných škôl „Kam po skončení 
základnej školy – Stredoškolák“. V tomto roku sú pokračo-
vaním tohto podujatia Otvorené dni kariéry, ktoré sa usku-
točnili v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy dňa 14. 

decembra 2006. Po-
verení pracovníci 
stredných škôl posky-
tovali informácie o 
možnostiach, obsahu a 
systéme štúdia, o od-
boroch, podmienkach 
prijímacieho pokračo-
vania, ubytovania, 
stravovania, možnos-
tiach nadstavbového či 

pomaturitného štúdia, záujmové a mimoškolské činnosti až po 
uplatnenie absolventov v praxi. Je to vhodná forma poskyto-
vania informácií a motivácie žiakov pri výbere strednej školy. 
Informácie získané na tomto podujatí :  
- pomôžu žiakom 9. ročníka pred vypísaním prihlášky zvážiť 

ich ciele, riziko, námahu a cestu k ich dosiahnutiu;  
- ponúknu žiakom 8. ročníka, ktorí v mesiaci jún 2007 vy-

pisujú predbežný záujem o strednú školu, prehľad o roz-

v expozícii mesta Trenčín 



 547 

ličných typoch škôl v regióne, na ktorých sa môžu 
pripravovať na svoje budúce povolanie.  
Na túto akciu boli 

pozvané všetky zá-
kladné školy, stred-
né školy, vysoké 
školy a vybrané pod-
niky z Trenčianske-
ho regiónu. Toto 
prepojenie bolo ini-
ciované s cieľom 
zviditeľniť možnosti 
štúdia, zintenzívniť 
prepojenie škôl navzájom a prepojenie potenciálnych zamest-
návateľov so žiakmi a študentmi. Počas Otvorených dní ka-
riéry zúčastnené podniky a spoločnosti možnosť odprezento-
vali svoju činnosť a taktiež svoju ponuku voľných pracovných 
pozícií či pracovnej praxe a stáží. Študenti sa mohli priamo 
oboznámiť s podmienkami a pracovnou náplňou ponúkaných 
pozícií a pedagógovia konzultovali s poskytovateľmi voľných 
pracovných pozícií prepojenosť obsahu s vyučovacím proce-
som cieľovej skupiny študentov. Nové a rozšírené poňatie tej-
to akcie bude prínosom využiť nové možnosti z prepojenia 
viacerých cieľových skupín a podnikov z regiónu Trenčína a 
pomôcť tak študentom vytvoriť ucelený prehľad o všetkých 
možnostiach a uplatniteľnosti v ich budúcom štúdiu a za-
mestnaní. Podľa PhDr. Boženy Hajkovej z Krajskej peda-
gogicko-psychologickej poradne v Trenčíne žiaci na tomto po-
dujatí získali prehľad o stredných školách v trenčianskom 
regióne. Veľmi užitočný dialóg budúcich študentov stredných 
škôl so s učiteľmi a budúcimi spolužiakmi o perspektívach tej, 
ktorej školy. Okrem toho poskytla možnosť informácií stredo-
školským študentom o sprostredkovaní práce v zahraničí. 
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Spoluautor projektu 
Ing. Tomáš Hanulík 
z Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubče-
ka uviedol, že cieľom 
podujatia bolo zvýšiť 
úroveň kariérneho po-
radenstva v regióne 
a vyvíjať osvetu na zá-
kladných a stredných 
školách s tým, aby ve-
denia škôl preferovali tie študijné odbory, ktorých absolventi 
sa majú možnosť uplatniť na trhu práce. 

Vlastné poznámky 
 

Začiatkom decembra 2006 sa už po piaty raz uskutočnila 
slávnostná imatrikulácia poslucháčov Univerzity tretieho 
veku, ktorú v rámci celoživotného vzdelávania otvorili na 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. „Je povzbudzu-
júci pohľad na vás, ktorí ste sa po rokoch aktívneho pracov-
ného života rozhodli opäť zasadnúť do školských lavíc a 
vzdelávať sa, aby ste udržali krok s dnešnou dobou a múdrieť, 
hoci už máte vnúčatá,“ prihovoril sa týmto dospelým študen-
tom rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a nezabudol pri-
pomenúť, že na trenčianskej univerzite takto študuje už 180 
študentov a z toho 35 v nadstavbovom štúdiu. Slávnostný sľub 
za všetkých vykonala Marta Illéšová zo Svinnej. Zúčastnilo 
sa ho dvadsaťsedem poslucháčov, z ktorých sú štyria muži. 
Vek študentov sa pohybuje od 46 do 71 rokov, najstaršou štu-
dujúcou v triede je tentoraz žena. V predchádzajúcich roč-
níkoch totiž viedli muži. Priemerný vek poslucháčov univer-
zity tretieho veku sa mierne znižuje. „Opäť zasadnúť do škol-
ských lavíc v mojom veku som sa rozhodla najmä preto, aby 
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som medzi mojimi blízkymi nebola tou najmenej informo-
vanou. A aj preto, aby som prišla na iné myšlienky, pre-
trénovala myseľ a získala informácie,“ povedala Marta Vido-
vá z Trenčína, ktorá až do odchodu na dôchodok pracovala v 
súdnictve a zaujíma sa o humanitné predmety. 

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 736/2/06 

 
Počas Vianoc zorganizovali poslankyne žiackeho mest-

ského parlamentu za Základnej školy Trenčín, Hodžova ul. 
Pavla Vachová a Saška Matysová finančnú zbierku, ktorú 
venovali deťom z Detského mestečka v Zlatovciach, aby im 

spríjemnili Vianoce. Žiaci zo Základnej 
školy Trenčín, Hodžova ulice nezaváhali. 
Žiacke poslankyne vyzbierali 8.200 Sk. 
Osobne ich odovzdali deťom z výchov-
nej skupiny Hnátových, ktorým okrem 
darčekov umožnili tak návštevu pred-
vianočného koncertu a výlet do Bra-
tislavy.  

Info Trenčín 25.01.2007 
Pomocná evidencia 21.01.2007 

 
 


