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Školstvo a vzdelávanie 

 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na 

Slovensku vyhlásila súťaţ stredných škôl pod názvom 
Euroscola 2007. Cieľom tejto súťaţe sa stali tri úlohy : 

1. oboznámiť európsku  mládeţ vo veku od 16 do 18 rokov 

s vnútorným fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie;  
2. umoţniť mladým ľuďom zúčastniť sa na jeho rokovaní, na 

ktorom sa mladí ľudia vymieňajú názory a rokujú o rôznych 
záleţitostiach v európskych rozmeroch; 

3. poukázať na dôleţitosť znalosti cudzích jazykov v zjedno-

tenej Európe; 
Víťazi národnej súťaţe zo Slovenska majú moţnosť sa zú-

častniť jedného pra-
covného dňa v Štras-

burgu spolu s ďalšími 
500 mladými ľuďmi 

z členských krajín 

Európskej únie a spo-
ločne uvaţovať nad 

dôsledkami budovania 
Európy a vyuţiť svoje 

jazykové znalosti. 

Keďţe nič nemoţno 
stratiť, ale skôr získať, tak študenti Obchodnej akadémie sa do 

súťaţe prihlásili. Aby sa im podarilo úspešne splniť všetky 
kritéria určené organizátorom súťaţe poţiadali primátora 

Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera o stretnutie, v ktorom 

by rozobrali okruh otázok súvisiacich s vzdelávaním, kultúrou 
a športom v podmienkach mesta Trenčín, Slovenska a v nepo-

slednom rade Európskej únii. So základnými informáciami 
o súťaţi a o svojej škole oboznámili primátora Mesta Trenčín 

Ing. Branislava Cellera a jeho prizvaných hostí zástupcovia 
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prítomných vybratých 30 študentov Obchodnej akadémie 

v Trenčíne Veronika Ţalúdková a Denis Ďurec pri príleţi-

tosti svojej návštevy dňa 11. januára 2007. Na a čo zaujímalo 
mladých ekonómov, prezrádzali vznesené otázky : 

- prečo existuje diskriminácia študentov krajín, ktoré vstúpili 

do Európskej únie spolu so Slovenskom vo vzdelávaní 
v podmienkach Európskej únie ? 

- ako podporuje štát, Európska únia ďalšie vzdelávanie štu-
dentov ? 

- plánuje mesto Trenčín výstavbu základných škôl v naj-

bliţšom období ? 
- či mesto Trenčín priláka investorov na zvýšenie zamest-

nanosti v regióne ? 

- aké podmienky vytvára mesto pre rozvoj športu ? 
- aký bude ďalší rozvoj ostrova ? 

- bude festival Pohoda 

aj v budúcom období 
? 

- čerpali sa finančné 

prostriedky pre kul-
túrne podujatia z eu-

rópskych fondov ? 
- aký bude ďalší pos-

tup pri rekonštrukcii 

Trenčianskeho hra-
du ? 

- umoţnia zahraničné vysoké školy štúdium absolventom slo-

venských stredných škôl ? 
- zlepší účasť zahraničných lektorov úroveň vyučovania cu-

dzích jazykov na slovenských školách ? 

- existuje zvyšovanie kvalifikácie našich učiteľov cudzích ja-
zykov v zahraničí formou stáţí a podobne ? 
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- neplatia naši študenti v zahraničí väčšie poplatky za štú-

dium ako ich domáci ? 

O účasti ţiakov z Obchodnej akadémie v Trenčíne v tejto 
súťaţi nám povedala stredoškolská profesorka PhDr. Denisa 

Demitrová, ţe „na škole vykonali starostlivý výber študentov 

z niţších tried, pri ktorom hlavným kritériom boli výborné 
vyučovacie výsledky a jazy-

kové znalosti, lebo tie budú 
najviac potrebovať v ďalších 

kolách súťaţe a keď budeme 

mať šťastie, aj účasť v Eu-
rópskom parlamente Štras-

burgu. My všetci ţeláme 
druţstvu Obchodnej akadé-

mie v Trenčíne, aby uspeli 

v ďalších kolách súťaţe. 
Vlastné poznámky 

 
Podľa Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyso-

koškolskí študenti, ktorí navštevujú niektoré študijné pro-

gramy, zrejme zaniknú. Vyplýva to z databázy študijných 
programov, ktoré poskytujú vysoké školy na Slovensku. 

Zároveň sa v nej nachádza zoznam vysokoškolských pro-
fesorov a docentov garantujúcich kvalitu týchto programov. 

Problém nastal v tom, ţe niektorí z vysokoškolských učiteľov 

sú garantmi na viacerých vysokých školách a to podľa 
platných predpisov pre akreditáciu študijných programov nie 

je moţné. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky túto 
databázu poskytne všetkým rektorom vysokých škôl na ove-

renie. Ak sa takýto „lietajúci“ garant na škole vyskytne, do 

mesiaca sa musí situácia vyriešiť. „O existencii tejto databázy 
viem, ţe zatiaľ nám však Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky databázu aj s menami garantov študijných progra-
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mov neposlalo,“ povedal rektor Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Zároveň 

dodal, ţe je stopercentne presvedčený, ţe v databáze 
novokoncipovaných študijných programov sa nevyskytuje 

ţiadny garant poskytovaného študijného programu Tren-
čianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, ktorý by súčasne 

garantoval študijný program aj na inej vysokej škole. Táto 

skutočnosť sa netýka dobiehajúcich študijných odborov, 
ktorých garanti uţ zomreli, alebo nepracujú na univerzite. Na 

tie v priebehu rokov nových študentov neprijímali a do dvoch 
rokov končia. Na trenčianskej univerzite teda nehrozí, ţe by 

boli zrušené akreditácie študijných programov v dôsledku 

takto vzniknutej situácie a študenti sa nemusia ničoho obávať. 
Treba podotknúť ţe ţiaden zákon či predpis neprikazuje 

učiteľovi, aby sa priznal, ak zodpovedá za študijný program aj 
na inej škole. Ani vysoké školy nie sú povinné a ani nemajú 

moţnosť túto skutočnosť skúmať. Dokonca nejestvuje ozna-

movacia povinnosť, ak je pracovník zamestnaný u iného 
zamestnávateľa. To, čo nezabezpečuje legislatíva, môţe podľa 

rektora napraviť Etický kódex vysokoškolského učiteľa, ktorý 
minulý rok vypracovala rektorská konferencia.  

Trenčianske noviny 17.01.2007 

Pomocná evidencia 13/1/07 
 

Ústav zdravotníctva 
a ošetrovateľstva Tren-

čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 

a Sekcia pedagogických 

pracovníkov v ošetrova-
teľstve pod záštitou 

rektora doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD. pripra-

vili 1. celoslovenskú ve-
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deckú konferenciu Sekcie pedagogických pracovníkov v oše-

trovateľstve dňa 24. januára 2007 s medzinárodnou účasťou na 

tému Úlohy pedagogických pracovníkov v sústavnom vzde-

lávaní zdravotníckych pracovníkov. Cieľom konferencie 

bola prezentácia významných poznatkov z vedeckých výsku-
mov a praktických skúseností pedagógov z oblasti ošetrova-

teľstva. V troch blokoch zazneli prednášky a diskusia zamera-

ných na vzdelávanie v ošetrovateľstve a na ošetrovateľstvo 
v praxi. Rokovanie konferencie otvorila a celý priebeh mode-

rovala doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. Rokovanie konfe-
rencie pozdravil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý vo svojom 

príhovore ocenil skutočnosť, ţe je veľmi 
prospešné, keď sa ľudia stretávajú a hýbu 

súčasnosťou. K tomu slúţi aj dnešná prvá 
medzinárodná konfe-

rencia pedagógov 

v ošetrovateľstve, 
ktorá má za úlohu 

odovzdať si najnovšie 
výsledky zo skú-

mania z vysoko-

školského vzdeláva-
v ošetrovateľstve, ktoré v súčasnosti pre-

chádza závaţnými premenami, týkajúce sa 
najmä prispôsobovania sa európskym pome-

rom v legislatíve a študijných programoch. 

Ocenil skutočnosť, ţe ústav v roku jubilej-
ného 10. výročia zaloţenia univerzity pripravil významnú 

medzinárodnú konferenciu na tému so zaujímavým obsahom. 
Rokovanie pozdravil ţupan Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý vyjadril radosť 

nad tým, ţe Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD. 
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iniciatívne ako prvá uvedomila, ţe aké je dôleţité kvalitné 

vysokoškolské vzdelávanie zdravotných sestier, keď uspo-

riadala práve otvorenú medzinárodnú konferenciu. Za organi-
zátora konferencie – Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka rokovanie poz-
dravila zástupkyňa riaditeľa ústavu pre vedu, výskum a medzi-

národné vzťahy doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 

Vyzdvihla, ţe ústav k poriadaniu konferenciu viedla snaha po 
dvoch rokoch vlastnej pedagogickej vysokoškolskej práce 

porovnať svoje výsledky pri vysokoškolskom vzdelávaní ses-
tier s výsledkami iných vysokých škôl a umoţniť tak všetkým 

pedagógom, zovšeobecniť tieto preukázané skúsenosti vo 

svojej práci. Po tomto úvode začal prvý blok konferencie na 
tému – Vzdelávanie v zdravotníctve, v ktorej si účastníci 

vypočuli tieto prednášky : 

1. Profesionálna príprava mentora pre odbornú prax – H. 

Kadučáková  z Katolíckej univerzity v Ruţomberku; 

2. Moţnosti vyuţitia mentora vo vzdelávaní zdravotníc-
kych pracovníkov – A. Lengyelová a kolektív z Katolíc-

kej univerzity v Ruţomberku; 

3. Postavenie a úlohy sestry v subodbore gastroenterológia 

– doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka; 

4. Zdravotnícky asistent – prvý článok ošetrovateľského 

tímu – K. Modranská z Strednej zdravotníckej školy 
v Prešove; 

V druhom bloku konferencie na tému – Edukácia v zdra-

votníctve odzneli tieto prednášky : 

1. Edukácia v práci sestry – Mgr. K. Gerlichová a kolektív 

z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

2. Edukačná činnosť sestry - súčasť prípravy na výkon  

profésie sestry – Majerníková a kolektív z Katolíckej 

univerzity v Ruţomberku; 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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3. Edukácia pacienta v programoch vzdelávania sestier – 

E. Hlinková z Univerzity Komenského v Bratislave; 

4. Klasifikačné systémy ošetrovateľstva vo vzdelávaní 
sestier – G. Vörösová z Univerzity Konštantína filozofa 

v Nitre; 

5. Moţnosti skvalitnenie výučby ošetrovateľských techník 

– A. Hudáková a kolektív z Prešovskej univerzity; 

6. Edukácia onkologického pacienta v nutričnom reţime – 
A. Fialová a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţom-

berku; 

7. Vzdelávanie sestier v prevencii diabetických ulcerácií 

a amputácií – J. Nemcová z Univerzity Komenského 

v Bratislave; 
V treťom bloku konferencie na tému – Ošetrovateľstvo 

v praxi odzneli tieto prednášky : 

1. Prieskum vplyvu väzenského prostredia na úroveň du-

ševného zdravia – doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. 

a kolektív z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 
2. Uplatníme sa v praxi ... – Ľ. Miţenková a kolektív z Pre-

šovskej univerzity; 

3. Moţnosti spolupráce zdravotníckych pracovníkov pri 

vyučovacom procese u hospitalizovaných detí – V. Ši-

močková a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţom-
berku; 

4. Skúsenosti s ošetrovateľskou dokumentáciou v resus-

citačnej a intenzívnej starostlivosti – H. Gondárová 

a kolektív z Nemocnice s poliklinikou L. N. Jégého v Dol-

nom Kubíne; 

5. Ţivot pacientov s T – Montgomeryho kanylou – Z. Hu-

dáková a kolektív z Katolíckej univerzity v Ruţomberku; 

6. Profesionálny postoj sestry pri uplatňovaní práv pa-

cienta – A. Jakabovičová a kolektív z Katolíckej univer-

zity v Ruţomberku; 
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7.  Ošetrovateľské zásahy sestry pri posudzovaní bolesti 

detí – J. Kokoruďová a kolektív z Katolíckej univerzity 

v Ruţomberku; 
Z konferencie vyplynulo viacero zaujímavých konštatovaní, 

ţe práca súčasnej zdravotnej sestry má širšie poslanie ako 
v minulosti, lebo dnes musí ovládať špeciálne techniky a 

príslušné teoretické poznatky. Popri mechanickom zvládnutí 

výkonu je dôleţitá osobnosť sestry, jej individuálny, psy-
chologický i celkový prístup k pacientovi a komunikácia s 

ním. V neposlednom rade je veľmi dôleţitá zodpovednosť a 
dodrţiavanie etických princípov pri poskytovaní ošetro-

vateľskej starostlivosti, napríklad zachovanie intimity a 

autonómie pacienta i lekárskeho tajomstva. Zdravotnej sestre 
dnes pribudli aj ďalšie úlohy. Uţ nie je len sestra – oše-

trovateľka, ale aj sestra - psychologička, sestra – výskum-
níčka, sestra – manaţérka. Očakáva sa od nej, ţe bude ako 

matka - milá, láskavá, chápajúca a empatická. Celkový výs-

ledok sa však prejaví po efektívnej spolupráci s lekárom. 
Spoločenské postavenie zdravotnej sestry sa zvýšilo odvtedy, 

ako sa ošetrovateľstvo stalo samostatnou vedeckou disci-
plínou, čím sa vymanilo z područia medicíny. Postupné zmeny 

vo vzdelávaní, ale i zavedenie registrácie pre zdravotné sestry 

zrovnoprávnilo aj so sestrami ostatných krajín Európskej únie. 
Táto cesta za zmenami nebola jednoduchá, ale ako sa zhodli 

účastníčky konferencie, mnohé sa musí ešte zmeniť najmä v 
myslení zainteresovaných. Prestíţ súčasnej zdravotnej sestry 

je veľmi vysoká, čo potvrdzuje aj rebríček hodnotenia 

sedemdesiatich povolaní, kde sa umiestnila na desiatom 
mieste. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 22/1/07 

 



 301 

Grantové kolo na rok 2007, zamerané na aktivity v oblasti 

školstva, výchovy, vzdelávania a športu, vyhlásilo Mesto 

Trenčín koncom mesiaca januára 2007. Spolu tri milióny Sk 
vyčlenila vo svojom programovom rozpočte na rok 2007 

mestská samospráva na tieto účely a rozdelila na tri skupiny :  

 Prvá skupina zahrňovala podporu školstva, výchovy 

a vzdelávania, pre ktorú bolo vyčlenených 500 tisíc Sk; 

 Druhá skupina bola určená na činnosť telovýchovných 

a športových klubov, pre ktorú bolo vyčlenených dva mi-
lióny Sk; 

 Tretia skupina finančných prostriedkov v sume 500 tisíc 
Sk bola určených na podporu výnimočných športových 

aktivít a reprezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí.  
Dotácie vo výške maximálne 70% z nákladov na projekt 

mohli získať tak podnikateľské subjekty, ako aj ţivnostníci 

pôsobiaci na území mesta Trenčín na základe spolu s po-
vinnými prílohami vyplnenej ţiadosti za predpokladu, ţe 

majú splnené všetky záväzky voči mestu Trenčín. Škála 
zamerania projektov je veľmi široká, počnúc skvalitňovaním 

vlastného vyučovania a vzdelávania, cez vzdelávanie v oblasti 

etiky, filantropie, kultúrnej identity, moderného umenia, 
vzdelávanie s cieľom pomôcť uplatniť sa na trhu práce, 

vzdelávacie aktivity v oblasti vedy a výskumu, aţ po aktivity 
v rámci prevencie pred drogovou závislosťou, násilím, 

kriminalitou a inými sociálno-patologickými javmi, ale aj na 

organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a vzdelá-
vacích podujatí v Trenčíne. 

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných 
jednôt, podpora širokého spektra súťaţných, relaxačných a 

voľnočasových športových aktivít detí, mládeţe a dospelých 

sú cieľom grantového programu v oblasti športu. Pri určovaní 
kritérií boli uprednostnené kluby zameriavajúce sa na 

výkonnostný rast detí a mládeţe a reprezentáciu Trenčína na 
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Slovensku i za jeho hranicami. Ţiadatelia získajú podľa 

stanovených kritérií určitý počet bodov. Hodnota bodu sa 

vypočíta z objemu schválených finančných prostriedkov 
vydelením súčtu bodov jednotlivých telovýchovných jednôt 

a športových klubov. Maximálna výška dotácie pre jeden klub 
je 200 tisíc Sk. Uzávierka prijímania ţiadostí je 9. marca 

2007. Platné návrhy posúdi Komisia školstva a športu 

pôsobiaca pri mestskom zastupiteľstve a vybrané na základe 
platných kritérií odporučí na podpis primátorovi mesta.  

Pomocná evidencia 29/1/07 
 

Dňa 8. februára  2007 v Mestskej športovej hale v Tren-

číne uskutočnilo Stredné odborné učilište strojárske v Tren-
číne v spolupráci s 

mestom Trenčín dru-
hý ročník medziná-

rodnej súťaţnej pre-

hliadky robotov pod 
názvom Trenčian-

sky robotický deň. 
Cieľom podujatia bo-

lo popularizovať ve-

du a techniku medzi 
mladými ľuďmi tren-

čianskeho regiónu. Po slávnostnom otvorení podujatia pri-
mátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom a ria-

diteľom Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne 

Ing. Ľubošom Chochlíkom sa rozbehli súťaţné zápolenia 
v troch kategóriach : 

1.driver  

2.skladačky robotov  

3.free style 
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    Zaplnená športová hala s napätím sledovala boje, ktoré sa 

odohrávali na hracej ploche. Ako prví sa predstavili jedenásti 

súťaţiaci z kategórie driver. Ich samohybné roboty museli 
prekonať, čo najrýchlejšie dráhu 4 metre 

dlhú a 30 cm širokú, vymedzenej dvomi 
krajnicami a obsahujúcej rovinku, zákrutu 

a šikanu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať 

pohyb blikajúcich robotov, z ktorých 
niektoré sa pohybovali rýchlejšie, niek-

toré pomalšie a často aj s menšími ha-
váriami prekonávali súťaţnú trať. Poradie 

súťaţiacich určila odborná porota v zlo-

ţení Ing. Michal Kukučka, Ing. Jozef 
Svetlík, PhD. a Ing. Albin Bednárik dosiahnutím najlepšieho 

času z troch platných pokusov. Po skončení pretekov vyhlásili 
troch najlepších súťaţiacich : 

1. miesto : Patrik Kollár, ZŠ Trenčianska Turná 

2. miesto : Matej Moric, ZŠ na Dolinách, Zlatovce 
3. miesto : Adrej Bulko, ZŠ Trenčianska Turná 

Do súťaţnej kategórie skladačky robotov sa prihlásilo 
šesť robotov, ktorých spoločným znakom bolo, ţe boli pos-

kladané z Lega alebo 

z iných skladačiek. 
Odborná porota pri 

určení poradia mala 
veľmi ťaţkú prácu, 

pretoţe činnosť všet–

kých skladačiek bola 
technicky dobre 

zvládnutá. Zrejme 
rozhodla prepracova-

nosť jednotlivých 

činností robota do najmenších detailov. 

Patrik Kollár 
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1. miesto : Ekologická triedička kovového odpadu – 

Základná škola Mariánska, Prievidza  

2. miesto : Dustmanodpratávač odpadu - Druţstvo Amavet 
884, Nová Dubnica 

3. miesto : Meteorologická stanica – Základná škola  
Mariánska, Prievidza 

V súťaţnej kategórii free style neboli ţiadne obmedzujúce 

poţiadavky na roboty.  Stretli sa v nej len dva roboty. Odborná 
porota udelila : 

1. miesto : Procopiu team (Grupul Scolar Industrial "Stefan 
Procopiu", Vaslui, Rumunsko), ktorých robot vyhľadal na 

ploche loptu a potom ju preniesol po vyznačenej dráhe. 

2. miesto : Z na Dolinách, Zlatovce, so svojim pásovým 
dopravníkom 

Voľný čas medzi súťaţami jednotlivých kategórií, určený 
pre prácu odbornej poroty, vyplnili mladým divákov spon-

zorské firmy TC En-

gineering SR, s.r.o., 
Johnson Controls, 

s.r.o., Else Philips 
Service, s.r.o., AGI, 

s.r.o., Konštrukta - 

Industry, a.s., Trens, 
a.s. na svoju prezen-

táciu a hudobné sku-
piny No plus, Nové 

Mesto nad Váhom, 

Expanzia, Nové Mesta nad Váhom, Godlight, Trenčín.  
Odborná porota rozhodla o najlepších súťaţiacich a záver 

oficiálneho súťaţného dňa patril vyhláseniu víťazov a odov-
zdaniu diplomov a vecných darov, na ktorom sa podieľali 

prednosta Mestského úradu v Trenčín Ing. František Sá-

decký, riaditeľ Stredného odborného učilišťa strojárskeho 

lahôdkou pre návštevníkov bol hokej a tanec robotov 
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v Trenčíne Ing. Ľuboš Chochlík a zástupkyňa firmy Trens 

a.s. Trenčín Ing. Júlia Jamborová. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 24/1/07 

 
Rektorovi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. Ing. 

Jurajovi Wagnerovi, PhD. odovzdal dňa 21. februára 2007 

v Iţevsku čestný titul Doctor Honoris Causa (Dr.h.c.) Ivan 

Vasilievič Abramov – rektor jednej z najvýznamnejších 

technických univerzít v Ruskej federácii – Iţevskej štátnej 
technickej univerzity, v ktorej donedávna pôsobil a v Iţevsku 

aj ţije svetoznámy konštruktér zbraňových systémov Michail 

Kalašnikov. Túto čestnú vedeckú hodnosť udelila doc. Ing. 
Jurajovi Wagnerovi, PhD. Vedecká rada Iţevskej štátnej 

technickej univerzity za dosiahnuté výsledky vo vedeckej 
a pedagogickej práci, ako aj za rozširovanie spolupráce medzi 

obidvomi vysokoškolskými inštitúciami. 

Pomocná evidencia 79/1/07 
 

Do ankety Zlatý Amos o najobľúbenejšieho učiteľa na Slo-
vensku základných a stredných škôl bolo prihlásených  175 

pedagógov – 41 učiteľov a 134 učiteliek. Do ankety sa zapo-

jilo 42 stredných a 127 základných škôl, hlasovalo 10 200 ţia-
kov a študentov. Medzi nominovanými boli aj 19 pedagógovia 

z Trenčianskeho kraja. V stredu 21. februára 2007 sa na od-
bore školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja stretla 

desaťčlenná krajská hodnotiteľská komisia, zloţená  zo zás-

tupcov Krajského školského úradu v Trenčíne, Regionálneho 
zastúpenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku v Trenčíne, územnej školskej rady,  zdruţenia 
miest a obcí Slovenska, krajskej študentskej rady, novinárskej 

obce, učiteľov základných a stredných škôl a zástupcu  

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí sa oboznámili 
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s kritériami súťaţe a prevzali všetky materiály o nomino-

vaných. Veľmi dôleţitý bude príbeh, prostredníctvom ktorého 

ţiaci predstavia svojho obľúbeného učiteľa a zdôvodnia jeho 
nomináciu v súťaţi. Dňa 26. februára 2006 odborná porota pre 

súťaţ Amos v Trenčianskom samosprávnom kraji zhodnotila 
návrhy a rozhodla o postupujúcich do záverečného kola v Ko-

šiciach Máriu Viselkovú zo Základnej školy v Púchove, 

Komenského ulica a Katarínu Cstayovú zo Zdruţenej stred-
nej školy v Prievidzi. V oboch prípadoch rozhodla nielen 

príhoda ţiakov a študentov s učiteľom, ale aj osobná charak-
teristika učiteliek. 

S kaţdým zo 16 postupujúcich učiteľov sa zúčastní 10 ţia-

kov galavečera 29. marca 2007 v Štátnom divadle v Ko-
šiciach, na ktorom spoznáme víťaza ankety. Cieľom projektu 

je predovšetkým popularizácia učiteľov, ktorí podľa hodno-
tenia ţiakov významne prispievajú k vytváraniu kvalitného 

vzťahu medzi ţiakmi a učiteľmi.  

Pomocná evidencia 78/1/07 
 

Ústav prírodných a humanitných vied, Ústav zdravotníctva 
a ošetrovateľstva a Vysokoškolský klub Akademik Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka usporiadal dňa 22. fe-

bruára 2007 interdis-
ciplinárnu vedeckú 

konferenciu s medzi-
národnou účasťou pod 

názvom Vznik a vý-

voj neinfekčných epi-

demických ochorení 

v 21. storočí, ktorá sa 
uskutočnila  na počesť 

doc. PaedDr. Ernesta 

Brosku, PhD. „In 
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Memoriam“. V úvode konferencie sa v kultúrnom programe 

predstavili ţiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v 

Trenčíne a potom prítomných účastníkov a hosťov konferen-
cie pozdravila zástupkyňa riaditeľa Ústavu zdravotníctva 

a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
h. prof. Jana Slobodníková, CSc. Na jej vystúpenie 

nadviazal prorektor prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., aby 

všetkým pripomenul, ţe 
Trenčianska univerzita 

uskutočňuje toto podu-
jatie pri príleţitosti 

svojej desaťročnej pe-

dagogickej a vedeckej 
činnosti. Vyjadril pres-

vedčenie, ţe toto podu-
jatie bude mať v ďal-

ších rokoch svoje po-

kračovanie a zaţelal 
konferencii priaznivý priebeh. O ţivote doc. PaedDr. Ernesta 

Brosku zoznámil riaditeľ Ústavu prírodných a humanitných 
vied prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. a na záver svojho príhovoru 

odovzdal kyticu kvetov pani Broskovej, ako prejav vďaky za 

podporu manţelovi v práci v prospech Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka. Po tomto úvode sa rozbehli pred-

nášky, v ktorých prednášatelia účastníci zo Slovenska i zahra-
ničia prezentovali výsledky vedecko-výskumnej činnosti 

pedagogických, vedeckých a výskumno-vývojových subjektov 

so zameraním na verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo. 
Hovorilo sa okrem iného aj o príčinách vzniku civilizačných 

chorôb, zodpovednosti človeka za vlastné zdravie ale i o men-
tálnom zdraví, ktoré je v 21. storočí najviac ohrozené. Kon-

krétne : 

- Jana Slobodníková – Prevencia onkologických ochorení  
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- Maria Kovářová - Výskyt muskuloskeletárnych chorôb vo 

vybranej skupine zdravotníckych pracovníkov 

- Zdenka Pilarová - Zodpovednosť človeka za vlastné 
zdravie  

- Eva Laiferová, Darina Heřmanová - Societálny rámec 

individuálnej zodpovednosti za zdravie. Moţnosti svoj-
pomoci v intenciách mimovládneho sektora  

- Darina Kubičková - Neinfekčné ochorenia na prahu                 

21. storočia - alergie  
- Ľudmila Pavlíková - Podiel profesorov Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave na rozvoji verejného 

zdravotníctva na Slovensku  
- Alena Tomášiková - Kvalita ţivota a hodnotové systémy 

v spoločnosti 
- Ingrid Papajová, Peter Juriš, E. Szabová, H. Šefčíková - 

Spoločné ţivotné prostredie parazitov a človeka prináša 

zdravotné riziká      

- Viera Jakušová, Peter Muríň,
 
Ţelmíra Fetisová, Nadeţ-

da Višňovcová, Ján Jakuš  - Ultrafialové  ţiarenie  a   

mikrovlnné ţiarenie pri mobilnej komunikácii úroveň ve-
domostí   budúcich  lekárov  

- Pavol Šimurka - Primárna prevencia srdcovo-cievnych 

ochorení v detskom a dorastovom veku na Slovensku  
- Mária Mojzešová, Jana Trizuljaková, Michaela Kostičová - 

Zdravotné riziká predčasnej gravidity pre narodené dieťa  

- Martina Tomášiková, 

Ţelmíra Fetisová, Igor 

Ondrejka, Pavol Adamík 
- Psoriáza  –  modelová 

chronická dermatóza z  

 pohľadu kvality ţivota  
- Bianka Rolníková – Zá-

vislosť na omamných a 
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psychotropných látkach vysokoškolákov ako problém  

verejného zdravotníctva  

- Ľudmila Bučková, Věra Dobiášová, Michaela Nem-
čovičová - Sledovanie výţivového stavu v kategórii za-

mestnancov ľahká práca a stredná práca v regióne  Tren-

čianskeho kraja za obdobie rokov 2002-2003 a obdobie r. 
2005-2006   

- Oľga Bočáková - Neinfekčné epidemické ochorenia s dôra-
zom na pohybový aparát v kontexte kúpeľnej starostlivosti 

v Trenčianskych Tepliciach  

- Oľga Bočáková, Pavol Zubček, Bianka Rolníková – 
Zdravie,  výţiva detí a dorastu  

- Milan Hejdiš, Anna Blanárová - Sebapoškodenia a hla-

dovky obvinených a odsúdených v Nemocnici pre obvi-
nených a odsúdených v Trenčíne  

- Iveta Rosinová, Oľga Bočáková - Cukrovka – diabetes  

mellitus a jej prevencia 
- Alţbeta Hanzlíková - Postoje dospelej populácie Slo-

venska k vlastnému zdraviu na prelome 20.a 21. storočia  
- Mária Kiliková - Úlohy sestry manaţérky v prevencii 

vzniku negatívnych vzťahov na pracovisku  

- Ivica Gulášová, Katarína Gerlichová - Etické aspekty 
poskytovania komunitnej  ošetrovateľskej starostlivosti   

- Tatjana Maskalíková - Človek a utrpenie   

- Jana Boroňová - Etika 
v práci zdravotníkov na 

začiatku 20. storočia  

- Jana Haluzíková Ale-
xandra Archalousová - 

Moţnosti kardiovasku-

lární prevence a její edu-
kace  

- Martina Tomagová, 
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Ivana Bôriková - Podpora zdravia v NANDA taxonómii   

- Dana Zrubcová, Zuzana Schmidtová, Miriam Polhorská 
- Postavenie duševne chorých v našej spoločnosti  

- Alexandra Archalousová, Jana Haluzíková, Dagmar 

Mastiliaková - Prevence kolorektálního karcinomu – sou-

část výuky sester a porodních asistentek v bakalářských stu-
dijních programech  

- Ľudmila Mistríková - Aktivity obyvateľstva ako komple-

mentárny prvok v starostlivosti o zdravie (sociologická re-
flexia)  

- Miriam Polhorská, Zuzana Schmidtová, Dana Zrubcová 
- Spolupráca sestry a fyzioterapeuta v starostlivosti o am-

putovaného diabetika  

- Ivica Gulášová, Iveta Matišáková - Postavenie a význam 
komunitného ošetrovateľstva v systéme poskytovania zdra-

votnej a ošetrovateľskej starostlivosti  

- Zuzana Schmidtová, Miroslava Líšková, Dana Zrubcová 
- Podiel študentov ošetrovateľstva v prevencii nádorových 

ochorení  

- Katarína Gerlichová Iveta Matišáková, Mariana Miši-

nová - Úloha sestry v podpore zdravia u pacienta po 

prekonanom infarkte myokardu  

- Zuzana Kvasnicová, Kamila Jurdíková, Nikoleta Polia-

ková, Darina Šimovcová - Ţeny a prevencia rakoviny prs-

níka   

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 81/1/07 
 

Vo štvrtok 22. februára 

2007 sa v priestoroch Gym-
názia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne uskutočnila pietna spo-
mienka na troch jeho absol-
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ventov - Alberta Púčika, Eduarda Tesára, Antona Tunegu - 

popravených v roku 1951. Ako v príhovore uviedol Ing. Ivan 

Masár zo Zväzu protikomunistického odboja v Trenčíne, 
nemali by sme zabúdať ani na ďalšie státisíce obetí komu-

nistického reţimu. 
Trenčianske noviny 28.02.2007 

Pomocná evidencia 83/3/07 

 
Dňa 28. februára 2007 študenti študentského parlamentu 

Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne/ City University v spo-
lupráci s vedením školy a Národnou transfúznou jednotkou 

(NTS) v Trenčíne zorganizovali darovanie krvi priamo na 

akademickej pôde školy na.  V priebehu počas necelých troch 
hodín sa podarilo uskutočniť aţ 45 odberov. Novinkou bolo, 

ţe podrobné výsledky krvných testou, ktoré sa vykonávajú 
v špecializova-

nom zariadení 

transfúznej sta-
nice, budú zas-

lané v elektro-
nickej forme e-

mailom do jed-

ného dňa od da-
rovania všetkým 

darcom ktorí 
o ne prejavili 

záujem. 

Výsledok ak-
cie prekvapil aj samotných organizátorov a  podľa MUDr. Pi-

díkovej z Národnej transfúznej stanice v Trenčíne, keď 45 
mladých ľudí našlo odvahu a darovalo krv. Naviac sa  poda-

rilo naplniť ďalší veľký cieľ podujatia a to spropagovať a 

priniesť myšlienku darovania krvi medzi mladých ľudí, ktorí 
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si mnohokrát ani neuvedomujú jeho dôleţitosť. Mnohí zo  

zúčastnených študentov boli darovať krv po prvý krát, pričom 

väčšina prejavila záujem v tejto prospešnej aktivite pokra-
čovať aj naďalej.   

 Ako neskôr povedal predseda študentského parlamentu 
CU/VŠM Lukáš Uhliarik, „Najmä vďaka ochote vedenia 

školy pri realizácii nášho humánneho podujatia sme mi 

študenti mohli urobiť niečo dobré pre našu spoločnosť.“   

Vlastné poznámky  

 
Nadácia Alexandra von Humboldt venovala spoločnému 

pracovisku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Ústa-

vu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a  RONA, 
a.s. Lednické Rovne, ktoré nesie názov Vitrum Laugaricio - 

centrum kompetencie skla, vecný dar v hodnote 500 tisíc Sk. 
Ide o špeciálnu leštičku STRUERS TEGRA POL 35 nemeckej 

produkcie pouţívanú na keramické a sklené materiály a ktorá 

je veľmi dôleţitou pre výskumnú prácu tohto jediného 
a jedinečného  laboratória svojho druhu na Slovensku. Tento 

dar z rúk zástupcu nemeckého atašé pre tlač a medializáciu 
veľvyslanectva v Slovenskej republike Stefana Schnecka dňa 

6. marca 2007 

prevzal zástupca 
vedúceho Vitrum 

Laugarício doc. 

Ing. Dušan Ga-

lúsek, PhD. za 

prítomnosti rek-
tora Trenčian-

skej univerzity 
Alexandra Dub-

čeka Dr.h.c.         

doc. Ing. Juraja 
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Wagnera, PhD., zástupcu riaditeľa Ústavu anorganickej ché-

mie Slovenskej akadémie vied RNDr. Petra Komadela,  

DrSc., vedúceho laboratória Vitrum Laugarício prof. Ing. 

Mareka Lišku, PhD. a riaditeľa Ústavu prírodných a spo-

ločenských vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Jána Garaja, DrSc. Pri tejto príleţitosti Stefan 

Schneck vyzdvihol nemecko-slovenskú spoluprácu na poli 

vedy, techniky a výskumu, ktorá pretrváva uţ dlhší čas. Spo-
menul, ţe Nadácia Alexandra von Humpoldta hostila viace-

rých štipendistov zo Slovenska, osobitne z nich vyzdvihol doc. 
Ing. Dušana Galúska, PhD., ako jedného z významných výs-

kumníkov a vedátorov, ktorých nadácia váţi. I darovaný prís-

troj by mal slúţiť mladým výskumníkom na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dub-

čeka. Vyslovil presvedče-
nie, ţe prístroj bude uţi-

točný pri hľadaní nových 

moţností vo vede a výs-
kume. Zástupca riaditeľa 

Vitrum Laugarício doc. 
Ing. Dušan Galúsek, PhD. 

poďakoval za dar, ktorý je 

určitým prejavom uznania 
nadácie celému kolektívu. Slová vďaky vyjadrili aj ostatní 

prítomní oficiálni hostia. 
Vlastné poznámky 

 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu vyhlásila pri príleţitosti 
Európskeho týţdňa kvality súťaţ o najlepšiu záverečnú prácu 

v oblasti manaţérstva kvality za rok 2006. V celoslovenskej 
konkurencii toto prestíţne ocenenie získal absolvent Fakulty 

priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Ing. Jozef Dibák. Diplomovú prácu na tému “Moţ-

zľava – doc. Ing. Dušan Galúsek, PhD. , Stefan Schneck 
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nosti zavedenia princípov TQM u dodávateľa v automobilo-

vom priemysle“ vypracoval v spoločnosti Volswagen Slo-

vakia v Martine pod vedením prof. Ing. Jána Štefánika, PhD. 
Vlastné poznámky 

 
Pri príleţitosti tohoročného Dňa učiteľov Mesto Trenčín 

dvanásť pedagógov materských a základných škôl v zriaďo-

vateľskej právomoci Mesta Trenčín. V príhovore primátor 
Ing. Branislav Celler konštatoval, ţe uplynulé obdobie 

v školstve, charakterizované viacerými nepopulárnymi opatre-
niami sa stali minulosťou  a súčasne sa naštartovali procesy 

a riešenia, ktoré prispeli k rozvoju trenčianskych škôl. Cieľom 

Mesta Trenčín v rozvoji školstva v ďalšom období nebude len 
vytváranie podmienok pre telesnú výchovu a šport a iných 

investičných akciách, ale aj vytvárať podmienky pre výchovno 
– vzdelávací proces. Na záver svojho príhovoru blahoţelal 

učiteľom k sviatku a k ich oceneniu so ţelaním, aby práca 

učiteľa za pomoci mesta bola vţdy dobrá, korektná a oboj-
stranne prospešná. Potom z jeho rúk prevzali ocenenia títo pe-

dagógovia : 
- Mgr. Anna Gemerová zo Základnej školy Trenčín, Be-

zručova ulica 

- Mgr. Eva Lukášová zo Základnej školy Trenčín, Ulica 
Dlhé Hony 

- Mgr. Martin Paulička, zo Základnej školy Trenčín, Ho-

dţova ulica 
- Dagmar Pádivá zo Základnej školy Trenčín, Hodţova 

ulica 

- Mgr. Elena Pagáčová zo Základnej školy Trenčín, Ku-
branská ulica 

- Anna Keliarová zo Základnej školy Trenčín, Ulica Na do-

linách 
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- Mgr. Marta Lehocká zo Základnej školy Trenčín, Ulica. 

L. Novomeského 

- Mgr. Mária Zachová zo Základnej školy Trenčín, Veľko-
moravská ulica 

- Mgr. Eva Trepáková, zo Základnej školy Trenčín, Vý-

chodná ulica 
- Jozef Polomský, zo Základnej umeleckej školy Trenčín, 

Námestie SNP  

- Magdaléna Šebánová z Materskej školy Trenčín, Šafá-
rikova ulica 

- Blanka Lehotayová z Materskej školy Trenčín, Šafárikova 

ulica 
Za ocenených učiteľov poďakovala Mgr. Anna Gemerová. 

Slávnostné chvíle spríjemnili svojím koncertom učitelia Zá-
kladnej umeleckej školy v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Pri príleţitosti Dňa učiteľov ocenil v stredu 28. marca 2007 

v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH za prítomnosti riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja 

Ing. Dušana Lo-

botku desať vyni-
kajúcich pedagó-

gov stredných škôl 
v pôsobnosti Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja. 
Z učiteľov tren-

čianskych stred-
ných škôl si ocene-

nie  prevzal tréner 

cestnej cyklistiky Stanislav Ďurikovič z Osemročného športo-
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vého gymnázia v Trenčíne. Novinkou tohoročných osláv Dňa 

učiteľov bolo aj ocenenie 21 študentov, úspešných repre-

zentantov Trenčianskeho kraja na celoštátnych i medziná-
rodných podujatiach. Ocenenie prevzala víťazka celosloven-

ského kola olympiády vo francúzskom jazyku Romana Ma-

toušková z bilingválnej sekcie Gymnázia Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne či víťaz Svetového pohára v cyklokrose Róbert 

Gavenda z Osemročného športového gymnázia v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

 

V dňoch 28. a 29. marca 2007 navštívil ţiakov Základnej 

školy Trenčín, Hodţova ulica kapitán Ing. Martin Sládeček 
z Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru 

v Trenčíne, aby im rozdal doplnky z fluorescenčných a reflex-

ných materiálov na zamedzenie nebezpečného kontaktu s mo-
torovými vozidlami, poučil o spôsobe ich pouţívania a pres-

kúšal zo základov pohybu na komunikáciach. Pri realizácii 
tohto stretnutia príslušníkov dopravného inšpektorátu so ţiak-

mi, ako aj stretnutia s dospelými občanmi v celej Slovenskej 

republike sa takto realizuje projekt „Prevencia chráni zdra-

vie“, ktorého cieľom je 

zviditeľniť účastníkov 
cestnej premávky – 

„Vidieť a byť vide-

ný“. Ţiaci pochopili, ţe 
to chce veľmi málo, 

ako napríklad si pripnúť 
ţltý reflexný pás na ru-

káv, alebo nalepiť re-

flexnú samolepku na 
podráţku topánok, bicykel, cyklistickú prilbu, školskú tašku či 

detský kočík. Túto preventívnu akciu podmienila skutočnosť, 
ţe kaţdý deň dochádza na cestách Slovenska k váţnym do-

pravným nehodám, čo potvrdzujú aj štatistiky z roka 2006. Ich 

kpt. Ing. Martin Sládeček rozdáva reflexné pásky ţiakov 
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obeťami bývajú najčastejšie chodci. Príčinou mnohých tra-

gických nehôd, okrem iného je aj nedostatočná viditeľnosť. 

Vidieť a byť videný je základným pravidlom pre všetkých 
uţívateľov komunikácií. Autá a cyklisti majú povinnosť pri 

zníţenej viditeľnosti svietiť. Chodci takú povinnosť a ani 
moţnosť nemajú. Pritom sú v cestnej premávke oni tí 

najzraniteľnejší. Očakáva sa, ţe takéto masívne propagovanie 

pouţívania reflexných nálepiek zníţi dopravnú nehodovosť na 
slovenských cestách, lebo sa ich pouţívaním zvýši pozornosť 

vodičov na miestnych komunikáciách. Na záver prišla zo 
strany ţiakov nezvyčajná úsmevná otázka pouţitia reflexných 

nálepiek – či moţno pouţiť ţltú alebo červenú reflexnú 

nálepku pri futbale na napomenutie, alebo na vylúčenie hráča 
? Odpoveď znela, ţe áno. Čo tých ţiakov nenapadne. 

Vlastné poznámky 
 

Študenti odevného dizajnu Strednej umeleckej školy v 

Trenčíne svoje práce netvoria „do zásuvky“, ale pravidelne ich 
prezentujú na rôznych akciách, výstavách či domácich a 

zahraničných súťaţiach ako napríklad Zlatá Fatima junior, 
Módna línia mladých – Prešov, Hry s umením – Poprad, 

Prostějovská jehla. Kaţdoročne maturanti vystavujú svoje 

maturitné projekty v trenčianskej synagóge. Od 3. apríla 2007 
vystavovali v Trenčianskych Tepliciach vo výstavných 

priestoroch liečebného domu Pavla. Na výstave V druhej koţi 
predstavujú odev ako umelecké dielo. Vystavené práce sú 

výsledkom ich tvorivých schopností v oblasti odevu. Vyja-

drujú sa vlastným výtvarným rukopisom, na skutočnosť 
premieňajú svoje výtvarné myslenie, svoju pozornosť obracajú 

do odevnej histórie, ale najmä na súčasné módne trendy, 
odevu – najkultivovanejšieho obalu pre človeka. Pretoţe odev 

nielen zahaľuje a chráni, ale i skrášľuje.  

Trenčianske noviny 12.04.2007  
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Centrum kariérneho poradenstva na Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne nadviazalo na prvú úspešnú akciu 
z minulého roka nazvanú Deň pracovných stáţí a opäť orga-

nizovalo druhý ročník. Tento raz v priestoroch Fakulty mecha-
troniky v Záblatí dňa 17. apríla 2007. Deň pracovných stáţí 

umoţnilo spoločnostiam sa prezentovať a nadviazať kontakty 

so študentmi a absolventmi prostredníctvom osobných kon-
zultácií a prezentácií. Základnou a najdôleţitejšou časťou Dňa 

pracovných stáţí bola výstava firiem. Ňou sa vytvoril priestor 
pre stretnutie a výmenu informácií medzi zástupcami firiem a 

zúčastnenými študentmi, potenciálnymi stáţistami a zamest-

nancami. Základnou prezentačnou formou podnikov sa stali 
výstavné expozície, v ktorých prebiehali stretnutia zástupcov 

firiem so študentmi. Počas celého dňa študenti a absolventi 
mali moţnosť navštevovať firemné expozície a konzultovať s 

predstaviteľmi firiem konkrétne problémy týkajúce sa 

moţného zapojenia sa do pracovného procesu, moţnosti zís-
kania odbornej pracovnej stáţe, absolventskej praxe, spolu-

práce na vypracovaní diplomových prác a pod. Spoločnosti, 
ktoré prejavili záujem o svoju prezentáciu, mali moţnosť 

komplexnejšie a detailnejšie sa prezentovať pred študentmi 

(cca 20 minút) s moţnosťou vyuţitia audiovizuálnej techniky 
v prednáškovej sále. V týchto prezentáciach sa firmy pred-

stavili a ukázali moţnosti zamestnania sa a absolvovania 
pracovných stáţí. Účelným a zaujímavým prezentovaním tak 

firmy získavali komparatívnu výhodu pred ostatnými firmami. 

Porovnávajúc toto podujatie s minulým rokom, keď sa akcie 
zúčastnilo cez 20 firiem z Trenčína a okolia, tak tento rok boli 

o štyri firmy naviac. Ukázalo sa, ţe umiestnenie Dňa pracov-
ných stáţí do Záblatia bolo správne, najmä z hľadiska priesto-

rového rozloţenia expozícií podnikov. V priebehu podujatia sa 

uskutočnila tlačová konferencia, v ktorej sa zúčastnili rektor 
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD., dekan Fakulty mechatroniky doc. Ing. Dušan 

Maga, PhD. dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc, a dekan Fakulty špeciálnej 

techniky prof. Ing. Bohumil Bátora, CsC.  Vo svojom 
príhovore rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. zvýraznil 

aktivitu zamestnancov Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Ing. Hanulíka a Mgr. Nikol Macharovú, keď pre toto 
podujatie získali finančné prostriedky z fondov Európskej 

únie. Toto podujatie je 
mimoriadne hlavne 

v tom, ţe sa ním umoţ-

ňuje spájanie školy 
s praxou. Vyjadril pres-

vedčenie, ţe podujatie 
má svoju perspektívu do 

budúcna, v ktorom budú 

profitovať zúčastnené 
podniky, keď si budú 

môcť nájsť pre svoje výrobné kapacity kvalitných mladých 
absolventov. Pre univerzitu je to jedinečný spôsob ako nájsť 

svojim absolventom kvalifikovanú prácu. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 13. marca 2007 sa 59 800 ţiakov deviatych ročníkov 

celého Slovenska, z toho 654 z trenčianskych základných škôl, 
zúčastnilo testovania vedomostí z matematiky a vyučovacieho 

jazyka – Monitor - 9. Lepšie sa darilo deviatakom v teste zo 
slovenského jazyka a literatúry. V celoslovenskom hodnotení 

dosiahli ţiaci 67,1 % úspešnosť, keď z 30 moţných bodov 

získali v priemere 20,1 bodu. Deviataci v Trenčíne získali 
z materinského jazyka v priemere 21,18 bodu, čo zodpovedá 

70,56 % úspešnosti. Všetky základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín dosiahli v teste zo slovenského ja-
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zyka a literatúry nadpriemerné výsledky. Test z matematiky 

zvládli ţiaci v celoslovenskom hodnotení na 61,2 % a 

v priemere dosiahli 18,4 bodu. Trenčianski deviataci aj 
matematiku napísali nad slovenský priemer. Za svoje výpočty 

získali v priemere 20,43  bodu, čo predstavuje 68,15 % 
úspešnosti. Všetci úspešní deviataci dostanú vysvedčenia 

o absolvovaní Monitoru 9 

podpísané ministrom škol-
stva Slovenskej republiky. 

Bude obsahovať informáciu 
o konkrétnych výsledkoch 

jednotlivých ţiakov a po-

rovnanie s celoslovenskými 
výsledkami. Pribliţne 450 

neúspešných ţiakov z celého Slovenska absolvuje náhradný 
termín písania testov, ktorý sa pre Trenčiansky kraj uskutočnil 

v Základnej škole na Bezručovej ulici dňa 17. apríla 2007.  

Vlastné poznámky 
 

V Mestskej galérii v Trenčíne dňa 17. apríla 2007 sa stretli 
milovníci výtvarného umenia na 

vernisáţi výstavy prác učiteľov 

Základnej umeleckej školy pod 
názvom Naša paleta. Ako po-

vedala v úvode riaditeľka tejto 
školy Veronika Soukupová, ve-

denie školy vyuţilo oslavy toho-

ročného Dňa učiteľov na verejnú 
prezentáciu svojich učiteľov. 

Keďţe Trenčín nemá tak veľkú 
miestnosť, kde by sa všetky od-

bory prezentovali naraz, tak sa 

zvolilo alternatívne riešenie, ţe 
Jozef Švikruha 
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hudobné, spevácke a tanečné odbory sa prezentovali 28. marca 

2007 na koncerte v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea 

a dnes sa prezentuje sedem učiteľov výtvarného odboru. 
Výtvarnú tvorbu učiteľov výtvarného odboru priblíţil vo 

svojom vystúpení akademický maliar Jozef Vydrnák. Učiteľ 
– výtvarník a deti sú nezvyčajnou symbiózou,  keď mladá 

rúčka so svojou fantáziou kŕmi papier a tento prejav koriguje 

myseľ učiteľa. Tento rozhovor prebieha neustále a jeho 
výsledkom je umelecký rast talentu, ktorých vrcholom sú 

ocenenia doma i zo sveta. Dnes na výstavu neprišli učitelia. 
Namiesto nich prišli maliari, ktorých kresby, maľby, grafiky 

a fotografie sú zrkadlom ich umeleckého cítenia. Spomeňme si 

ich tvorbu. Izabela Bulková svoje vizuálne predstavy tíško 
vytešuje v bošáckych tíšinách v ţlto-zelených a hnedočerve-

ných snoch. Daniela Erteľová pokračuje v tradícii madony, 
dobrého pastiera 

a modlitby. Janko 

Meško posunul čas 
na stenu a niektoré 

obrazy premenil na 
časomieru. Viera 

Mešková prináša im-

presie v bystrinách, 
v kalvárii, v kyticiach 

i zátišiach. Ondrej 

Peťkovský vo figú-

rach skláňa hlavu s pokorou. Jozef Švikruha vidí cez ľad, 

hladinu vody a závany. Hold vzdáva portrétom, prenikom, 
hudbe, komplementarite i vášňam. Naďa Ţatková v tlačia-

renskej černi a lineorite, rydlom v line odkryla portrét. Krája 
tmavú, aby na výtlačku prehovorila v zárezoch  a pone-

chaných vzruchoch.  

Vlastné poznámky 
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Katedra jazykov Ústavu prírodných a humanitných vied 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka uskutočnil dňa 

20. apríla 2007 slávnostný akt odovzdávania európskych 
jazykových certifikátov UNIcert z anglického, nemeckého 

a španielskeho jazyka 36 študentom. V jeho úvode vedúca ka-
tedry jazykov PhDr. Elena Delgádová zablahoţelala študen-

tom, ktorí si prevzali 

medzinárodný jazy-
kový certifikát UNI-

cert. Potvrdila, ţe 
„váš úspech je ús-

pechom aj vašich 

učiteľov“. Vyjadrila 
radosť nad tým, ţe 

v tomto roku si štu-
denti prevezmú cer-

tifikáty aj zo špa-

nielskeho jazyka a okrem toho oproti predchádzajúcemu roku 
si zvýšil počet študentov so získaným certifikátom, dokonca 

dve študentky Henrieta Mošková a Zdena Kudláčová získali 
certifikáty pre dva jazyky – anglický a španielsky. I táto sku-

točnosť je výzvou pre všetkých študentov, aby si svoje jazy-

kové znalosti rozširovali. Práve dnešná doba a existencia Slo-
venska v Európskej únii umoţňujú ľuďom jazykovo zdatným 

mnohoraké uplatnenie v reálnom ţivote. Študenti, ktorí získali 
tento certifikát nemusia v krajinách Európskej únie počas 

štúdia robiť jazykové skúšky a tým im certifikát zjednodušuje 

študijný pobyt na univerzitách Európskej únie. Pár slov 
k študentom vyjadril rektor Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD., ktorý konštatoval, ţe iniciatíva katedry v krátkej minu-
losti začala prinášať svoje ovocie podobe študentmi získaných 

certifikátov. Zopakoval známe ľudové porekadlo, ţe koľko 

rečí vieš, toľko raz si človekom. Pokiaľ chcete odborné vedo-

študentka H. Mošková prijíma gratuláciu od rektora Dr. h.c. doc. Ing. J. Wagnera, PhD. 
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mosti získané na univerzite realizovať nielen v Európskej únii, 

ale vôbec vo svete, musíte rozumieť tým, ktorí od vás niečo 

chcú v vy im musíte vedieť povedať, ţe čo o tom viete. Výzva 
Európskej únie, aby kaţdý absolvent vysokej školy okrem 

materinského jazyka ovládal minimálne ovládal dva svetové 
jazyky je dobrým návodom na to, ako usmerniť úsilie 

univerzity. Dnes 36 a v minulom roku odovzdaných 30 

certifikátov našim študentom sa stali prvými lastovičkami, 
ktorými sa práve tieto myšlienky napĺňajú. Poţiadal študentov, 

aby sa stali akým si misionármi na svojich fakultách pri štúdiu 
cudzích jazykov. Certifikáty UNI-cert prevzali študenti z rúk 

rektora Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., prorektorky 

prof. Ing. Rozmaríny Dubovskej, DrSc. a prodekana Ústavu 
prírodných a humanitných vied doc. Ing. Jaromíra Binka, 

CSc.   
Vlastné poznámky 

 
 

Výstavné priestory na 

Mierovom námestí          
č. 16 opäť po roku oţili 

detskou vravou, keď 

mladí výtvarníci a literáti 
z trenčianskych zá-

kladných škôl sa pred-
stavili dňa 19. apríla 

2007 so svojou tvorbou 

uţ na štvrtej súťaţnej 
výstave pod názvom A v rozprávke je to tak. V jej úvode sa 

v kultúrnom programe predstavili so svojimi spevmi deti 
z Detského folklórneho súboru Radosť a recitáciou básničiek 

spisovateľa Rudolfa Dobiáša druháci zo Základnej školy 

Trenčín, Kubranská cesta. Všetky deti a prítomných hostí pri-
vítala v mene organizátora – Základnej školy Trenčín, Ku-

Michal Orság získal Cenu R. Dobiáša 
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branská cesta učiteľka Mgr. Boţena Daňová, ktorá ocenila aj 

tu skutočnosť, ţe výstavu so svojou výtvarnou tvorbou obo-

hatili aj ţiaci z druţobnej Základnej školy z Dolního Nemčí. 
Literárnu tvorbu zhodnotil spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý 

skonštatoval, ţe do súťaţe bolo predloţených 33 literárnych 
prác. Ocenil prácu učiteľov, ktorí „v deťoch vzbudzujú pla-

mienky literárnej tvorivosti, aby sa z nich neskôr rozhoreli 

plamene“. Hodnotiaca porota v tomto ročníku udelila Cenu 
Rudolfa Dobiáša ţiakovi Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta Michalovi Orságovi za príbeh O zajkovi uškovi. Medzi 
ostatnými ocenenými v literárnej súťaţi boli tieto deti – 

Michaela Hrnčárová, Michaela Tureková, Oliver Kuník, 

Dominika Horňáková, Lilka Ţilinčanová, Lukrécia Cyprian, 
Nikola Polášová, Ľubica Jančová, Jakub Arbet, Katarína 

Miušová. Výtvarnú 
súťaţ zhodnotil 

Mgr. Jozef Švikru-

ha, ktorý okrem 
iného ocenil u detí, 

ţe čítajú knihy roz-
právok, ktoré majú 

veľmi čarovný svet. 

Odborná porota 
mala veľmi pri svo-

jom hodnotení veľ-
mi ťaţkú prácu, pretoţe do súťaţe bolo prihlásených 220 prác 

detí z desiatich základných škôl, z ktorých bolo treba určiť 

desať najlepších. Ocenenie získali – Branislav Tomič, Monika 
Kramáriková, Šimon Minárik, Kika Tománková, Terézia 

Málková, Patrik Mišák – David Marček, Júlia Margočová, 
Alexandra Bieliková, Lenka Rýdza – Lea Chudá, Marcela 

Štefániková, Nina Ušiaková. 

Vlastné poznámky 

Patrik Mišák – David Marček získali ocenenia vo výtvarnej súťaţi 
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Pomocná evidencia 201/1/07 

 

Streda 18. apríla 2007 patrila deviatim krásnym 
stredoškoláčkam – finalistkám, ktoré sa stretli na 2. ročníku 

súťaţe krásy Miss Domova mládeţe. Tie si v štyroch tra-
dičných disciplínach zmerali sily, pričom nechýbali fanfáry, 

trblietavé korunky ani pravá slávnostná atmosféra. Prvou 

disciplínou bola módna 
prehliadka. O všetky 

modely sa postarala bý-
valá študentka Strednej 

umeleckej školy Jana 

Bieliková. Vo voľnej 
disciplíne sa dievčatá 

predstavili všemoţnými 
spôsobmi. Nechýbal ta-

nec, divadlo, hra na 

flaute i klavíri. Najťaţ-
šou, no pre muţské pu-

blikum najzaujímavej-
šou bola istotne prome-

náda v plavkách, pre-

zentovaná dobre zvlád-
nutou choreografiou. V 

záverečnej módnej pre-
hliadke predviedli diev-

čatá súčasnú i archívnu 

tvorbu študentiek Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
navodenej ako návšteva odevného butiku v ktorom si vybrali, 

čo sa im páči a hodí. Vyskúšali si kvantum rôznych modelov,“ 
uviedla riaditeľka Strednej umeleckej školy v Trenčíne Mgr. 

Mária Vilkovská. O korunku najvyššej hodnoty súťaţili 

dievčatá zo Strednej umeleckej školy, Osemročného športo-
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vého gymnázia, Strednej priemyselnej školy stavebnej, Zdru-

ţenej strednej školy hotelových sluţieb a obchodu a z Odev-

ného a textilného učilišťa. Prekvapením večera bola postupu-
júca finálová trojica, ktorá bola zo Strednej umeleckej školy v 

Trenčíne. Najväčšiu radosť mala riaditeľka školy, keď takto 
komentovala tento úspech - „som  šťastná, ţe najkrajšie diev-

čatá boli práve tie moje i napriek tomu, ţe boli zastúpené 

všetky školy. Na našej škole je to uţ tradícia. Venujeme sa 
odevnému dizajnu a väčšina dievčat robí modelky buď svojim, 

alebo školským modelom. Majú amatérske skúsenosti s mode-
lingom, sú zvyknuté na publikum a nemajú trému.“ Naj-

krajšími trenčianskymi študentkami sa tak stali víťazka Ga-

briela Hergelová z Lučenca, prvá vicemis Marcela Klinov-
ská z Krakovian a druhá vicemis Lenka Jurigová z Holíča. 

Trenčianske noviny 26.04.2007 
Pomocná evidencia 216/1/07 

 

Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka dňa 24. apríla 2007 usporiadala ve-

deckú konferen-
ciu na tému Spo-

ločnosť a veda 
pri príleţitosti 
významného ţi-

votného jubilea 
80. narodenín, 

súčasného člena 

pedagogického 
zboru fakulty, po-

predného odbor-
níka na biopoly-

méry, biotechnológie a trvalo udrţateľný rozvoj, autora 90 pa-

tentov a jedného vedeckého objavu, 350 vedeckých prác, 
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publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch, 24 mo-

nografií, z ktorých osem bolo publikovaných v angličtine, 

Dr.h.c. prof. Ing. Antona Blaţeja, DrSc. Prednášal na 
mnohých univerzitách po celom svete. Jeho odborné kvality 

ocenili aj na anglickej Univerzite v Salforde udelením čest-
ného vedeckého titulu Doctor Honoris Causa (Dr.h.c.) Kon-

ferenciu otvorilo zasadnutie Vedeckej rady Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov. Slávnostné otvorenie vedeckej konfe-
rencie sa uskutočnilo v aule Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov za moderovania prof. PhDr. Petra Bartáka, Dr.Sc. 

ktorý privítal vzácnych hostí, osobitne podpredsedu Národnej 

rady Slovenskej republiky JUDr. Miroslava Číţa, vicepri-

mátora Mesta Trenčín Tomáša Vaňa, primátora Nemšovej, 
rodného mesta oslávenca, Jána Mindára, rektora Ekono-

mickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfa Siváka, 

CSc., rektora Európskeho polytechnického inštitútu v Kuno-

viciach Ing. Oldřicha Kratochvíla, rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. 

Ing. Juraja Wagnera, PhD., zástupcov 

Ministerstva ţivotného pros-
tredia Slovenskej republiky. 

Ako prvý vys-

túpil pred 
slávnostným 

auditóriom 

dekan Fakul-

ty sociálno-ekonomických 
vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., 

ktorý vo svojom príhovore primenul, ţe fa-
kulta ocenila celoţivotné zásluhy jubilanta 

pre univerzitu a fakultu, keď mu udelila pamätnú plaketu 

a pamätný list. Vedecká rada Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov a Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra 

JUDr. M. Číč 

Tomáš Vaňo 

Ján Mindár 
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Dubčeka schválili udelenie titulu Dr. h. c., ktorý mu bude 

odovzdaný pri príleţitosti osláv 10. výročia zaloţenia univer-

zity. Pár slovami sa dotkol obdobia jeho vzdelávania aţ po 
zrelý vek dospelosti, ktorého základy poloţila Baťova škola 

v Zlíne, kde sa po prvýkrát stretol s chémiou. Svojou usilov-
nosťou absolvoval chemickú priemyslovku a vysokoškolské 

štúdium ukončil na Chemicko-technologickej fakulte Sloven-

skej vysokej 
školy technic-

kej v Bratis-
lave za tri 

roky s vyzna-

menaním. 
Ako 38. roč-

ný stal sa pro-
fesorom na 

spomínanej 

vysokej ško-
le, čo bolo 

v tom čase 
výnimočné. 

Jeho vedecká a pedagogická práce bola spojená s pôsobením 

na najväčšej a najúspešnejšej slovenskej univerzite Slovenskej 
vysokej škole technickej v Bratislave, 

ktorej bol dve desaťročia rektorom a via-
cerí jej absolventi pôsobia na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 

Na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka bol dvakrát dekanom Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov. Veľmi 
bohatá bola jeho publikačná činnosť, 

keď vydal vyše 350 vedeckých článkov 

doma i v zahraničí, napísal 32 kníh, 
akademik Dr.h.c. Ing. Anton Blaţej, DrSc. 
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z toho 24 vedeckých monografií, stal autorom 90 patentov a 

jedného vedeckého objavu. Popri práci vedeckej a pedago-

gickej bol činný aj vo verejných a politických funkciách. 
Osobne sa angaţoval pri rozvoji chemického priemyslu 

v bývalom Československu, na rozvoji odborného chemického 
školstva, k ţivotnému prostrediu. Na jeho slová nadviazal 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr. h. c. 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., keď zdôraznil ţivotné krédo 
jubilanta „Vţdy som si obľúbil to, čo musím robiť a nielen to, 

čo by som chcel robiť. Ak prestáva existovať rozdiel medzi 
prácou a zábavou, prácou a osobnou záujmom, vtedy sa ţivot 

stáva radosťou a má zmysel.“ Ono bolo tým hnacím motorom 

aţ do dnešných dní. Vyzdvihol skutočnosť, ţe bolo pre neho 
česť pracovať s ním nielen na Slovenskej vysokej škole 

technickej v Bratislave, ale aj na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka. Ocenil aj jeho zásluţnú prednáškovú 

činnosť po univerzitách v celom svete, kde uplatnil svoju 

vysokú profesionalitu, odbornosť, ale aj vďaka tomu, ţe 
nepotrebuje tlmočníkov pre svoju zdatnosť v anglickom, 

nemeckom a ruskom jazyku. I pre tieto spomínané skutočnosti 
je pre neho kaţdá práca radostnou, povznášajúcou a pri-

nášajúcou mu uspokojenie. Potom s pozdravnými príhovormi 

vystúpili podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky 
JUDr. Miroslav Číţ, viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš 

Vaňo, primátor Mesta Nemšová Ján Minďár, rektor Eko-
nomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, 

CSc., rektor Európskeho polytechnického inštitútu v Kuno-

viciach Ing. Oldřich Kratochvíl. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 209/1/07 
 

Študenti Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci s Mest-

ským hospodárstvom a správou mestských lesov v Trenčíne 
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zorganizovali na 25. apríla 2007 v trenčianskej fakultnej 

nemocnici akciu Lesy a zdravie zameranú na lesnú 

pedagogiku pre hospitalizované deti usilujúcou sa o 
vypestovanie pozitívneho vzťahu k prírode a jej ochrane. 

Súčasťou programu bola prednáška zamestnancov lesnej 
správy mestských lesov, lesnej pedagogike a prezentácia 

študentov Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva na tému 

Lesy a zdravie. Cieľom akcie bolo poukázať na vzájomné 
súvislosti medzi ţivotným prostredím a jeho vplyvom na naše 

zdravie, ako aj na vplyv nášho správania na zdravé prostredie.   
Vlastné poznámky 

 

Americká spoločnosť COADE, Inc. darovala Fakulte 
špeciálnej techniky Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

úplnú univerzitnú multilicenciu programov CAESAR II a 
CADWorks určené na počítačom podporované projektovanie. 

Programový systém CAESAR II. predstavuje svetový štandard 

na komplexnú napätostnú a deformačnú analýzu potrubných 
systémov a je obojsmerne prepojený so systémom CADWorx. 

Oba programové systémy budú zahrnuté do pedagogického 
procesu na fakulte pri výchove absolventov bakalárskeho, 

inţinierskeho a doktorantského štúdia včítane vypracovávania 

ročníkových, bakalárskych a diplomových prác.  
tuni.sk 30.04.2007 

 
Študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne a Gymnázia 

Ľudovíta Štúra spojili svoje sily a pokúsili sa o niečo ne-

zvyčajné. Počas prvého benefičného koncertu v histórii školy 
pomocou internetového telemosta uskutočneného dňa 25. 

apríla 2007 zorganizovali spoločný koncert na pomoc deťom v 
Afrike. Autorkou myšlienky bola učiteľka strednej umeleckej 

školy PaedDr. Alexandra Kabátová, ktorá sa inšpirovala 

koncertom speváka Boba Geldofa. Ten chcel taktieţ takýmto 
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spôsobom pomôcť ľuďom tretieho sveta. „Hľadali sme spô-

sob, ako deti naučiť, ţe keďţe sme Európanmi, je prirodzené, 

aby sme pomáhali chudobným a slabším,“ vysvetlila riadi-
teľka školy Mgr. Mária Vilkovská. Okrem kapely Next Page, 

ktorú tvoria basgitarista a spevák Martin Štefanec z gymnázia 
a študenti propagačnej grafiky SUŠ Martin Lacko a Jerguš 

Oravec, sa o program benefičnej akcie postarali študentky 

tretieho ročníka návrhárstva. Tie program moderovali, 
reţírovali a pripravili si i scénky, znázorňujúce ťaţký ţivot v 

Afrike. Chuť pomáhať slabším demonštrovali i ţltočervené 
stuţky, ktoré hrdo nosili všetci ţiaci strednej umeleckej školy. 

Podľa riaditeľky robili 

osvetu i vyučujúci a 
informácie o pre nás 

nepredstaviteľnom ţi-
vote afrických detí be-

ţali aj na videopro-

jekcii na vrátnici ško-
ly. Keďţe škola hľa-

dala spôsob, ako čo 
najadresnejšie pouţiť 

vyzbierané peniaze z 

koncertu, rozhodla sa pre adopciu na diaľku. „Vyberieme si 
konkrétne africké dieťa a budeme mu prispievať na školu a 

stravu. Oni nám budú za to posielať o ňom informácie a 
fotografie,“ vysvetlila Mgr. Mária Vilkovská. Ďalej pokračo-

vala s tým, ţe „mesačná adopcia jedného dieťaťa stojí osemsto 

Sk a dieťa sa adoptuje vţdy na rok. Adopciu môţu predĺţiť. 
Ak si ho uţ raz adoptujeme, budeme sa snaţiť kaţdý rok preň 

zohnať peniaze“. Škola chce benefičné koncerty pre africké 
deti organizovať i naďalej. Ak by sa náhodou adopcia nepo-

darila, škola podľa nej odovzdá vyzbierané peniaze deťom 

pomocou Unicefu. Okrem benefičného koncertu pripravili 
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študenti aj ďalšie dve sprievodné akcie. Traja študenti ume-

leckého odboru Jakub Hrdina, Filip Ovádek a Peter Štuller 

predviedli svoje nadanie a vyzdobili strechu školy grafiti, 
ktoré sú vidieť aj z ulice. „Je to umenie mladých ľudí. Vyja-

druje radosť, voľnosť“. Študenti propagačnej grafiky ku Dňu 
Európy vytvorili dva objekty landartu. Tie zdobia chodbu 

školy a sú vytvorené z jarných orezaných konárov. Na Deň 

Európy – dňa 9. mája organizuje deväť trenčianskych stred-
ných škôl sprievodné akcie, ktorými chcú upozorniť na to, ţe 

sme súčasťou Európy. Podobne ako ostatných osem škôl aj 
umelecká škola si robí záznam z kaţdej akcie.  

Trenčianske noviny 02.05.2007  

 
Niekoľko desiatok kníh s prívlastkom „naj“ doniesli do 

školy ţiaci Základnej školy Trenčín, Kubranská cesta v rámci 
súťaţe ţiakov, ktorej cieľom bolo nájsť doma na povale, 

kniţnici či zásuvke najstaršiu knihu, ktorá prebiehala 

v mesiaci apríl 2007. Ţiaci boli veľmi aktívni a zbierali knihy, 
ktoré organizátor súťaţe zaraďoval do šiestich kategórií - 

najstaršia učebnica, najstaršia, najväčšia, najhrubšia, najmen-
šia a najkrajšia kniha. Z prinesených kníh najstaršia kniha bola 

Nový zákon datovaný rokom vydania  1813, písaný v biblickej 

češtine, prinesenú siedmakom Martinom Marčekom, povedala 
učiteľka Mgr. Edita Krecháčová. Na hľadanie kníh mali 

ţiaci dva týţdne. Zo všetkých prinesených kníh vytvorili 
výstavku v jedálni školy, ktorá trvala len jeden deň. „Nemáme 

dosť priestoru, aby sme knihy stráţili.“ objasnila Krecháčová. 

Medzi exponátmi boli knihy extrémnych veľkostí, malé a 
obrovské, ťaţké aj hrubé. Deti nosili aj listy, pohľadnice, 

korešpondenčné lístky, staré noviny z roku 1931. Do školy 
ţiaci priniesli 56 starých kníh, z ktorých osem bolo vydaných 

v 19. storočí. Zaujímavú kolekciu tvorili šlabikáre, učebníce 

a encyklopédie, ktorých sa zozbieralo 13 kusov. Z nich, 

Výzdoba školy grafitmi 
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k vzácnym exemplárom patrila čítanka pre malých v češtine 

Poupata z roku 1913, ktorú priniesla tretiačka Alţbetka 

Zverbíková.  Najväčšou knihou sa stal Atlas celého sveta od 
Silvie Liškovej. V kategórii najkrajších kníh cenu získal 

pamätníček, v ktorom sú záznamy a odkazy pre majiteľku 
zaznamenané v rokoch 1930 aţ 1940. V kategórii zaujímavých 

kníh bola najlacnejšia kniha, kúpená v minulom storočí za 60 

halierov. Najmenšiu knihu Česko-nemecký liliput rozmerov 
– 3,7 x 5 centimetrov so 651 stranami, priniesla druháčka 

Barborka Toporová. S najhrubšou knihou – výkladovým 
anglickým slovníkom pomohla z domu do školy Eme Mitu-

chovej jej mamina. Matej Moško bol najaktívnejším ţiakom. 

Priniesol najviac kníh rôzneho druhu a do súťaţe sa zapojil aj 
rodokapsami, ktoré súťaţili v kategórii najlacnejších kníh. 

Medzi vystavenými exponátmi sa ocitli aj korešpondenčné 
lístky z roku 1941 z viedenského Prátra, ktoré priniesol Patrik 

Svorada.  

Trenčianske noviny 03.05.2007  
 

Medzi študentky Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne 
prišiel dňa 18. apríla 2007 rektor Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave prof. MUDr. Vla-

dimír Krčméry. On 
a jeho spolupracovníci 

z Tropic Teamu, pôso-
bia v mnohých roz-

vojových krajinách 

Ázie a Afriky. Pri be-
sede so študentmi 

uviedol, ţe zo šiestich 
miliárd ľudí na svete 

asi jeden a pol mi-

liardy trpí hladom, dve 



 334 

miliardy sú nakazené tuberkulózou, 600 miliónov ľudí ročne 

sa nakazí maláriou a asi 50 miliónov ľudí je infikovaných 

HIV. Desiatky miliónov detí zomrú ročne na tieto tri 
najčastejšie infekcie. Ďalšie milióny pripraví o ţivot hlad. 

Nemocnice a detské domovy v Keni, Sudáne, Etiópii, 
Kambodţi, Ugande, Líbyi boli a sú pôsobiskom slovenských 

lekárov, sestier a sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú v 

týchto krajinách spolu s tamojšími zdravotníkmi. Škola, kde 
pôsobí prof. MUDr. Krčméry zriadila na prízemí svojej budo-

vy päť bytových buniek pre dvadsať ţien a detí. Svoje roz-
právanie, ktoré prof. MUDr. Vladimír Krčméry dokumentoval 

mnoţstvom fotografií, mimoriadne zaujalo študentov i peda-

gógov školy. Podujatie sa konalo ako súčasť iniciatívy „9. máj 
– Deň Európy“, do ktorej sa zapojilo 59 regiónov z 18 krajín. 

V trenčianskom regióne sa prihlásilo 15 stredných škôl vrá-
tane Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. V rámci tohto 

podujatia školy organizovali rôzne akcie, kvízy, výtvarné 

súťaţe, besedy, prezentácie na rôzne témy.  
Trenčianske noviny 03.05.2007  

Pomocná evidencia 223/2/07 
 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

usporiadala pod záštitou rektora doc. Dr.h.c. Ing. Juraja Wag-
nera, PhD. pri príleţitosti  

10. výročia zaloţenia uni-
verzity pripravila dňa 3. 

mája 2007 na Fakulte so-

ciálno-ekonomických vzťa-
hov 5. medzinárodnú štu-

dentskú vedeckú konfe-

renciu „Universitas Tren-

chiniensis“.  Pri otvorení 

vedeckej konferencie Ing. 

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry medzi študentmi 
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Katarínou Adámkovou a privítaní jej účastníkov bolo kon-

štatované, ţe  konferencie sa zúčastňuje 85 študentov so 65 

prácami z piatich slovenských a troch zahraničných univerzít z 
Českej republiky, Bulharska a Litvy. Účastníkov konferencie 

pozdravila prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. Vo svojom 

príhovore uviedla, ţe sa vţdy veľmi tešila z výsledkov svojich 

študentov. Toto fórum povaţuje za veľmi dôleţité, lebo v ňom 
sa študenti snaţia prezentovať svoje práce, vykonané pod 

vedením svojich školiteľov a snaţia sa presadiť v novom 
prostredí vzdelanosti. Na jej príhovor nadviazal dekan Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár, 

CSc. Vo svojom príhovore k účastníkom konferencie uviedol, 
ţe konferencia sa uskutočňuje pri príleţitosti 10. výročia 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Konferencia sa 
stala prehliadkou úspešnosti študentov z celého Slovenska 

a zahraničia. Vyzval študentov, aby prezentovali svoje práce 

v súťaţných komisiách nebojácne, poriadne a občas hádavo. 
Vyjadril presvedčenie, ţe tak ako sa darí na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka zapojiť študentov do 
študentskej vedeckej odbornej činnosti sa tak deje aj na 

ostatných univerzitách, čoho výsledkom je aj hojná účasť na 

dnešnej súťaţi. Po príhovoroch sa  študenti prezentovali 
v dvanástich sekciách – ľudské zdroje a personálny manaţ-

ment, verejná správa, regionálny rozvoj, medzinárodná spo-
lupráce, hospodárska politika, podniková ekonomika, 

marketing a manaţment, sluţby a cestovný ruch, ţivotné 

prostredie, jazyková sekcia, technická sekcia a rozvojová 
pomoc, v ktorých  sa rokovalo v slovenskom, anglickom a 

českom jazyku. Po skončení súťaţe boli vyhlásené výsledky 
a najlepším študentom odovzdali ceny prerektorka prof. Ing. 

Rozmarína Dubovská, DrSc. a dekan doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. 
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Sekcia – Ľudské zdroje a manaţment 

1. Olahová Renáta, Silvia Bachorcová z Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka 
2. Paulech Patrik z Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka 
3. Čemez Alexander z Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka 

Sekcia – Verejná správa a regionálny rozvoj 
1. Bc. Laktiš Michal zo Slovenskej poľnohospodárskej uni-

verzity v Nitre 
2. Dugasová Barbora z Technickej univerzity Košice 

3. Hatiarová Silvia z Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka 
Sekcia – Hospodárska politika 

1. Čavojská Katarína, Demjanová Monika z Ekonomickej 
univerzity v Bratislave 

2. Horečná Beáta, Ruţička Radoslav z Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 
3. Kováčiková Andrea zo Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre 
Sekcia – Medzinárodná spolupráca 

1. Peterková Eva z Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka 
2. Matejková Lúcia z Ekonomickej univerzity v Bratislave 

3. Čelková Kristína z Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka 

Sekcia – Marketing a manaţment, podniková ekonomika 

1. Budinský Michal z Ekonomickej univerzity v Bratislave 
2. Rusina Michal z Ekonomickej univerzity v Bratislave 

3. Klučková Eva z Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Sekcia – Právo  

1. Paľuchová Denisa z Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka 
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2. Skovajsová Hana z Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka 

3. Prekopová Katarína z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka 

Sekcia –Technická 
1. Horváth Július z Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka 

2. Hricko Marián z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka 

3. Godovič Michal z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka 

Sekcia – Jazyková 

1. Parvanov Chavdar z University of National and world 
economy Bulgaria 

2. Hargaš Ján z Ekonomickej univerzity v Bratislave 
3. Orlauskas Arturas, Martinkus Marius z Siauliai university 

Lithuania 

Mimoriadne odmeny 
- Nebeský Ľubomír zo Súkromnej vysokej školy v Bratislave 

- Murţicová Kristína z Ekonomickej univerzity v Bratislave 

- Bc. Savina Finardi z Akadémie Sting.o.p. Brno 
- Andráši Ľudovít zo Súkromnej vysokej školy v Bratislave 

- Kazánová Ildigo z EUBA/Of Bc-štúdium 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 229/1/07 

 

Do iniciatívy „9. máj, Deň 

Európy“ sa zapojilo 15 stred-

ných škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktoré sa usku-

točnilo v dvoch mestách kraja 
v Trenčíne a Prievidzi. V Tren-

Študentky SZŠ v Trenčíne Soňa Gračková, Nikola Čičová pri prezentácii 
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číne sa do iniciatívy zapojilo deväť škôl  z regiónu – Gymná-

zium Ľ. Štúra, Obchodná akadémia Trenčín, Stredná umelecká 

škola Trenčín, Stredná zdravotnícka škola Trenčín,  Gymná-
zium Dubnica nad Váhom, Gymnázium Púchov, Zdruţená 

stredná škola obchodu a sluţieb Nové Mesto nad Váhom, 
Gymnázium  Bánovce nad Bebravou a Spojená škola Bánovce 

nad Bebravou. Program v Trenčíne dňa 9. mája 2007 mala dve 

časti. Prvá časť sa začala dopoludnia v Strednej umeleckej 
škole Trenčín prezentáciou školských sprievodných euroakcií 

z apríla a mája 2007. Bolo zaujímavo sledovať snahu študen-
tov byť, čo najoriginálnejším jednak spracovaním projektu 

prostredníctvom PC 

v power pointe a spros-
tredkovať ho posluchá-

čom, resp. divákom 
prostredníctvom note-

booku videoprojekciou 

na plátno. Viac neţ 
polovica predloţených 

projektov bolo prezen-
tovaných v jazyku an-

glickom, čo tieţ potvr-

dilo prístup učiteľov pri tvorbe projektov zo strany ţiakov. Po 
krátkej prestávke študenti potom besedovali s Nathalie 

Charbonneau z Generálneho riaditeľstva humanitárnej pomo-
ci Európskej komisie v Bruseli. Popoludní sa podujatie pre-

nieslo na Mierové námestie v Trenčíne, kde školy predstavili 

svoje aktivity viazané na tento deň a spropagovali idey 
európskej integrácie a činnosť svojich škôl. Pre úplnosť treba 

dodať, ţe iniciatíva „9. máj – Deň Európy“ vznikla v Európ-
skej komisii s cieľom pozdvihnúť povedomie mladých Euró-

panov vo väzbe na Európsku úniu a zároveň vytvoriť diskusiu 

v európskych školách. Tohtoročný 9. máj súvisel aj s pripo-
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menutím si výročia podpísania Schumanovej deklarácie z roku 

1950 a Rímskej zmluvy z roku 1957.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 244/1/07 

 
Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manaţ-

mentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka pripravila svojich študentov 
dňa 10  - 11. mája 2007 5. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie pod názvom Aktuálne trendy na trhu práce 

a v politike zamestnávania, ktorú otvorila prorektorka Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva Gr-

manová, PhD.   
Účastníkov konfe-

rencie pozdravil aj 
dekan Fakulty so-

ciálno-ekonomic-

kých vzťahov doc. 

Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. I na-
priek tomu, ţe 

bola v pro-

grame kon-
ferencie avi-

zovaná ministerka práce a so- ciálnych ve-
cí a rodiny Slovenskej republiky Ing. Viera 

Tomanová, PhD., miesto nej hneď v úvo-

de vystúpil štátny tajomník Mi- nisterstva 
práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing. 

Peter Sika, PhD. s prednáškou „Operačný program – Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia – a jeho previazanosť s trhom 

práce.“ Jeho prednášku ešte dopoludnia doplnili Dr.h.c. prof. 

Ing. Július Alexy, CSc. a prof. Ing. Eva Rievajová, CSc. 
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prednáškou na tému „Nové trendy na trhu práce a politika 

skvalitnenia modelu zamestnanosti v Európskej únii.“ Účast-

níci konferencie na nej sa prezentovali príspevkami o nových 
trendoch v personálnom manaţmente a hľadaní optimálnych 

riešení v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov či 
ekonomických a sociálnych aspektoch mobility pracovnej sily, 

flexibility zamestnaneckých vzťahov a vzájomnej výmene 

vedeckých a praktických poznatkov z oblasti novelizácie 
zákonníka práce. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 236/1/07 

 

Študenti odevného dizajnu Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne dňa 11. mája 2007 predviedli v priestoroch Kul-

túrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky výsledky svojej štvorročnej návrhárskej práce. Stalo 

sa tak uţ po druhý raz, čo študenti tohto odboru prezentovali v 

týchto priestoroch, keď dovtedy vystavovali v trenčianskej 
synagóge, tá však je z dôvodu rekonštrukcie mimo prevádzky. 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská vo svojom sláv-
nostnom príhovore uviedla, 

ţe je „vţdy prekvapená, čo 

naši študenti dokáţu. Do vr-
cholného maturitného diela 

celého štúdia vţdy dajú vše-
tok um, zručnosť i kreativitu. 

Mnohé práce majú vynika-

júcu úroveň a znesú i tie 
najprísnejšie kritériá. Uţ po-

čas štúdia študenti získavali 
rôzne ocenenia zo súťaţí a pre-hliadok.“ Podľa riaditeľky sa 

vţdy nájdu medzi absolventmi výrazné návrhárske talenty, 

tentoraz vyzdvihla štvrtáčku Jarmilu Marčišovú, ktorá uspela 

obdiv patril kaţdému návrhu 
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na dvoch významných me-dzinárodných súťaţiach. Tém 

maturitných prác bolo viac, z ktorých si mohol kaţdý 

absolvent vybrať takú, ktorá mu najlepšie vyhovovala. Okrem 
väčšinovej dámskej konfekcie bolo moţné obdivovať 

vystavené odevy 
inšpirované umelec-kou 

tvorbou, športové 

kolekcie i extravagantné 
modely. Štvrtáčka Miro-

slava Otépková sa ne-
chala inšpirovať fran-

cúzskym maliarom Lu 

Lotrecom. „Venoval sa 
plagátovej tvorbe a tým 

bol iný,“ vysvetlila au-torka krátkych zelených šiat. Jediným 
muţom, ktorý sa prezentoval na výstave bol Juraj Ondráš, 

ktorý si vybral maturitnú tému „Odev z netex-tilných 

materiálov ako symbol doby.“ Výsledkom jeho fantá-zie bol 
model netypického tmavého odevu pripomínajúci chrá-niče 

hokejistu. Spolu štyridsaťšesť ţiakov dvoch tried odev-ného 
dizajnu okrem vystavených maturitných 

modelov, skíc a obrazových návrhov 

v pôsobivej módnej prehliadke ukázali aj 
svoje ostatné diela, ktoré sa vyznačovali 

pestrofarebnosťou, ná-paditosťou 
i odváţnosťou, a ktoré v ničom nezaostávali 

za poprednými špičkovými chýrnymi 

módnymi tvorcami. Popri minia-túrnych šatách, rôzne dlhých 
nohaviciach, dlhokánskych róbach i koţušinových modeloch 

všetci prí-tomní obdivovali profesionálne vystupovanie 
modeliek, ktoré boli väčšinou autorky modelov.  

Trenčianske noviny 16.05.2007 

Pomocná evidencia 257/1/07 

Mgr. Máre Vilkovská 
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Neskoré popoludnie 18. mája 2007 patrili výstavné pries-

tory Trenčianskeho múzea výstave prác devätnástim  absol-

ventom z odboru grafiky a výstavné priestory mestskej galérie 
na Mierovom námestí ôsmim absolventom výtvarného odboru 

4.G triedy Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Pri tejto príle-
ţitosti riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská bliţšie charak-

terizovala vystavujúcu triedu, ktorú s 27 študentmi úspešne 

priviedla k maturite, vedenú od tretieho ročníka Ing. Eva 

Kicingová. „Prospechovo to bola jedna z najlepších tried, 

ktorej patrilo vţdy prvé alebo druhé miesto na škole pri 
ročnom hodnotení. Konštatovanie potvrdzuje skutočnosť, ţe 

svoju štvorročnú úspešnú študijnú cestu zavŕšili priemerom 

známok 1,79. Študenti z odboru grafiky si na ročníkové práce 
vybrali témy – voľná klasická grafika, grafický dizajn, plagát, 

kniha, typografia, obalový dizajn a videoklip, ktoré v predchá-
dzajúci deň úspešne obhájili. Za úspechom ţiakov, však treba 

vidieť kus odvedenej prá-

ce ich učiteľov – Petra 

Grísu, Táni Tóthovej, 

Mareka Hrušku, Petry 

Némethovej, a ďalších, 

ktorým patrí úprimné po-

ďakovanie. Študenti 
z výtvarného odboru na 

ročníkové práce si vybrali 
témy – reflexia na súčas-

nosť, minulosť a budúcnosť, nový ţivot pouţitých predmetov, 

riešenie priestorov pre interiér a exteriér, sady obalov a svetlo. 
Osobitne vyzdvihla niekoľkých študentom, ktorí vynikali nad 

ostatným priemerom – najlepšia ţiačka triedy Hana Dovi-

nová, autor loga školy Peter Gála, ale bola to prakticky celá 

trieda, čo študent, to osobnosť.“ Záver príhovoru Mgr. Márie 

Vilkovskej patril poďakovaniu rodičom za podporu svojím 
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deťom i škole a popriala im, aby dnes s plným priehrštím 

vychutnali úspech svojich detí. 

Vlastné poznámky 
 

V pondelok 21. mája 2007 sa uskutočnila zdvorilostná náv-
števa veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E. 

Henry Cunyho v Trenčianskom kraji. Sprevádzal ho atašé pre 

univerzitnú, vedeckú 
a odbornú spoluprácu 

Gilles Rouet. Prvé kro-
ky v Trenčíne smerovali 

na Gymnázium Ľudovíta 

Štúra, kde vzácneho hos-
ťa so sprievodom prijal 

riaditeľ školy Mgr. Šte-

fan Marcinek a jeho 

zástupkyňa Mgr. Eva So-

larová, ktorí zoznámili hosťa s históriou školy. Hosť poďako-
val za milé prijatie a vo svojom krátkom príhovore kladne 

hodnotil prístup školy, ţe má vo svojho učebnom programe 
vyučovanie francúzskeho jazyka. „Táto návšteva určite nebu-

de poslednou na škole, ale má predstavu, aby pri ďalších 

v návštevách sa rozvíjal plynulý dialóg medzi ním a štu-
dentmi, čo bude dôkazom kvalitného vyučovania francúz-

skeho jazyka. Pri rozhovoroch by som chcel študentov pres-
vedčiť, ţe aj s francúzskym jazykom môţu študovať exaktné 

vedy a zaistia si skvelú budúcnosť. Dnes pri analýze pracov-

ných miest je známe, ţe jeden z dvadsiatich zamestnancov na 
Slovensku pracuje pre francúzsku firmu. Tu však treba vidieť 

i tu skutočnosť, ţe veľa z týchto zamestnancov nemalo jazy-
kovú prípravu na školách. Zo strany Francúzskeho veľvy-

slanectva na Slovensku sa vyvinie maximálna snaha, aby 

podporili frankofonné vyučovanie na slovenských školách,“ 

riaditeľ gymnázia Mgr. Š. Marcinek víta veľvyslanca J.E. H. Cunyho 
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povedal veľvyslanec J.E. Henry Cuny. Potom spolu so svojím 

sprievodom a hostiteľmi navštívil študentov v kvarte a septime 

s vyučovacím jazykom francúzskym. Na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja ho prijal podpredseda PaedDr. Jozef 

Boţik a zástupkyňa riaditeľa úradu JUDr. Ľudmila Sedláč-

ková. Predmetom rokovania bola vzájomná spolupráca medzi 

Trenčianskym samosprávnym krajom a partnerskou Regionál-

nou radou Pikardia, jej rozvoj a perspektíva, ale aj pripra-
vovaná slovensko-francúzska konferencia, ktorú organizuje 

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne pod názvom „Vedo-
mostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast regiónov“. 

Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku v rámci 

svojho programu navštívil Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne a v 
popoludňajších hodinách J.E veľvyslanec Francúzskej repu-

bliky Henry Cuny navštívil Trenčiansku univerzitu A. Dub-
čeka v Trenčíne, kde sa stretol s jej rektorom Dr.h.c. doc. Ing. 

Jurajom Wagnerom, PhD. 
a dekanom Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov doc. 

Ing. Miroslavom Mečárom, 
CSc. V úvode stretnutie in-

formoval hosťa rektor Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
o tom, ţe univerzita má ţivé 

kontakty študentov a učiteľov 
s univerzitou Jules Verne d´Amiens v rámci rôznych progra-

mov Erazmus, Socrates. Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka by privítala rozšírenie jazykovej prípravy svojich 
študentov. Univerzita prijala zásadu, aby kaţdý absolvent po 

skončení štúdia ovládal minimálne dva svetové jazyky aj 
v odbornej praxi. V súčasnosti len 61 študentov z celkového 

počtu 6.300 študentov študuje francúzsky jazyk na Fakulte 

sociálno-ekonomických vzťahov. Francúzsky hosť ponúkol 
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zabezpečiť francúzskych lektorov i moţnosť nadviazania kon-

taktov s univerzitami z oblasti Pikardia. V závere pozval rek-

tor m Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. svojho hosťa na 
júnovú slovensko-francúzsku vedeckú konferenciu  na tému  

„Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast re-
giónov“ a na oslavy 10. výročia univerzity, ktoré sa budú 

konať začiatkom septembra 2007. 

Vlastné poznámky 
 

Viac ako 64 - tisíc maturantov prikročilo od 21. mája do                        
8. júna 2007 k ústnej forme internej časti maturít. Presné 

termíny si určili jednotlivé stredné školy. Gymnazisti ma-

turovali zo štyroch predmetov a pri záverečnom hodnotení 
komisie mohla prihliadnuť na výsledky ţiakov počas celého 

štúdia. Podľa informácií Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky môţe ţiak vykonať v jeden deň skúšku najviac z 

troch predmetov. Minimálne tak ţiak môţe maturovať dva dni, 

maximálne štyri. Z kaţdého predmetu si ţiak môţe vybrať z 
minimálne 30 zadaní, kaţdé z nich podľa predmetu a úrovne 

náročnosti obsaho-
val dve alebo tri úlo-

hy. Na prípravu od-

povede mali matu-
ranti 15 aţ 30 minút 

podľa predmetu, na 
samotnú odpoveď 

rovnaký čas. Na výs-

ledky externej časti 
maturitnej skúšky sa 

prihliadalo len v prípade, ak ţiak zvládol ústnu formu internej 
časti z daného predmetu na známku „dostatočný“. Úspešný 

maturant dostal vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do 

piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Na 
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území Slovenska sa maturita zaviedla v roku 1849. Skúška 

dospelosti sa uţ vtedy delila na písomnú a ústnu časť. Písomná 

zahŕňala písomnú prácu v materinskej reči - teda v nemčine 
alebo maďarčine, riešenie úloh z matematiky a preklady do a z 

latinčiny a gréčtiny. Pre študentov platil prísny zákaz priniesť 
si v ten deň do školy akékoľvek pomôcky, okrem pre-

kladového slovníka a logaritmických tabuliek. Porušenie zá-

kazu znamenalo jeho vykázanie z triedy a opakovanie skúšky. 
Tento incident sa spomenul neskôr na vysvedčení dotyčného 

odváţlivca. Ústne sa maturovalo z literatúry materinskej reči, 
latinčiny a gréčtiny a ich literatúry, dejepisu a zemepisu, ma-

tematiky, prírodopisu, gramatiky a literatúry druhého ţivého 

jazyka. Skúška mohla trvať aj deväť hodín s primerane dlhými 
prestávkami. Skúška dospelosti mala aj v minulosti dokázať, 

ţe ţiak dosiahol stanovenú úroveň výchovy a vzdelávania v 
súlade s cieľmi strednej školy. 

Vlastné poznámky 
 

Na trenčianskej pobočke Vysokej školy manaţmentu / City 

University of Seattle sa dňa 4. mája 2007 uskutočnila pred-
náška poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ex-

ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a bývalého 

splnomocnenca Organizácie spojených národov pre oblasť 
Balkánu Eduarda Ku-

kana na tému: „Kosovo 
a jeho štatút do budúc-

nosti a dôvody angaţo-

vanosti SR v danej otáz-
ke.“ Táto aktuálne zame-

raná  prednáška, organi-
zovaná ako súčasť pred-

metu : „Úvod do štúdia 

medzinárodného práva“ 
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sa podrobnejšou formou venovala témam – historické súvis-

losti a dôvody srbského a albánskeho nároku na územie Koso-

va, schválenie Memoranda o postavení Kosova v prospech 
srbskej strany v Národnej rade Slovenskej Republiky. Pred-

náška poskytla detailné vysvetlenie Ahtisaariho plánu, jeho 
silných stránok a slabín a ich moţného odstránenia. Hĺbkové 

vedomosti pána poslanca v spojení s jeho charizmou a rečníc-

kymi schopnosťami  v spojení  s pozorným a vnímavým obe-
censtvom, ktoré dokázalo reagovať relevantnými názormi 

a otázkami  sa odzrkadlili v skutočne príjemnom a poučnom 
výsledku.   

Vlastné poznámky 

 
V prvom grantovom kole Útvar školstva a sociálnych vecí 

Mestského úradu v Trenčíne zaregistroval 36 ţiadostí o dotá-
ciu z rozpočtu Mesta Trenčín na oblasť školstva, výchovy 

a vzdelávania. Komisia školstva, športu a mládeţe posudzo-

vala ţiadosti na základe kritérií Všeobecne záväzného na-
riadenia č. 2/2004 a schválila nasledovné dotácie: 

- Kultúrne centrum Aktivity :                                                                                       

Aj my máme šikovné pršteky – 23 000 Sk 

     Činnosť Detského výboru Mestskej časti Juh – 8 500 Sk 

- Favonius, občianske zdruţenie :                                                                            

Detský výtvarný a literárny Trenčín – 24 000 Sk 

Semafórik – 17 000 Sk 

- Občianske zdruţenie rodičov pri Materskej škole Trenčín, 
Šafárikova : Keramická dielňa – 20 000 Sk 

- Rodičovské zdruţenie pri Základnej škole Trenčín, Na 

dolinách :   Ekoučebňa – 22 500 Sk 
- Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole 

Trenčín :  9. Ročník súťaţe Pieseň L. Fajtovej – 10 000 

Sk 
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- Občianske zdruţenie Komenský pri Základnej škole 

Trenčín,  Veľkomoravská :  

Streetball základných škôl o pohár Mesta Trenčín – 

10 000 Sk  

Letný a vianočný turnaj v unifikovanom futbale –           

6 000 Sk 
- Neinvestičný fond Deťom pri Základnej škole Trenčín, Ul. 

L. Novomeského :                                                

Školský časopis – 7 000 Sk 

- Verejná kniţnica M. Rešetku :  

Čítajme všetci, čítanie je super – 25 500 Sk 
- Miestny klub Slovenského orla :  

Športovo-branné hry s dopravnou tematikou –                  

16 000 Sk 
- Nezisková organizácia celoţivotného vzdelávania :                                                                                            

5. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej činnosti – 

24 000 Sk 
- TJ Mladosť :  

Tábor Z  Z – 19 000 Sk 

- Stredná zdravotnícka škola Trenčín :                                                                                        

Poskytovanie 1. pomoci pri úrazoch detí predškolského 

veku – 13 000 Sk 
- Trenčianska univerzita A. Dubčeka :  

Projektový manaţment pre študentov – 17 000 Sk 
- PAVLO,  nezisková organizácia :                                                                                                         

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji – 

10 000 Sk 
- DEMY : Farbičky – čarbičky – 20 000 Sk 

Info Trenčín 31.05.2007 

Pomocná evidencia 300/1/07 
 

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka dňa 30. mája 2007 bola 
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udelená čestná vedecká hodnosť „doctor honoris causa“ 

dvom významným osobnostiam - akademikovi prof. Ing. 

Antonovi Blaţejovi, DrSc. a doc. Ing. Júliusovi Tóthovi, 
PhD. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka otvorila prorektorka RNDr. 

Eva Grmanová, PhD., ktorá privítala v úvode akademických 

funkcionárov zo slovenských univerzít : 

- rektora Slezskej univerzity 
v Opave doc. PhDr. Rudolfa 

Ţáčeka, PhD.  

- rektora Európskeho polytech-
nického inštitútu v Kunovi-

ciach honor. prof. Dr.h.c. 

Ing. Oldřicha Kratochvíla 

- prorektora Vysokého učení 

technického v Prahe PhDr. Miroslava Šveca, CSc. 

- rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. 

Rudolfa Siváka, PhD. 

- rektora Univerzity Cyrila a Metóda v Trnave prof. PhDr. 

Eduarda Kostolanského, CSc. 

- rektor Vysokej školy v Sládkovičove prof. Ing. Karola 

Poláka, DrSc. 
- rektorku Vysokej 

školy ekonómie 

a manaţmentu ve-
rejnej správy 

v Bratislave doc. 

Ing. Vieru Sivá-

kovú, CSc.  

- prorektora Vyso-
kej školy v Ko-

márne prof. PhDr. 

Tibora Kmeťa, 
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CSc.  

- doc. PhDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD. z Univerzity Kon-

štatína filozofa v Nitre 

- prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

prof. RNDr. Jána Kaluţného, PhD.  

- prorektora Trnavskej univerzity prof. Ivana Šimončeka, 

CSc. 

- prorektora Slovenskej zdravotníckej univerzity doc. MUDr. 

Miroslava Hinška 
- povereného rektora Dubnického technologického inštitútu 

Ing. Daniela Lajčina  

- prvého Dr.h.c. Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Dr.h.c. Ing. Štefana Rosinu 

- štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 
- primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera 

- predsedu Predstavenstva Konštrukta Industry a.s. v Tren-

číne Ing. Ľubomíra Plšku 

Slávnostné oceňovanie uviedla prorektorka RNDr. Eva 

Grmanová, PhD., ktorá konštatovala, ţe na návrh Vedeckej 
rady Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka udelila Vedecká rada Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

dňa 12. apríla 2007 schválila udelenie 
čestnej vedeckej hodnosti „doctor honoris 

cauza“ akademikovi prof. Ing. Antonovi Blaţejovi, DrSc. Zo 

ţivotom a dielom akademika prof. Ing. Antona 

Blaţeja, DrSc. zoznámil vo svojom vystúpení 

dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Konštatoval, 

ţe menovaný sa vypracoval za uplynulé obdobie 

medzi špičkových odborníkov v oblasti biopo-

RNDr. Eva Grmaová, DrSc. 
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lymérov a biotechnológií. Venuje sa i trvalo udrţateľnému 

rozvoju. Prednášal na univerzitách po celom svete. Je vo svete 

uznávanou autoritou na vysokom intelektuálnom piedestáli. Je 
autorom jedného vedeckého objavu, 90 patentov, 32 odbor-

ných kníh, z toho 8 monografií bolo preloţených do anglič-
tiny. Navštívil 84 krajín, prednášal v angličtine, nemčine 

a ruštine. Pracoval nielen v pedagogických, ale 

i v politických funkciách na Slovensku, ako aj 
bývalom federálnom Československu. Osobne sa 

angaţoval pri rozvoji chemického priemyslu 
v Českoslovenku, odborného chemického škol-

stva a ţivotnému prostrediu. I vo svojom veku 85 

rokov je mimoriadne vitálny a svoje vedomosti 
rozdáva študentom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Na záver mu 
zaţelal príjemnú ţivotnú pohodu a aby si ho uţila milovaná 

rodina. Po konštatovaní rektora Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., ţe 
navrhovaný splnil všetky podmienky pre udelenie čestnej 

vedeckej hodnosti „doctor honoris cauza“ poţiadal promótora 
a prorektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

RNDr. Juraja Slabecyusa, PhD. o vykonanie promočného 

aktu. Po vykonaní 
sľubu akademikom 

prof. Ing. Antonom 
Blaţejom, DrSc., 

ktorým sa zaviazal, 

ţe bude rozvíjať ve-
decké styky a spolu-

prácu s Trenčian-
skou univerzitou 

Alexandra Dubčeka 

vyhlásil prof. RNDr. 
ak. prof. Ing. A. Blaţej, DrSc. po prevzatí čestnej vedeckej hodnosti Dr.h.c. z rúk                                   

rektora TnU AD Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 
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Juraj Slabeycius akademika prof. Ing. Antona Blaţeja, DrSc. 

čestným „doctorom honoris causa“. Potom z rúk rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. 
Juraja Wagnera, PhD. prevzal akademik prof. Ing. Anton 

Blaţej, DrSc. diplom a dekorovanie čestného „doctora honoris 
causa“ insígniou. Pri tejto slávnostnej príleţitosti odovzdal 

akademikovi prof. Ing. Antonovi Blaţejovi, DrSc. rektor 

Európskeho polytechnického inštitútu v Kunoviciach hono-
rárny prof. Dr.h.c. Ing. Oldřich Kratochvíl  „Zlatú plaketu 

Európskeho polytechnického inštitútu“, ktorým ocenil jeho 
celoţivotný prínos pre rozvoj vedy, spoločnosti a vzdelávania. 

Ďalšie ocenenie opäť uviedla prorektorka RNDr. Eva 

Grmanová, PhD., ktorá konštatovala, ţe Vedecká rada 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 12. apríla 

2007 schválila udelenie čestnej vedeckej hodnosti „doctor 
honoris cauza“ doc. Ing. Júliusovi Tóthovi. Zo ţivotom 

a dielom doc. Ing. Júliusa Tótha, CSc. zoznámila prorektorka 

pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Rozmarína Dubovská, PhD. Kon-

štatovala, ţe ocenený je absolventom Hutníckej 
fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. 

Pracoval na viacerých postoch vo Výcho-

doslovenských ţeleziarňach Košice, kde, o. i. 
viedol oddelenie automatizácie výrobných 

procesov. V roku 1990 bol menovaný za ná-
mestníka riaditeľa Východoslovenských ţele-

ziarní a neskôr za viceprezidenta. V roku 1993 zastával 

funkciu podpredsedu Vlády a ministra financií Slovenskej 
republiky. V roku 1995 bol splnomocnencom vlády pre stro-

jársku výrobu. Pôsobil vo vedeckých radách vysokých škôl, 
predovšetkým na Technickej univerzite v Košiciach. Stál pri 

tvorbe základných kameňov Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka, v ktorej sa stal členom vedeckej rady a v sú-



 353 

časnosti je predsedom jej správnej rady. Po konštatovaní rek-

tora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. 

Ing. Juraja Wagnera, PhD., ţe navrhovaný splnil všetky pod-
mienky pre udelenie čestnej vedeckej hodnosti „doctor honoris 

cauza“ poţiadal promótora a prorektora Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka prof. RNDr. Juraja Slabecyusa, 

PhD. o vykonanie promočného aktu. Po vykonaní sľubu doc. 

Ing. Júliusom Tóthom, CSc., v ktorom sľúbil, ţe bude rozvíjať 
vedecké styky a spoluprácu s Trenčianskou univerzitou Ale-

xandra Dubčeka vyhlásil prof. RNDr. Juraj Slabeycius doc. 
Ing. Júliusa Tótha, CSc. čestným „doctorom honoris causa“. 

Potom z rúk rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka Dr.h.c doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prevzal doc. Ing. 
Július Tóth, CSc. di-

plom a dekorovanie 
čestného „doctora ho-

noris causa“ insíg-

niou. Po odovzdaní 
čestných vedeckých 

hodností „doctor ho-
noris causa“ sa k oce-

neným prihovoril rek-

tor Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 

Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Vyzdvihol 
osobnosti dnes ocenených touto vedeckým titulom, ktorí stáli 

pri kolíske a ktorí pozoruhodným podielom prispeli k rozvoju 

technickej a vzdelávacej kultúry nielen na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka, ale aj v iných vzdelávacích 

ustanovizniach v celom štáte. Osobitne vyzdvihol Dr.h.c. 
akademika prof. Ing. Antona Blaţeja, DrSc., ktorý bol jeho 

vzorom od samého začiatku pri riadení univerzity. Nebola to 

Doc. Ing. Július Tóth, PhD. po prevzatí čestnej vedeckej hodnosti Dr.h.c. z rúk                                   

rektora TnU AD Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 
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arogantná, ale veľmi kultivovaná, prezieravá a múdra škola 

riadenia. 

Vlastné poznámky 

 

Ţiaci Základnej umeleckej školy v Trenčíne sa zúčastnili 
súťaţe v sólovom speve a sólovej hre na dychové nástroje v 

Nitre. Súťaţ Nitrianska lutna bola určená ţiakov základných 
umeleckých škôl zo Ţilinského, Trenčianskeho, Trnavského, 

Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Z 239 súťaţiacich získalo 

ocenenie sedem ţiakov Základnej umeleckej školy v Trenčíne. 
Menovite  Michaela Hobţová a Zuzana Budayová sa hrou 

na priečnu flautu umiestnili v zlatom pásme a Zuzana 

Budayová získala navyše mimoriadnu cenu poroty za 

najlepšiu interpretáciu skladby slovanského autora. Hrou na 

tom istom nástroji sa v bronzovom pásme umiestnila aj 
Monika Klenová. Popri trojici speváčok Paulíne Ovádkovej, 

Kristíne Kopeckej a Andree Justovej, ktoré získali strie-
borné ocenenie, Matúš Zechel hrou na trúbku sa umiestnil v 

striebornom pásme. 

Trenčianske noviny 24.05.2007 
Pomocná evidencia 296/2/07 

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. zvolal dňa 7. júna 2007 
tlačovú konferenciu, na ktorej za 

účasti záujmu širokej novi-

nárskej verejnosti, včítane te-
levíznych štábov STV, Markíza, 

JOJ a Trenčianskej televízie 
informoval o rozhodnutí Kraj-

ského súdu v Trenčíne zo dňa           

2. mája 2007, ktorým zmenil 
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rozsudok prvostupňového Okresného súdu v Trenčíne, ţe 

odporca, v tomto prípade Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka je povinná vydať navrhovateľovi – spoločnosti 
Zlatokov s.r.o. so sídlom v Trenčíne štyri promočné reťaze 

z bronzu s označením Fakulta priemyselných technológií, 
Fakulta mechatroniky, Fakulta sociálno-ekonomických 

vzťahov a Fakulta špeciálne techniky Trenčianskej 

univerzity a dva palcáty – akademické ţezlá prorektora 
a promótora do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Okrem 

toho Trenčianska univerzita ako odporca je povinná zaplatiť 
trovy konania vo výške 109.630,- Sk do troch dní od právo-

platnosti rozhodnu-

tia. Trenčianska uni-
verzita Alexandra 

Dubčeka tak moţno 
príde o svoje insíg-

nie - štyri promočné 

reťaze a dva palcáty 
– promočné ţezlá. 

Na spomínanej tla-
čovej besede rektor 

univerzity Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vyjadril rozhorčenie na rozhod-
nutie Krajského súdu v Trenčíne. Ako sám povedal, ţe je to 

v období, keď univerzita oslavuje desať rokov od svojho zalo-
ţenia a insígnie sa budú pouţívať na všetkých oficiálnych 

podujatiach pri tejto príleţitosti, ako aj na práve blíţiacich sa 

promóciách. „Nikde nie je stanovená norma na pouţívanie in-
sígnií, ide o kultúrnu tradíciu a zvykové právo,“ vysvetlil rek-

tor a pokračoval „Študentov by sme síce odprómovali aj bez 
insígnií, ale bolo by to nedôstojné. Bol by to svetový unikát, 

keby naša univerzita takto prišla o svoje historicky prvé insíg-

nie.“ Rektor potvrdil, ţe insígnie pouţívala univerzita na zá-
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klade zmluvy o výpoţičke uzavretou so spoločnosťou 

Zlatokov, uzavretou na dobu neurčitú. Toto napätie spôsobené 

ţiadosťou o vrátenie insígnií spoločnosťou Zlatokov trvá od 
roku 2002 - 2003. „Vtedy, keď sa problém vznikol, prebehlo 

vstupné rokovanie so zástupcami firmy, ktorým sa vysvetlilo 
stanovisko univerzity, ale odvtedy sa komunikovalo iba cez 

právnych zástupcov,“ posťaţoval sa Dr.h.c. doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. Spoločnosť Zlatokov sa obrátila na Okresný 
súd v Trenčíne, ktorý rozhodol, ţe zmluva o výpoţičke je pla-

ná, pretoţe univerzita uţíva insígnie v súlade s dohodnutými 
zmluvnými podmienkami. Firma sa odvolala a Krajský súd 

v Trenčíne zamietol rozhodnutie okresného súdu. Podľa 

rozsudku, proti ktorému nie je prípustné odvolanie, ponúka 
Krajský súd v Trenčíne univerzite aj moţnosť ponechať si 

insígnie. Musia však za ne zaplatiť takmer 439-tisíc Sk. Rek-
tor poukazal na fakt, ţe insígnie sa nekupujú. Je tradíciou 

všade vo svete, ţe ich univerzity dostávajú darom. „Univerzita 

nemá dostatok finančných prostriedkov. Na odkúpenie by sme 
museli zohnať sponzorov,“ konštatoval Dr.h.c. doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD., ktorý vyriekol otázku, kto a na čo by mohol 
niekto iný ako univerzita vyuţívať insígnie. Grafické stvárne-

nie pečatí vyhotovil akademický maliar Peter Marček, ktorý 

má na ne autorské práva. Náklady na výrobu, ako i cena bron-
zového materiálu sú podľa rektora zanedbateľné čiastky, preto 

si myslí, ţe cieľom je spochybnenie a poškodenie univerzity.  
K vzniknutému problému sa vedenie spoločnosti Zlatokov 

vyjadrilo veľmi stroho v tom smere, ţe univerzita uhradila z 

objednaných šesť insígnií a troch palcátov len dva kusy insíg-
nií a jeden palcát. Ostatné predmety, umelecké  diela univer-

zite odovzdali do výpoţičky z toho dôvodu, ţe Trenčianska 
univerzita nebola schopná ostatné predmety zaplatiť. Spoloč-

nosť Zlatokov vo svojom písomnom vyjadrení trvá i naďalej 

insígnie, ktoré sú predmetom sporu 
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na vrátení insígnií, ktorých sa budú domáhať všetkými 

dostupnými právnymi prostriedkami. 

Vlastné poznámky  
Trenčianske noviny 20.06.2007 

Pomocná evidencia 323/1/07, 324/1/07 
 

Pre veľký záujem o Letnú ško-

lu mechatroniky v minu- lom roku 
rozhodla sa Fakulta me- chatroniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka ju 

organizo-

vať aj tento 
rok v dňoch 12. aţ 

14. júna 2007. Podľa 
asistenta fakulty Ing. 

Branislava Anwar-

zaia cieľom projektu 
bolo populárnym 

spôsobom prezen-
tovať vedecké témy z 

oblasti umelej inteligencie a kybernetiky, senzorových systé-

mov, mikromechatroniky, spinotroniky, laserov a holografie 
študentom stredných priemyselných a odborných škôl v Tren-

čianskom kraji. Takýmto spôsobom sme chceli zvýšiť ich 
záujem o vedný odbor mechatronika a o kariéru vedca. Zá-

roveň doplnil, ţe Letná škola mechatroniky bola organizo-

vaná v spolupráci s univerzitným Centrom kariérneho pora-
denstva za finančnej podpory Európskej únie. Popri pred-

náškach účastníci na troch pripravených pracoviskách absol-
vovali aj cvičenia, čo im umoţnilo reálne vidieť experimenty. 

„Zaujali ma prednášky o radarových senzoroch ako aj pouţitie 

senzorov v zabezpečovacej technike,“ povedal Tomáš Hudec 
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zo Zdruţenej strednej školy v Novákoch. Nanotechnológie, 

hologramy a lasery zasa zaujali Ruda Sudovského z Dubnice 

nad Váhom, ktorý spomínané vedy vníma ako hodné záujmu, 
pretoţe sú veľmi perspektívne. Stredoškoláci tri prednáškové 

dni vnímali ako zaujímavé a poniektorí skonštatovali, ţe 
vďaka získaným informáciám budú váţne uvaţovať, či si zvo-

lia práve štúdium mechatroniky. A o to práve organizátorom 

letnej školy išlo. Takmer päťdesiat stredoškolákov prejavilo o 
letnú školu veľký záujem, organizátori uţ hovoria aj o 

príprave jesennej školy mechatroniky, kde uţ chcú pozvať aj 
študentov z gymnázií. 

Trenčianske noviny 21.06.2007 

Pomocná evidencia /1/07 
 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v kooperácii 
s Rádiologickou klinikou a Agfa, Puli medical, In-termedical 

uskutočnili 3. ročník pra-

covnej konferencie ma-
mológov pod názvom 

Mammo Tren-d´ 2007 
dňa 22. júna 2007. Na 

konferencii sa hovorili 

o súčasnej situácii v ma-
modiagnostike na Sloven-

sku, o novinkách v mamo-
diagnostike, o zvyšovaní 

kvality v rádiológii. Na konferencii sa zúčastnili odborníci 

z Českej a Slovenskej republiky. Po otvorení konferencie 
a privítaní jej účastníkov a hostí h. prof. MUDr. Janou 

Slobodníkovou, CSc., prítomných pozdravila prorektorka pre 
sociálnu starostlivosť Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. Ešte pred prvou 

prednáškou prednostu RDG kliniky Fakultnej nemocnice 
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v Prahe prof. MUDr. Jána Daneša, CSc. „Sonograficky 

navigovaná corecut biopsie, späť k základom“ všetkých 

prítomných nastavil k úspešnému zvládnutiu konferencie 
prezident občianskeho zdruţenia Humanita a zdravie pre 

všetkých zo Ţiliny doc. Ing.. František Kassay, CSc.. 
Celkom 33 odborných prednášok z oblasti mamodiagnostiky 

si vypočuli účastníci konferencie. Medzi tohtoročnými témami 

nechýbali novinky v mamodiagnostike. Ako informovala 
prezidentka konferencie doc. MUDr. Jana Slobodníková, 

CSc. venovali sa predovšetkým intervenčným metodikám, ako 
je odber materiálu, bioptický odber materiálu pod kontrolou 

röntgenu alebo ultrazvuku a rozprávalo sa aj o mamotómii. 

„Táto novinka síce u nás nie je aţ tak rozšírená, ako v iných 
európskych krajinách, napríklad v Česku, Nemecku či v 

Taliansku, no napriek tomu si myslím, ţe táto téma patrí na 
našu odbornú pôdu,“ konštatovala doc. MUDr. Jana Slo-

bodníková, CSc. dodávajúc, ţe pre tento účel je uţ takýto 

prístroj inštalovaný v Onkologickom ústave sv. Alţbety v 
Bratislave. Úplnou novinkou v diagnostike mamológov je 

moţnosť vyuţívania skríningu na Slovensku, preto účastníci 
konferencie diskutovali najmä o moţnostiach organizovaného 

skríningu. Ďalej sa konferencia venovala aj prevenciám, kon-

taktom so zdravotnými poisťovňami či vyňatiu mamo-
grafických preventívnych vyšetrení z určitých paušálnych 

dohôd, ktoré majú zdravotné poisťovne s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti. Na minuloročnej konferencii sa 

rozprávalo o ISO normách, teda o záleţitostiach týkajúcich sa 

certifikácií a kontroly kvality. V súčasnosti, podľa doc. 
MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc., „máme na Slovensku 

niekoľko zariadení, ktoré túto procedúru absolvovali. Práve 
pracovníci týchto zariadení nám po prvý raz referovali o 

osobných skúsenostiach, aké táto procedúra priniesla zmeny. 

Hovorili o pozitívach a varovali pred negatívami, ktorým sa 
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treba vyhnúť, čo prospeje najmä tým pracoviskám, ktoré sa na 

tieto zmeny ešte len pripravujú. 

Trenčianske noviny 28.06.2007 
Pomocná evidencia 383/1/07 

 
Dňa 13. júna 2007 sa uskutočnilo vyhodnotenie 2. ročníka 

súťaţe projektových prác ţiakov druhého stupňa základných 

škôl v Trenčín pod názvom „Trenčín, miesto môjho ţitia“ . Po 
otvorení podujatia vedúcim 

Útvaru školstva a sociálnych 
vecí Mestského úradu v Tren-

číne Mgr. Jozefom Baláţom 

súťaţ vyhodnotila koordiná-
torka projektu Mgr. Anna 

Plánková. Poďakovala súťa-
ţiacim deťom a ich učiteľom 

za ich aktivity, ktorými pood-

kryli neznáme miesta tren-
čianskej histórie. Potom z rúk viceprimátora Tomáša Vaňu 

prevzali víťazné kolektívy ocenenia : 

1. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín, 

Dlhé Hony za projekt „Školstvo ako filter“ 
2. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ul. za projekt „Najstaršie osídlenie Trenčína, 

Mozaika zo ţivota, Hospodársky a spoločenský ţivot“ 
3. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ul. za projekt „Vivat Trenčín, Smutné 

historické medzníky“ 
4. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ul. za projekt „Všedné a nevšedné dni zo ţivota 
Trenčanov“ 

prvá cena patrila ţiakom ZŠ Trenčín, Dlhé Hony 
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5. cenu získal kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín, 

Veľkomoravská ul. za projekt „Kultúrny ţivot v medzi 

vojnami v Trenčíne“ 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 27. júna 2007 aula Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka bola miestom slávnostného zasadnutie Vedeckej 

rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, na pro-
grame bolo udelenie čestných titulov Dr.h.c., ktoré odovzdal 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. ďalším významným osob-

nostiam, - predsedovi Slovenskej akadémie vied prof. Ing. 

Štefanovi Lubymu, DrSc. a rektorovi Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD. 

Slávnostného aktu sa okrem 
iných hostí, zúčastnil pre-

zident Slovenskej rektorskej 

konferencie a rektor Slo-
venskej technickej univerzity  

v Bratislave prof. Ing. Vla-

dimír Báleš, DrSc. a ďalší 

rektori českých a slovenských 

univerzít, významní predsta-
vitelia podnikateľskej sféry a známe osobnosti trenčianskeho 

regiónu. 
Vlastné poznámky 

 

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou strojní Technické 

univerzity v Ostrave a Fakultou mechatroniky a priemysel-
ného dizajnu Technickej univerzity v Kielce pripravila 

medzinárodnú konferenciu Funkčné povrchy 2007 v dňoch 

27. – 28. júna 2007 Na medzinárodnej konferencii, určenej 

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. preberá čestný titul Dr.h.c. od rektora 

TnU AD Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 
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pracoviskám 

vysokých škôl, 

výskumných ús-
tavov a strojár-

skych firiem 
vystúpilo viac 

ako tridsať re-

nomovaných 
odborníkov zao-

berajúcich sa 
úpravou a kvali-

tou funkčných 

povrchov a vyu-
ţívaním najmodernejších technológií na ich opracovávanie. 

V sprievodnom programe sa prezentovali známe strojárske 
firmy BOST, Konštrukta Industry  z Trenčína a TC Contact, 

s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom. 

Vlastné poznámky 
 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Veľvyslanec-
tvom Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Tren-

čianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Sloven-

skou obchodnou a priemyselnou komorou, Cités Unies France, 
Zdruţením francúzsko-slovenského rozvoja uskutočnili pri 

príleţitosti 10. výročia zaloţenia Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v dňoch 28. – 29. júna 2007 v Trenčiansky 

Tepliciach a v Trenčíne 8. ročník francúzsko-slovenskej kon-

ferencie pod názvom Vedomostná ekonomika vo väzbe na 

hospodársky rast regiónov pod záštitou predsedu Vlády 

Slovenskej republiky JUDr. Róberta Fica a veľvyslanca Fran-
cúzskej republiky v Slovenskej republike Henri Cunyho. Sú-

časťou spomínanej konferencie bola aj medzinárodná kon-

ferencia pod názvom Význam univerzít pre regionálny roz-
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voj pod záštitou podpredsedu Vlády Slovenskej republiky doc. 

PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Slávnostné otvorenie s kul-

túrnym programom a spoločné plenárne zasadnutie oboch 
konferencií sa uskutočnilo 28. júna 2007 v Kúpeľnej dvorane 

v Trenčianskych Tepliciach. Zúčastnili sa ho podpredseda 
Vlády Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan Čaplovič, 

Dr.Sc., predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH, veľvyslanec Francúzskej republiky na 
Slovensku Henri Cuny, minister školstva Slovenskej repu-

bliky prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., predsedníčka Regionálnej 
rady Picardie Michéle Cahu, minister výstavby a regionál-

neho rozvoja Slo-

venskej republiky 

Ing. Marián Ja-

nušek, viceprezi-
dent regiónu 

Champagne Jac-

que Meyer a rek-
tor Trenčianskej 

univerzity Alexan-
dra Dubčeka 

v Trenčíne Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. 
     Popoludní sa účastníci konferencie presunuli do auly 
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univer-

zity A. Dubčeka v Trenčíne, kde sa uskutočnilo rokovanie  

v štyroch pracovných skupinách : 
- Regionálne stratégie sociálno-ekonomického rozvoja – 

odborní garanti M. Eugéne Pazman a Ing. Daniel Bánoci, 

CSc. 
- Konkurencieschopnosť a hospodársky rast regiónov, 

kohézne politiky a programy Európskej únie – odborní 



 364 

garanti M. Georges Mercier a Dr.h.c. prof. Ing. Július 

Alexy, CSc. 

- Aktuálny stav vzájomnej spolupráce samospráv, podnikov 
a sektorov výskumu a inovácií – Christian Laur a Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

- Úloha univerzít a samospráv pri budovaní vedomostnej 
spoločnosti – Jacques Meyer, Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Vlastné poznámky 
 

     Medzinárodná konferencia Význam univerzít pre regio-

nálny rozvoj pokračovala dňa 29. júna 2007 v aule Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka témou Úloha univerzít a samospráv pri bu-

dovaní vedomostnej spoločnosti. Predsedajúcim bol dekan 

Fakulty sociálno-ekonomic-

kých vzťahov Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
 spolu predsedajúcim štát-

nym tajomníkom Minister-

stva školstva Slovenskej re-
publiky PhDr. Jozefom Ha-

bánikom, PhD. a Wolfgan-

gom Sablerom z Univerzi-

ty J. Verna v Picardii. V popoludňajších hodinách v tento deň 

sa uskutočnila pod vedením predsedajúceho rektora Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.s.c. doc. Ing. 

Juraja Wagnera, PhD. uskutočnil okrúhly stôl na tému 

Spolupráca univerzít a regionálny rozvoj, pri ktorom vys-

túpili predstavitelia univerzít zo Slovenska, Francúzska, Čes-

ka, Chorvátska, Rakúska, Nemecka a Talianska. Po skončení 
bol vytvorený priestor pre bilaterálne rokovania predstaviteľov 

univerzít. 



 365 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 401/1/07, 402/1/07, 403/1/07 

 
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa od 

pondelka 2. júla 2007 začali promócie v Kultúrnom a me-
todickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré 

s prestávkou trvali do 10. júla 2007. Maratón slávnostných 

promócií začala Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov uţ 
spomínaný deň 2. júla 2007. Slávnostné zhromaţdenie po 

štátnej hymne Slovenskej republiky otvorila promótorka 
PhDr. Mária Gogová, CSc. a privítala akademických funk-

cionárov univerzity a fakulty pod vedením rektora Dr.s.c. doc. 

Ing. Juraja Wag-
nera, PhD. a pri-

vítala zaplnené 
auditórium a no-

vých absolventov 

fakulty. Po ţia-
dosti dekana Fa-

kulty sociálno-
ekonomických 

vzťahov doc. 

Ing. Miroslava 

Mečára, CSc. 
adresovanú rektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka Dr.s.c. doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, aby povolil 

odovzdanie vysokoškolských diplomov s titulom inţinier. Ešte 

pred samotným ich odovzdaním absolventka Ing. Zuzana 

Kijacová z Trenčína predniesla promočný sľub, ktorým 

absolventi  sľúbili, ţe „vyuţijú získané vedomosti a skúsenosti 
na ďalší rozvoj demokratickej a humánnej spoločnosti, ţe 

svoju činnosť zamerajú na rozvoj ľudskej spoločnosti. Tieto 

povinnosti budú vykonávať riadne, svedomito, ochotne a s pl-

slávnostná promócia začala štátnou hymnou SR 
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ným vedomím spoločnosti. Budeme ţiť tak, aby moje sprá-

vanie bolo zhodné s mojím povolaním a budem neustále 

prehlbovať svoje vzdelanie. Sľubujeme, ţe v úcte zachováme 
dobré meno Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“. Po 

prevzatí vysokoškolských diplomov za všetkých absolventov 
poďakovala Ing. Eva Bártová z Nového Mesta nad Váhom 

rodičom, priateľom a učiteľom za neustálu podporu v štúdiu. 

So študentmi sa rozlúčili dekan Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár a rektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. s dôrazom, aby svoje vedomosti dobre 

uplatnili ďalšom svojom ţivote a nikdy nezabúdali na svoju 

„Alma Mater“. Slávnosť bola ukončená vysokoškolskou hym-
nou „Gaudeamus Igitur“. Ešte v ten istý deň poobede odo-

vzdala prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. za výborné študijné 

výsledky počas celého štúdia absolventke Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Ing. Denise Paľuchovej Cenu rek-

tora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Záverom 

treba dodať, ţe na tohoročných promóciách diplom inţinier 
(Ing.) si prevzalo celkovo 514 a 

diplom bakalára (Bc.) 201 ab-

solventov zo štyroch fakúlt – 
Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov, Fakulty špeciálnej tech-
niky, Fakulty mechatroniky, Fa-

kulty priemyselných technológií 

a Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva. Po tretí raz Tren-

čianska univerzita Alexandra 
Dubčeka odovzdávala osvedče-

nia aj 35 absolventom Univer-

zity tretieho veku.  

Ing. Denisa Paľuchová 

Ing. Denisa Paľuchová 
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Vlastné poznámky 

 

Po schválení v Akademickom senáte Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka dňa 20. júna 2007 dňom 30. júna 

2007 zanikol Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka a dňom 1. júla 2007 bola zriadená 

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. Zál-

eţitosti fakulty, ktoré patria jej samo-
správnej pôsobnosti a jej vzťah k 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka upravia vnútorné predpisy fakulty. Do zvolenia 
dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka Akademickým senátom Fakulty zdravotníc-
tva bol poverený rektorom riadiť fakultu doc. MUDr. Ján 

Bielik, CSc. 
Vlastné poznámky 

 

Štvordňovým pobytom v obci Malenovice pri Zlíne 
v Českej republike zakončili ţiaci Základnej školy Trenčín, 

Dlhé hony medzinárodný projekt medzi slovenskými a 
českými ţiakmi s názvom Rozumieme si. V rámci realizácie 

projektu sa deti navzájom spoznávali aj počas vzájomných 

výmenných pobytov. Vo februári 2007 navštívili zlínske deti 
Trenčín. „Po návšteve sme mali pocit, ţe sa medzi ţiakmi 

nevytvorili hlboké priateľstvá. Štyri dni asi na to nepos-
tačovali. Preto nás veľmi prekvapilo milé privítanie a 

intenzívne zbliţovanie českých a slovenských detí v Zlíne. 

Teraz uţ nikto z nich nemal pocit jazykovej bariéry, ba 
dokonca sa prelomila aj bariéra citová,“ povedala koordi-

nátorka projektu Miroslava Kaliňáková. Pobyt slovenských 
ţiakov v Zlíne sprevádzalo mnoţstvo kultúrnych a športových 

aktivít. „Dostali sme sa na zaujímavé miesta v Zlíne a okolí. 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 
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Navštívili sme vilu Tomáša Baťu a „mrakodrapovú budovu“, 

ktorá je súčasťou bývalých Baťových závodov, kde sme 

dostali veľmi pútavý výklad o ţivote Tomáša Baťu a jeho syna 
Tomáša Baťu mladšieho“ vymenovala Miloslava Kaliňáková. 

Pri potulkách Zlínskym krajom nevynechali Zoologickú 
záhradu v Lešnej, navštívili kino, koncert ţiackeho spe-

váckeho zboru Carmina bona a Čamlíci, besedovali s 

abstinujúcim gamblerom, i zlínskymi mestskými policajtmi. 
Prezreli si filmové ateliéry Českej televízie, kde deti tu 

upútalo rozprávanie o výrobe kreslených a animovaných 
filmov. Súčasťou projektu bolo aj porovnanie 9+9 mini 

projektov na rôzne témy. Niektoré mini projekty s témami 

napríklad vzťahy Slovákov a Čechov, jazykové rozdiely, 
spracovávali slovenské i české deti celý rok. Ostatné témy 

miniprojektov boli rozdielne. Trenčianski školáci spracovávali 
tému kriminality mládeţe v meste či českých osobností v 

názvoch ulíc v Trenčíne. Predpokladá sa, ţe nadviazané 

priateľstvá medzi zlínskymi a trenčianskymi deťmi budú  

pokračovať či uţ vo forme e-mailovej, listovej korešpo-

ndencie, alebo vzájomnými návštevami. 
Trenčianske noviny 05.07.2007 

Pomocná evidencia 417/1/07 

 
„Nie sme zlí …“, tak znel názov výtvarno – literárneho  

projektu na Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica. 
Autormi projektu boli Mária Poláčková a Petr Porošin, Jeho 

cieľom bolo zdôrazniť pozitívny vzťah k zvieratám a taktieţ 

vyjadriť nesúhlas a kritický postoj voči ľuďom, zvlášť 
mladým, ktorí bezcitne týrajú zvieratá. Tejto téme sa venovali 

ţiaci 5. aţ 9. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy s veľkým 
záujmom kreslením a maľovaním. Skutočne táto téma bola pre 

deti veľmi blízka. Najčastejšie čerpali námety z domáceho 

prostredia, keď kreslili svojich štvornohých miláčikov, 
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ušľachtilé kone alebo divoké šelmy. Vyvrcholením celého 

projektu bola vernisáţ vystavených výtvarných prác a ich 

ocenenie dňa 15. júna 2007 v priestoroch zasadačky školy za 
účasti Mgr. Ľubice Kršákovej a riaditeľa školy Mgr. Jozefa 

Spišáka. Predpokladá sa, ţe projekt na škole rozšíria aj v 
rámci vyučovania ostatných predmetov, zvlášť 6. ročníka 

prírodopisu, konkrétne zoológie. Súčasne nadviaţu spoluprácu 

a patronát nad karanténou stanicou pre psov v Trenčíne z 
hľadiska starostlivosti a zásobovania potravou pre zvieratá. 

Vyučujúca prírodopisu Mgr. Dáša Plánková oslovila Cen-
trum environmentálnej výchovy Baranček v Trenčíne, s kto-

rým chce škola spolupracovať a poţiadať ich o odborné pred-

nášky v oblasti ochrany zvierat. Veď nielen tie naše domáce, 
ale najmä opustené zvieratá si zaslúţia našu pozornosť.  

Info Trenčín 12.07.2007 
Pomocná evidencia 435/1/07 

 

Uţ jedenásty rok súťaţia časopisy ţiakov trenčianskych 
škôl a niektorých škôl okresu v populárnej prehliadke škol-

ských časopisov. O tohtoročných výsledkoch sa ich tvorcovia 
dozvedeli v Kultúrnom stredisku Trenčín - Kubra dňa 25. júna 

2007. Do súťaţe sa prihlásilo spolu šestnásť škôl, z toho 

sedem z nich z Trenčína. Ako povedala organizátorka súťaţe 
Mgr. Edita Krecháčová, podmienkou účasti v súťaţi bolo 

vydať počas roka dve čísla, zaplniť číslo zaujímavými infor-
máciami o dianí v škole, doplniť fotografiami a ori-ginálnymi 

nápadmi, ktoré by zaujali všetkých čitateľov školy. Zdá sa, ţe 

sa to podarilo takmer všetkým, skonštatovala Krecháčová. 
Pred vyhlásením výsledkov hodnotenie úrovne jednotlivých 

časopisov vrátane grafickej si vypočuli redakčné kolektívy zo 
škôl z úst od šéfredaktorky Trenčianskych novín Mgr. Ľu-

boslavy Sedlákovej. Tá zdôraznila, ţe „dobrý školský časopis 

robí vlastne reklamu škole navonok a kaţdému jeho čitateľovi 
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hovorí o škole všetko podstatné a charakteristické. Odporučila 

sústrediť sa na spravodajskú časť, pretoţe zaznamenanie dia-

nia v danom období sa stáva zároveň historickou hodnotou. 
Pozorní tvorcovia školských časopisov si odniesli mnohé 

dôleţité, na prvý pohľad drobné rady, ako napríklad o pou-
ţívaní skratiek, písaní čísloviek a uvádzaní titulov, ako i zby-

točnosti preberaných textov z internetu a podobne. Gra-

fickému spracovaniu venoval pozornosť Tomáš Tisoň z Tren-
čianskeho Echa. Poradil, aby sa v časopisoch bol text zala-

movaní do stĺpcov, boli pouţívané kvalitné fotografie a potre-
be ich popisovania a uvádzania ich autora. Na konkrétne 

otázky prítomní dostali kvalifikované odpovede, ktoré pomôţu 

pri zlepšení kvality úrovne časopisov.  
Podľa hodnotenia boli jednotlivé časopisy rozdelené do 

troch pásiem, bronzového, strieborného a zlatého.  
- zlaté pásmo získali školské časopisy : 

Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica, 

Základnej školy Trenčín, Hodţovej ulici,  
Základnej školy Trenčín, Kubranská cesta,  

Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony,  

Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica,  
Základnej školy Soblahov,  

Základnej školy Chocholná - Velčice,  
Základnej školy Svinná, 

Základnej školy Trenčianska Turná.  

Diplomy a ceny venované Útvarom školstva a sociálnych 
vecí Mestského úradu v Trenčíne a Základnou školou Trenčín 

Kubranská cesta, odovzdala Mgr. Ľuboslava Sedláková a Mgr. 
Ľubica Kršáková z odboru školstva mestského úradu. 

Trenčianske noviny 12.07.2007 

Pomocná evidencia 439/1/07 
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Insígnie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pútali 

pozornosť hostí počas 

slávnostného zasadnutia 
Vedeckej rady Trenčian-

skej univerzity Alexandra 
Dubčeka dňa 27. júna 

2007, na ktorom udelili 

čestné doktoráty Dr.h.c. 
predsedovi Slovenskej 

akadémie vied prof. Ing. 

Štefanovi Lubymu, 

Dr.Sc. a rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. 

Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD.  
Vlastné poznámky 

 
Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne  - Záblatí bola dňa 4. júla 2007 miestom 

významnej udalosti, keď rektor Trenčianskej univerzity 

Dr.h.c. doc. Ing. 

Juraj Wagner, 
primátor Mesta 

Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler a ria-
diteľ Úradu pre nor-

malizáciu,  metroló-
giu a skúšobníctvo 

Slovenskej repu-

bliky Ing. Arpád 

Gonda vykonali 

slávnostný poklep 
základného kameňa Vedecko-výskumného pracoviska elek-

trónových urýchľovačov cyklotrónového  centra Sloven-

prof. Ing. Š. Luby, DrSc. preberá čestný doktorát 
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skej republiky pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Sériu promočných slávností Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne uzavreli prví absolventi bývalého 

Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, od 1. júla 2007 uţ 

Fakulty zdravotníctva 
a ošetrovateľstva dňa 

10. júla 2007 na dva-
krát – dopoludnia 

a popoludní prevzatím 

akademického titulu 
bakalár. Slávnosť mo-

derovala prodekanka 
Fakulty zdravotníctva 

a ošetrovateľstva doc. 

PhDr.  Ivica Gulašo-
vá, PhD. Po zloţení sľubu absolventkou Bc. Máriou Hoštá-

kovou odovzdal poverený dekan Fakulty zdravotníctva a oše-
trovateľstva doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 102 absolventom 

akademický titul bakalár. Vo svojom príhovore k absolventom 

zvýraznil, ţe „bolo to 
pred tromi rokmi, keď 

ste sa vydali na cestu 
za vyšším vzdelaním 

a dnes drţíte v rukách 

diplomy, ktoré sa stali 
potvrdením vašich 

pôvodných ambícií, 
odhodlania a schop-

ností. Získané diplo-

my sa stali akýmsi va-
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šim obrazom celého vášho štúdia, za ktorým sa skrylo napätie 

pri prijímacom konaní, obavy so skúšok a zvlášť pred 

štátnicami, obetovanie času štúdiu, ktorý mal patriť rodine 
a vašim blízkym. Sú v ňom ukryté slzy vašich detí, pretoţe 

mama sa musela učiť a nemala na nich toľko času. V diplome 
je skrytá podpora manţela, ktorý prevzal na seba časť vašich 

rodinných povinností; je v ňom skrytá podpora a povzbu-

dzovanie rodičov, priateľov a známych, z ktorých ste čerpali 
pri prekonávaní prekáţok; Za toto všetko treba vám vyjadriť 

uznanie, ale treba ho vyjadriť aj všetkým blízkym a zamest-
návateľom. Pre nás učiteľov budete vţdy tí prví, ktorí prišli 

a prví, ktorí odišli. Cestu, ktorú vykonal ústav za uplynulé tri 

roky je zreteľná a hmatateľná. Začínal s externým baka-
lárskym štúdiom v ošetrovateľstve. Teraz poskytujeme denné 

a externé bakalárske štúdium v ošetrovateľstve a denné baka-
lárske štúdium v laboratórnych vyšetrovacích metódach 

v zdravotníctve. Od nového akademického roka fakulta bude 

poskytovať denné a externé magisterské štúdium v ošetrova-
teľstve“. Vyslovil ţelanie, „aby získané vzdelanie slúţilo na 

dobro všetkým pacientom, aby bol pre všetkých trvalou 
hodnotou, prospechom a poţehnaním“.  

Na jeho príhovor 

nadviazal rektor 
Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dub-
čeka Dr.h.c. doc. 

Ing. Juraj Wagner, 

PhD., ktorý okrem 
iného pripomenul 

dátum 13. september 
1997, ktorý sa stal 

historickým dňom, 

zapísaným do análov kroniky mesta Trenčín, lebo vtedy bol 
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slávnostne otvorený prvý akademický rok novo vzniknutej 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka so 720 študentmi. 

Od tohto dňa vzrástol počet študentov za obdobie desiatich 
rokov po dnešok desaťnásobne, t.j. na 7.000 študentov. 

„Dnešná chvíľa je pre mňa mimoriadne vzácna, pretoţe patríte 
medzi posledných študentov - absolventov, ktorých prómu-

jem, pretoţe moje sedemročné funkčné obdobie na mieste 

rektora končí vo februári 2008“. 
Zdôraznil aj tú skutočnosť, ţe „na 

tohoročných promóciach slávnostne 
odovzdávam po prvý raz v histórii 

univerzity 102 úspešným absol-

ventom Fakulty zdravotníctva di-
plom bakalára“. Rektor zhodnotil 

obdobie uplynulých desať rokov, 
keď „na univerzite ukončilo štúdium 2887 inţinierov a 972 

bakalárov. Trenčianska univerzita si svojou prácou získala 

kredit na verejnosti, čo potvrdzuje aj mimoriadny záujem 
študentov o štúdium, keď pre nový akademický rok 2007/2008 

sa prihlásilo na prijímacie pohovory vyše 3800 záujemcov“. 
V ďalšej časti rektor spomenul zahraničné kontakty nielen 

učiteľov, ale aj študentov, keď týmto je umoţnené študovať na 

Bolognskej univerzite, Iţevskej univerzite a ďalších univer-
zitách v zahraničí. Vo svojom príhovore nezabudol poďakovať 

učiteľom a všetkým odborným zdravotníckym inštitúciám, 
ktoré formovali absolventov počas štúdia. Oficiálnu časť 

uzavrel svojím vystúpením riaditeľ Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne MUDr. Martin Chren, ktorý vyjadril blahoţelanie 
dnešným absolventom – bakalárom, ktorý vysoko zhodnotil 

úroveň teoretických vedomostí a úroveň písomných 
bakalárskych prác ako člen skúšobnej komisie. Vyjadril svoje 

osobné stanovisko k práci zdravotnej sestry, ţe „si ju vţdy 

váţil a váţi si ju i dnes“. Úplne záver prvého odovzdávania 

riaditeľ FN v Trenčíne MUDr. Martin Chren 
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bakalárskych diplomov absolventom fakulty zdravotníctva 

a ošetrovateľstva ukončila študentská hymna „Gaudeamus 

Igitur“ 
Vlastné poznámky 

 
Akademický rok 2006/2007 Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka zaznamenal tieto zaujímavé údaje : 

- Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov diplom in-
ţiniera si prevzalo 274 študentov a diplom bakalára 13 

absolventov. Cenu rektora dostala Ing. Denisa Paluchová a 

Cenu dekana Ing. Katarína Brnová a Ing. Mária 

Glavatskich. Cenu za najlepšiu diplomovú prácu získali 

Ing. Jana Zemková a Ing. Lenka Michálková.  
- Na Fakulte špeciálnej techniky promovalo 67 inţinierov, 

Cenu rektora si prevzal Ing. Jozef Jambor, Cenu dekana 

Ing. Tomáš Kotlárik a Cenu za najlepšiu diplomovú prácu 
Ing. Lucia Petrášová.  

- Na Fakulte mechatroniky prevzalo 64 absolventov 

inţiniersky diplom a 74 absolventov diplom bakalára. 
Všetci bakalári pokračujú v ďalšom štúdiu. Cenu rektora 

prevzala Ing. Monika Kučerová, Cenu dekana Ing. Lucia 

Damašková a Cenu za vynikajúcu diplomovú prácu               

Ing. Adrián Šimko.  

- Na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v 
Púchove promovalo 109 inţinierov a 12 bakalárov. Cenu 

rektora prevzala Ing. Alena Sedliaková, Cena dekana bola 
udelená Ing. Michalovi Zálešákovi. V tomto akademickom 

roku ukončilo na tejto fakulte 11 absolventov dokto-

randského štúdia.  
- Po prvý raz mali bakalárske promócie aj na Ústave 

zdravotníctva a ošetrovateľstva, kde štúdium ukončilo 

102 bakalárov. Od 1. júla 2007 sa ústav stal Fakultou 
zdravotníctva.  
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- Osvedčenie o ukončení Univerzity tretieho veku si po tretí 

raz prevzalo 35 absolventov. Najstaršou absolventkou bola 

71-ročná Paulína Lacková. 
Trenčianske noviny 19.07.2007 

Pomocná evidencia /1/07 

 
Zaujímavý projekt ponúkla Mestu Trenčín hudobná skupina 

Moleque de Rua z Brazílie, ktorá bude účinkovať na tohto-
ročnej Pohode. Manaţérka skupiny poprosila organizátorov 

festivalu o sprostredkovanie moţnosti vytvoriť tvorivú sku-

pinu z detí z oslabených sociálnych skupín - napríklad z 
detských domovov alebo detí s telesným či duševným pos-

tihnutím, s ktorými by pribliţne týţdeň pred Pohodou nacvičili 
niekoľko rytmických skladieb. „Mailová komunikácia s mana-

ţérkou skupi-

ny bola veľmi 
príjemná. Zis-

tilo sa, ţe čle-
novia skupiny 

poriadajú po-

dobné projek-
ty na všet-

kých mies-
tach, kde 

koncertujú. 

Vyhľadávajú 
najmä komu-

nity mladých ľudí z ohrozených sociálnych skupín – bezdo-
movcov či inak bezprizorné deti ulice a venujú im svoj čas. 

Učia ich rytmiku na bicie nástroje, ktoré buď sami v lastnia 

alebo si ich s deťmi v rámci pripravených tvorivých dielní 
vlastnoručne vyrábajú z plechovíc, fliaš a iných predmetov, na 

ktoré sa dá bubnovať. Oslovili sme niekoľko detských 
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domovov v okolí, no mali sme smolu, lebo v drvivej väčšine 

sú v tomto období zariadenia prázdne. V prípade Demy je 

v tomto období celé zariadenie zatvorené, inde je väčšina detí 
na prázdninových pobytoch v letných táboroch. Jediným 

zriadením, kde zopár detí predsa len zostalo bolo Detské 
mestečko v Zlatovciach, ktoré sa hudobníkov ujalo a poskytlo 

im aj priestory na nacvičovanie. Bolo to všetko vybavované na 

poslednú chvíľu, preto vďa-
ka za ústretový prístup za to 

patrí najmä pani riaditeľke 
Detského mestečka Lengye-

lovej“. Treba dodať, ţe cho-

vanci z tohto zariadenia 
dostanú príleţitosť zahrať si 

nacvičené veci so skupinou 
aj priamo na ich vystúpení 

počas festivalu Pohoda. Ešte 

predtým sa skupina Moleque de Rua predstaví so svojou 
tvorbou vrátane nových nacvičených skladieb s deťmi 

z Detského mestečka na Mierovom námestí v krátkom 
uvádzacom koncerte dňa 19. júla 2007 vo večerných 

hodinách.  

Vlastné poznámky 

 

Po dlhom hľadaní a vybavovaní si Stredná umelecká škola 

v Trenčíne adoptovala 6-ročné africké dievčatko menom 

Patrícia. Zaradila sa tak medzi 200 Slovákov či slovenských 
inštitúcií, ktoré si adoptovali dieťa z Afriky a platia mu školné, 

učebné pomôcky a školskú uniformu, pretoţe rodina dieťaťa 
alebo jeho opatrovníci si to nemôţu dovoliť. „Príbeh Patrície 

sme si našli na internete medzi mnoţstvom iných detí 

s podobným osudom. Je sirotou, ktorá má ešte dvoch ďalších 
súrodencov. Stará sa o nich teta, ktorá je uţ veľmi stará,“ 
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hovorí o rozhodnutí adoptovať si dievča z Kene stredoškolská 

profesorka PaedDr. Alexandra 

Kabátová. Študenti Strednej ume-
leckej školy v Trenčíne zorgani-

zovali v apríli 2007 benefičný kon-
cert, aby mohli Patrícii z vyzbie-

raných peňazí poskytnúť aktívnu 

pomoc v podobe 800 Sk mesačne 
na zabezpečenie aspoň základného 

vzdelania. Projekt Humanistické-
ho hnutia a Centra Narovinu sa 

nám zapáčil. Stali sme sa všetci 

adoptívnymi rodičmi či skôr ka-
marátmi. Budeme si s malou Patrí-

ciou písať a posielať jej darčeky. 
Certifikát o adopcii, informácie o ţivotných podmienkach a jej 

fotografia sme umiestnili vo vestibule školy,“ dodala PaedDr. 

Alexandra Kabátová. O tom, ako sa deťom v škole darí, dostá-
vajú všetci adoptívni rodičia informácie kaţdé tri mesiace. 

Študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne uţ teraz vymýš-
ľajú, aký peračník, perá či malú hračku pošlú v balíčku, aby 

Patrícia svoj prvý školský rok úspešne zvládla a jej vysved-

čenia boli plné jednotiek.  
Info Trenčín 26.07.2007 

Pomocná evidencia 480/1/07 
 

Pred začiatkom školského roku 2007/08 riaditelia základ-

ných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, odpo-
vedali na tri anketné otázky s týmto obsahom : 

1. Prázdniny sú obdobím bilancovania uplynulého a 
plánovania budúceho školského roku. Zaujímalo by nás, 

ako hodnotíte výchovno-vyučovacie výsledky vašej školy v 

školskom roku 2006/2007, prípadne ktorý z dosiahnutých 
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výsledkov povaţujete za najvýraznejší resp. kde ešte máte 

rezervy. 

2. Programový rozpočet mesta rieši aj potreby škôl v 
materiálno-technickom zabezpečení a kapitálových 

výdavkoch. Čo to prinieslo pre Vašu školu a kde aj napriek 
uvedenému v materiálno-technickom zabezpečení pokriv-

káva ? 

3. Zhodnoťte pripravenosť Vašej školy na nový školský rok ! 

 

Mgr. Ivan Pavlík, riaditeľ Základnej školy 
Bezručova Ul.: 

1. V školskom roku 2006/2007 sa našej škole 

podarilo zrealizovať mnoţstvo rôznych ak-
tivít. Vďaka pochopeniu a obetavosti našich 

pedagógov sme v rámci vyučovania veľmi 
úzko prepojili výchovu so vzdelávaním na 

základe realizácie záţitkového vyučovania a 

aktívneho vyuţívania medzipredmetových 
vzťahov. Cieľavedomé budovanie pozitívneho vzťahu ţia-

kov ku škole prinášalo svoje ovocie v smere aktívnej 
reprezentácie školy i mesta Trenčín v rôznych športových, 

umeleckých i vedomostných súťaţiach a olympiádach. 

Spomeniem napríklad prvé miesta v rámci Slovenskej 
republiky vo výtvarných súťaţiach, popredné umiestnenia 

našich ţiakov v jazykovej olympiáde z anglického jazyka a 
výborné výsledky v recitačných súťaţiach. Mimoriadne 

pozitívne hodnotím prácu učiteľov i ţiakov v jazykovom 

projekte Sokrates – Commenius. Tento medzinárodný 
projekt vhodne dopĺňa kvalitnú jazykovú výučbu anglic-

kého jazyka v našej škole. Prehlbuje a rozvíja praktické 
pouţitie anglického jazyka v kontakte so ţiakmi a učiteľmi 

z iných krajín. V uplynulom školskom roku našu školu 

úspešne zastupovali ţiaci na medzinárodných projektových 
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stretnutiach v Miláne (december 2006) a vo Viedni (máj 

2007). V rámci priorít kaţdej školy sú mimoriadne dôleţité 

vyučovacie výsledky ţiakov deviatych ročníkov a tak nás 
skutočne tešia vysoko nadpriemerné výsledky našich ţiakov 

v Monitore 9 zvlášť v matematike. V úzkej spolupráci s 
lesnými pedagógmi z Mestského hospodárstva a správy 

lesov v Trenčíne sme zrealizovali niekoľko našimi ţiakmi 

vysoko hodnotených aktivít spojených s poznávaním 
a ochranou prírody. Akcií, o ktorých by sa dalo písať, 

rôznych mimoškolských aktivít, besied, výletov, exkurzií 
však bolo v školskom roku 2006/2007 oveľa viac.  

2. V súčasnej dobe je potreba obnovenia materiálno tech-

nického zabezpečenia mimoriadne problematická. V rámci 
zlepšenia kvality výchovno-vyučovacieho procesu je po-

trebné zlepšovať, obnovovať a rekonštruovať stav budov 
a vyučovacích pomôcok. Toto je však finančne mimoriadne 

náročné a rozpočet škôl obmedzený. Preto som rád, ţe sa 

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ snaţí riešiť problematiku 
a potreby škôl v zlepšení materiálno – technického zabez-

pečenia. Na základe príspevku Mesta Trenčín sme zabez-
pečili pre niektoré triedy nový nábytok a obnovu špor-

tových pomôcok. Mesto tieţ pomohlo pri zlepšení vyba-

venia dvoch našich počítačových učební. Pomoc mesta 
hodnotím veľmi kladne, samospráva jednoznačne podporuje 

prácu pedagógov a má trvalý záujem o zlepšenie podmie-
nok a kvality vzdelávania našich detí. 

3. Počas prázdnin sme sa snaţili zlepšiť školské prostredie – 

opravou sociálnych zariadení, maľovaním priestorov, vyba-
vením niektorých tried novým nábytkom. V novom škol-

skom roku 2007/2008 budeme pokračovať v aktivitách, 
ktoré mali odozvu u našich ţiakov a rodičov. Dôraz budeme 

klásť na kvalitu výučby jednotlivých predmetov, jazykov a 

realizáciu zaujímavých mimoškolských aktivít. Verím, ţe 
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po prázdninách sa do školy vrátia oddýchnutí ţiaci aj uči-

telia a s chuťou sa pustia do plnenia kaţdodenných  

školských povinností a radostí. 
 

PaedDr. Jozef Vakoš, PhD., riaditeľ Základnej školy, 
Veľkomoravská ul. 

1. Uplynulý školský rok bol pre ţiakov a zamestnancov 

Základnej školy na Veľkomoravskej ulici č. 12  v Trenčíne 
úspešný. Ilustrovať to môţem na viacerých skutočnostiach. 

Školský rok ukončilo celkom 627 ţiakov, z ktorých pros-
pelo 610 ţiakov. Školskú do-

chádzku na ZŠ skončilo 96 ţia-

kov. Z tohto počtu bolo 80 
ţiakov prijatých na maturitné 

formy stredoškolského vzdelá-
vania, zvyšok na 3-ročnú formu 

štúdia na stredných odborných 

učilištiach. Na osemročné formy štúdia bolo prijatých 6 
ţiakov zo 4. ročníka. V mimoškolských olympiádach 

a súťaţiach sa ţiaci našej školy umiestňovali na popredných 
miestach a ich výsledky boli hodnotené tak, ţe sa naša škola 

v rámci trenčianskeho okresu umiestnila na prvom mieste. 

V predstihu sme sa pripravili na zámer ministerstva školstva 
zaviesť vyučovanie dvoch cudzích jazykov uţ na základnej 

škole tým, ţe sme vytvorili organizačné predpoklady uţ 
v tomto školskom roku zavedením jazykových variantov 

učebných plánov uţ od 3. ročníka a jazyky (anglický 

a nemecký) vyučujeme aj v 1. a 2. ročníku. Druhý rok 
pokračujeme v medzinárodnom projekte Socrates/Kome-

nius s názvom Kniha – zabudnutý vynález, v ktorom naši 
ţiaci spolupracujú so ţiakmi zo škôl v Poľsku, Taliansku, 

Rumunsku a Turecku. Projekt bude zavŕšený v novom 

školskom roku.  
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2. Mestské zastupiteľstvo pokračovalo v príkladnej starostli-

vosti o školy, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti aj 

v uplynulom školskom roku. Finančné injekcie z rozpočtu 
Mesta Trenčína smerom k našej škole v 2. polroku minu-

lého roka a 1. polroku tohto roka boli v objeme 632 500 Sk. 
Uvedené prostriedky  sme pouţili na inováciu zariadenia 

tried. Zakúpili sme 160 školských lavíc a 320 ţiackych 

stoličiek, v triedach sme vymenili 27 učiteľských katedier 
so stoličkami. Vďaka Mestu Trenčín a jeho rozpočtu sme 

získali aj novú výpočtovú techniku (hardver aj softver) 
v celkovej výške 151 740 Sk, ktorou sme modernizovali 

IKT v rámci prevádzky školy. Verím, ţe v intenciách 

finančnej podpory škôl z rozpočtu Mesta Trenčín sa bude 
pokračovať aj naďalej.  

3. Na začatie nového školského roka sme pripravení. Škola je 
uprataná a vyčistená, poškodený inventár opravený či 

vymenený. Vymaľovali sme školskú kuchyňu, opravili 

zariadenia školského areálu. V pedagogickom kolektíve 
nastali minimálne presuny a zmeny. Všetci zamestnanci 

školy sa tešíme na príchod ţiakov a najmä 64 prváčikov.  

 

Mgr. Michal Galko, riaditeľ Základnej školy, Dlhé Hony : 

1. Uplynulý školský rok musím hodnotiť ako úspešný, či v 
oblasti vzdelávacej, výchovnej alebo mimoškolskej. V 

oblasti vzdelávacej sa nám podarilo aj v tomto období, keď 
všeobecne pretrváva nezáujem niektorých skupín ţiakov o 

proces vzdelávania, dosiahnuť 

neklesajúcu úroveň vedomostí. 
Snáď najlepším ukazovateľom 

úrovne vzdelávania je prijatie 
ţiakov na štúdium na stredných 

školách. Takmer všetci ţiaci 

deviatych ročníkov sa umiest-
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nili na maturitných odboroch a takmer 40% ţiakov bolo 

prijatých na gymnáziá. Ďalším ukazovateľom boli aj výs-

ledky vysoko nad celoslovenským priemerom. Úroveň 
vedomostí dokazujú aj umiestnenia našich ţiakov na 

súťaţiach. Získali sme mnoţstvo popredných umiestnení v 
rámci okresu, kraja a Slovenska. Potešiteľný je fakt, ţe 

popri uţ tradičných úspechoch v predmetových olym-

piádach sa dokáţeme presadzovať aj v umeleckej oblasti, no 
najväčší nárast úspešnosti sme zaznamenali v oblasti športu. 

Zloţitejšia situácia je v oblasti výchovy. Zaznamenávame 
pokles morálky, vyskytli sa problémy kriminality mládeţe, 

zhoršené správanie, neospravedlnené absencie... Na odstrá-

nenie týchto  negatív boli zamerané projekty, ktoré naša 
škola realizovala s rôznymi organizáciami. Úspešný bol 

najmä projekt Správaj sa normálne, realizovaný v spolu-
práci s políciou. Neodmysliteľnou súčasťou našej školy 

bola aj bohatá mimoškolská činnosť. Na škole pracovalo 25 

krúţkov so zameraním na šport, cudzie jazyky, umenie, 
techniku... V minulom školskom roku začalo na našej škole 

pracovať aj školské športové stredisko mládeţe zamerané 
na volejbal dievčat. O netradičné akcie sa postaral školský 

klub. Pripravil rôzne súťaţe, zábavné podujatia, vystúpenia 

pre rodičov (Miss, Superstar, Karneval, Vianoce, Deň 
matiek). Veľmi úspešný bol aj projekt Rozumieme si!? so 

základnou školou zo Zlína. Financie na projekt poskytla 
Európska únia mestu Zlín. Projekt bol zameraný na odbú-

ranie jazykovej bariéry medzi Čechmi a Slovákmi. Ţiaci 

pracovali na tzv. miniprojektoch v českom jazyku a absol-
vovali dva športové pobyty plné zaujímavého programu.  

2. Veľmi sme privítali krok vedenia mesta Trenčín, keď uţ 
druhý rok poskytlo dotáciu 500 Sk na ţiaka na zmoder-

nizovanie zariadenia v školách. Výsledkom tejto podpory 

bolo nové vybavenie v triedach. Nové lavice, tabule, násten-
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ky... Dúfam, ţe táto forma príspevku bude pokračovať aj v 

nasledujúcom období. Samozrejme prostriedkov by bolo 

potrebné viac napr. na strechu, zateplenie, výmenu okien, 
reguláciu vykurovacieho systému. Snáď najaktuálnejšou 

témou je športový areál školy, ktorého projektová doku-
mentácia sa pripravuje. Verím, ţe sa nájdu financie a 

projekt bude čo najskôr zrealizovaný.  

3. Škola je uţ pripravená na budúci školský rok po stránke 
personálnej a technickej. Podarilo sa nám personálne 

zabezpečiť vyučovací proces tak, aby uţ aj tak vysoké 
percento odbornosti bolo ešte na vyššej úrovni. Je potrebné 

dopracovať ešte nejaké detaily a verím, ţe v septembri budú 

brány školy opäť pripravené privítať všetkých ţiakov.  

 

Mgr. Jozef   Spišák, riaditeľ Základnej školy, Novomeského 
1. Hlavné úlohy a ciele stanovené na začiatku školského roka, 

 ktoré vychádzali z analýzy predchádzajúceho roka a aj 

výsledkov inšpekčnej činnosti z roku 2006 sa nám v pre-
vaţnej miere darilo plniť. V škole pracujú veľmi skúsení 

pedagogickí pracovníci, ktorí volili rôzne 
metódy na spestrenie procesu výchovy 

a učenia, čím sa vyučovanie stalo príťa-

ţlivejším a zaujímavejším. Zorganizovali 
pre ţiakov veľké mnoţstvo besied s rôz-

nou tematikou, exkurzií a výletov, vý-
chovných koncertov a iných súťaţí. Ne-

moţno nespomenúť aj účasť našich ţiakov na športových 

súťaţiach všetkého druhu. Neodmysliteľnou súčasťou práce 
našich učiteľov a ţiakov sa stali predmetové olympiády 

a súťaţe. Zapojenosť a úspešnosť bola ako kaţdoročne 
veľmi vysoká, čoho dôkazom sú aj popredné umiestnenia 

na nich. Tu moţno vidieť aká pozornosť sa venovala 

talentovaným ţiakom. Taktieţ kladne moţno hodnotiť 
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prípravu ţiakov 9. ročníka na Monitor 9 i výsledky prijatia 

na stredné školy, ale i učilištia. V predchádzajúcom 

školskom roku pracovalo v škole 30 záujmových krúţkov 
rôzneho zamerania, pod vedením učiteľov, ale rodičov, 520 

ţiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy, ktorých finančné 
prostriedky boli pouţité aj na skvalitnenie vybavenia jedno-

tlivých kabinetov. Nemoţno zabudnúť ani na veľmi ús-

pešnú činnosť športových tried, ktoré sú zamerané na 
karate. Ţiaci týchto tried sú niekoľko násobnými majstrami 

Slovenska medzi jednotlivcami, ale i druţstvami.  
2. Jednoznačne veľmi vysoko hodnotím spoluprácu s Mest-

ským úradom, útvarom školstva a sociálnych vecí. Je vidieť 

záujem predstaviteľov mesta o dianie v školách a hlavne 
neoceniteľná je finančná a materiálna pomoc rôzneho dru-

hu. Chcel by som spomenúť nákup siedmych nových počí-
tačových zostáv, vybavenie jedného ročníka novým nábyt-

kom (lavice, stoličky), tabule, odvodnenie CO – krytu za 

vyše 2 mil. korún, rekonštrukciu školskej plavárne za vyše 
jeden mil. Sk. Významnou investíciou pre našu školu, ale aj 

pre celé sídlisko a mesto bolo vybudovanie školského 
športového areálu, ktorého hodnota bola vyššia ako 42 mi-

liónov Sk. Tento areál od jeho otvorenia navštívilo nie-

koľko desiatok tisíc návštevníkov. Stal sa nielen miestom 
pre šport, ale aj miestom prechádzok a odpočinku. Je 

všeobecne známe, ţe finančná situácia v školstve nie je 
najlepšia aj vzhľadom na stav a opotrebovanie budov a za-

riadenia. Zrejme ani v budúcnosti nebude dostatok pros-

triedkov poskytovaných štátom a tak privítame kaţdú po-
moc, ktorú nám poskytne mesto na skvalitnenie výuky a 

materiálno-technického zabezpečenia.  
3. Tak ako kaţdý rok sa snaţíme, aby ţiaci a pracovníci školy 

po prázdninách prišli do krajšieho, estetickejšieho, ale aj 

zdravšieho prostredia. Preto finišujeme s maliarskymi, 
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natieračskými prácami, výmenami lavíc pre piatakov a dú-

fam, ţe to do začiatku školského roka stihneme. Po pe-

dagogickej a personálnej stránke sme pripravení a verím, ţe 
sa nám v novom školskom roku bude naďalej dariť. 

 
Mgr. Daniela Felgrová, riaditeľka Základnej školy, Ku-

branská cesta 

1. V predchádzajúcom školskom roku sme mali štátnu školskú 
inšpekciu, ktorá nasledovne hodnotila naše výchovno-

vyučovacie výsledky: celková úroveň pedagogického riade-
nia, procesu, podmienok výchovy a vzdelá-

vania v základnej škole je vyššia ako výs-

ledky komplexných inšpekcií v školskom 
roku 2005/06 v Slovenskej republike a v 

Školskom inšpekčnom centre Trenčín. Sta-
bilne dobré výsledky dosahuje škola posled-

né 2 roky v Monitore. Veľmi výrazné výsledky dosiahla 

škola v športe a v matematických súťaţiach (Pytagoriáda). 
Rezervy máme hlavne v oblasti vyučovania cudzích jazy-

kov a do budúcnosti sa chceme zamerať na zlepšenie 
úrovne vyučovania informatiky.  

2. Škola privítala príspevok Mesta Trenčín vo výške 500 Sk na 

ţiaka, ktorý sme pouţili na skrášlenie interiéru školy. Na-
priek zdĺhavému riešeniu problému okolo dofinancovania 

ihriska, škola získala ďalšie moţnosti rozvíjať športové 
aktivity nielen pre ţiakov školy, ale aj pre verejnosť. Našou 

prioritnou poţiadavkou zostávajú opravy striech nad 

telocvičňou a budovami školy. Východiskové riešenie ako 
ušetriť finančné prostriedky vidíme v prehodnotení spôsobu 

vykurovania našej školy v rámci areálu, ktorého súčasťou je 
materská škola, Pedagogicko-psychologická poradňa a 

Kultúrne stredisko. Absolútne sme nepostrehli finančný 
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efekt úsporného vykurovania z našej strany napr. v čase 

vianočných alebo jarných prázdnin.  

3. Škola je pripravená v novom školskom roku 2007/2008 
privítať nových prváčikov vo dvoch triedach, z toho jedna 

je pre mimoriadne nadané deti. Cez prázdniny sme 
svojpomocne dokončili maľovanie tried a chodieb, ktoré sa 

postupne realizovalo v priebehu 3 rokov, takţe ţiaci 

nastúpia do čistých tried, z toho v 7 triedach aj do nových 
lavíc. Pokračujeme aj tento školský rok v Projekte vzde-

lávania mimoriadne nadaných detí v 4 triedach I. stupňa a 
jednej triede II. stupňa a v 3 matematických triedach. To, ţe 

škola je dobre pripravená na nový školský rok, je aj 

výsledkom dobrej spolupráce školy s Radou rodičov a 
Radou školy, za čo im patrí veľká vďaka. 

 
RNDr. Darina Lochmanová, riaditeľka Základnej školy, 

Východná ul. 

1. Výchovno – vzdelávacie výsledky za školský rok 
2006/2007 môţem hodnotiť vcelku pozitívne. Spokojní sme 

aj s výsledkom Monitoru – zo slovenského jazyka dosiahli 
deviataci najlepší výsledok medzi školami a v matematike 

boli v poradí štvrtí, čo odzrkadľuje kvalitnú prácu ţiakov 

a pedagógov. Okrem samotnej práce v škole sa ţiaci zúčast-
ňovali mnohých vedomostných, umeleckých či športových 

súťaţí, kde dosahovali veľmi pekné výsledky. Za všetky 
spomeniem 2. miesto Lindy Sičákovej zo 7. A v celo-

slovenskej súťaţi v rétorike (Mgr. Balková), či 2. miesto 

Márie Michalíkovej zo 4. A v krajskom kole Slovenského 
slávika (Mgr. Dolejská). Všetky dosiahnuté úspechy detí sú 

prístupné na naše webovej stránke. Darilo sa nám aj v rea-
lizácií projektov – uţ po druhý raz sme sa stali Zelenou 

školou, certifikát a vlajku sme prebrali na slávnostnej 

ceremónií v Spišskej novej Vsi (Mgr. Turčanová). Úspe-
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chom je aj ocenenie projektu Zero Carbon City – ţiaci 

prevzali ocenenie z rúk ministra školstva J. Mikolaja. 

Projekty sa stali súčasťou ţivota našej školy. Ďalej sa nám 
podarilo zorganizovať Majstrovstvá Slovenska v Gymnas-

tickom štvorboji, ktorých  úroveň a priebeh ocenil aj pred-
seda Slovenskej gymnastickej federácie. Okrem úspešnej 

organizácie na pretekoch bodovali aj naše gymnastky – v 

kategórií mladších ţiačok naše druţstvo obsadilo 2. miesto, 
v kategórií starších ţiačok naše druţstvo obsadilo 4. miesto. 

Preteky sa vydarili Monike Deckej zo 7. A, ktorá maj-
strovstvá Slovenska vo svojej kategórií vyhrala. Poďako-

vanie patrí tímu trénerov pod vedením Mgr. Pavlíčkovej. 

Príkladom ďalších športových úspechov je víťazstvo našich 
ţiakov v streetballe (Mgr. Kaduk).  

2. Vďaka dotácií mesta sa nám podarilo vybaviť novými 
lavicami a stoličkami triedy prvého stupňa. Problémom 

stále ostáva nevyhovujúci stav strechy v celom objekte 

školy, jej oprava by skvalitnila prostredie, v ktorom ţiaci a 
učitelia pracujú.  

3. Na nový školský rok sme pripravení. Okrem uţ spomí-
naného nového vybavenia tried sme sa počas prázdnin 

sústredili na maliarske a rekonštrukčné práce v objekte 

školy, ako napríklad farebnú úpravu priestorov šatní 
a podobne. Zamýšľame sa aj nad ďalšími projektmi a verím, 

ţe sa nám bude dariť aj v nasledujúcom školskom roku. 

 

Mgr. Eva Masácová, riaditeľka Základnej školy Na dolinách  

1. Výchovno-vyučovacie výsledky za školský rok 2006/07 
hodnotíme ako veľmi dobré, o čom svedčí aj výsledok 

prijímacieho konania ţiakov končiacich povinnú školskú 
dochádzku. Zo 75 ţiakov 9. ročníka 86,7% pokračuje v 

štúdiu na gymnáziách, stredných školách a stredné odborné 

učilištia s maturitou. Všetci ţiaci 9. ročníka písali Monitor v 
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prvom riadnom termíne a ich výsledky zodpovedajú vedo-

mostnej úrovni testovaných ţiakov a sú totoţné s ich 

polročným hodnotením. V dňoch 15. - 19. januára 2007 
Inšpekčné centrum v Trenčíne vykonalo v našej škole 

komplexnú inšpekciu zameranú na stav a hodnotenie úrovne 
pedagogického riadenia , výchovno-vyučovacieho procesu a 

podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Závery inšpekcie: 

celková úroveň pedagogického riadenia, procesu, podmie-
nok výchovy a vzdelávania je vyššia ako výsledky kom-

plexných inšpekcií v školskom roku 2005/06 v rámci Slo-
venskej republiky a v Školskom inšpekčnom centre v Tren-

číne. Celkové hodnotenie školy je na dobrej úrovni. Máme 

vynikajúcich ţiakov, ktorí dosiahli úspechy nielen vďaka 
svojmu talentu, ale najmä vďaka svojej pracovitosti a 

húţevnatosti. K takým patria Jozef Šimún, víťaz okresného 
kola matematickej olympiády a aj talentovaný hudobník, 

Pavol Sabo, víťaz okresného kola chemickej olympiády, 

Samuel Štefánik, víťaz celoslovenského kola cezpoľného 
behu a talentovaný futbalista, Alica Bretschneiderová, ús-

pešná, skromná, milá ţiačka a reprezentantka v karate, ktorá 
uţ v 13 rokoch dosiahla také športové úspechy, ktoré jej 

môţu závidieť aj podstatne starší športovci a Klaudia 

Petrovská, reprezentantka vo florbale. Pozornosť si zaslúţia 
aj naši ţiaci zo športových tried so zameraním na futbal, 

ktorí nielen úspešne reprezentovali Futbalový klub AS 
Trenčín, ale sa aktívne zapájali do vedomostných súťaţí, 

olympiád a ďalších školských i mimoškolských aktivít.   

2. Sme vďační mestu Trenčín, ktoré pomáha školám riešiť 
potreby v materiálno - technickom zabezpečení. Zakúpili 

sme školský ţiacky nábytok do ďalších troch tried, zakúpili 
sme učebné pomôcky pre dejepis, zemepis, matematiku, 

chémiu, prírodopis a 1. stupeň v sume 209.000 Sk. 

Najväčším problémom našej školy je nedoriešená delimi-
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tácia majetku medzi štátom a Mestom Trenčín. Trápia nás 

nevysporiadané pozemky, nedoriešené vlastnícke vzťahy. 

Pevne veríme, ţe sa táto situácia čoskoro dorieši. Naša 
škola je totiţ v areáli Detského mestečka, v krásnom 

prostredí, kde je pokoj pre vyučovací proces, pre ţiakov 
bezpečnosť, podmienky pre šport, mimovyučovaciu záuj-

movú činnosť, Podstatne sa zlepšilo autobusové spojenie s 

celým Trenčínom, čo uľahčilo ţiakom a ich rodičom 
dochádzanie do a zo školy. Čaká nás vybudovanie elek-

trickej prípojky areálového rozvodu z trafostanice do školy, 
ktorá sa má realizovať v tomto kalendárnom roku. Plá-

nujeme dokončiť opravu strešného plášťa a zateplenie bloku 

D) s rozlohou 1.184,8 m² (nad triedami) a sprevádzkovanie 
krytej plavárne pre potreby základného plaveckého výcviku 

ţiakov.  
3. Na otvorenie školského roka 2007/08 sa zodpovedne 

pripravujeme. Otvárame ďalšiu športovú triedu so zame-

raním na futbal - celkove ich budeme mať v 5.- 9. ročníku 
päť tried. Máme zabezpečených kvalifikovaných pedagógov 

a trénerov, ktorí majú chuť a záujem pracovať so ţiakmi. 
Máme pripravenú pestrú ponuku záujmovej činnosti.  

 

Mgr. Alena Schifferová, riaditeľka Základnej školy Potočná 
ul. 

1. Výchovno-vyučovacie výsledky sú veľmi dobré, všetci 
ţiaci našej školy prospeli. Nemuseli sme 

udeliť ani jednu  zníţenú známku zo 

správania. Veľmi dobré výsledky dosa-
huje škola i v rámci aktivít zelenej školy 

a v spolupráci s občianskym zdruţením.  
2. Snaţíme sa v rámci obmedzených fi-

nančných moţností školu modernizovať. 

Neustále dopĺňame vybavenie počítačo-
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vej učebne. Postupne vybavujeme učebne novším zaria-

dením. V súčasnosti nám zostáva v spolupráci so školskými 

zariadeniami dokončiť pripojenie budovy školy na mestskú  
kanalizáciu a doriešiť spôsob dovozu stravy.  

3. Naši zamestnanci sa tešia na prácu so ţiakmi. Ponúkame 
príjemnú rodinnú atmosféru, prírodné prostredie, výučbu 

anglického jazyka, 100 % pedagogickú odbornosť, vyučo-

vanie prostredníctvom moderných vyučovacích metód a 
foriem práce s vyuţívaním počítačových výukových progra-

mov, zapájanie sa do internetového vzdelávania pros-
tredníctvom rôznych vzdelávacích súťaţí, krúţkovú čin-

nosť. K dispozícii je i školský klub detí s rannou a 

popoludňajšou prevádzkou. Našim cieľom je klásť dôraz na 
nekonzumné a duchovné stránky ţivota a týmto trvalo 

presadzovať zásady a princípy environmentálnej výchovy.  

 

Veronika Soukupová, riaditeľka Základnej umeleckej školy 

Trenčín: 
1. Našim prvoradým cieľom je poskytovať základy umelec-

kého vzdelávania pre talentovaných záujemcov vo veku 
spravidla od päť rokov aţ do dospelosti. V školskom roku 

2006/2007 navštevovalo naše umelecké odbory 1062 ţia-

kov. V súčasnej dobe 
patrí škola k neodmys-

liteľnej súčasti spolo-
čenského a kultúrneho 

ţivota v meste. Škola 

počas celého roka usku-
točňuje mnoţstvo kon-

certov, vystúpení a vernisáţí pre rodičov a širokú kultúrnu 
verejnosť (interné a triedne koncerty, verejné a výchovné 

koncerty, výstavy). Mnoţstvo vystúpení ţiaci základnej 

umeleckej školy predvedú na rôznych akciách spolo-
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čenských organizácií (vernisáţe výstav, krsty kníh a CD, 

besedy s významnými osobnosťami, výročné schôdze, 

odmeňovania a pod.) Takýchto kultúrnych akcií bolo v 
minulom školskom roku viac ako 150. Vysoká umelecká a 

výchovno-vzdelávacia úroveň školy sa odzrkadlila na 
výsledkoch našich ţiakov v celoslovenských a medziná-

rodných súťaţiach: Celoslovenská klavírna súťaţ Schnei-

derova - strieborné pásmo, Celoslovenská dychová súťaţ 
Nitrianska - zlaté pásmo a cena poroty (flauta), Celoslov. 

dychová súťaţ - 1. miesto (kvarteto zobcových fláut), 
Medzinárodná spevácka súťaţ - strieborné pásmo, Celo-

slovenská spevácka súťaţ - strieborné pásmo, Medzi-

národná výtvarná súťaţ Uherský Brod, - 6 ocenení, 
Medzinárodná výtvarná súťaţ Výtvarné alternatívy Povaţ-

ská Bystrica - 9 ocenení, Medzinár. výtvarná súťaţ Lidice - 
35 ocenení a 2 pamätné medaily, Medzinárodná výtvarná 

súťaţ Bohúňová paleta - 22 ocenení, Medzinárodná výtvar-

ná súťaţ v Toruni - 15 ocenení a cena za kolekciu prác. 
Spolupracujeme s hudobnou školou v Poľsku, ZUŠ v Čes-

kom Těšíne a v Opave. V tomto školskom roku sa nám 
podarilo usporiadať spoločný verejný medzinárodný kon-

cert pod názvom Hudba bez hraníc. Veľkým povzbudením 

do ďalšej práce pre členov Komorného sláčikového 
orchestra bolo pozvanie a následné účinkovanie na našom 

najväčšom hudobnom festivale Pohoda. V minulom škol-
skom roku sme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

zaviedli nový učebný predmet - Hra na saxofóne.  

2. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na materiálno-
technické vybavenie školy sme pouţili a pouţijeme na ná-

kup učebných pomôcok, hudobných nástrojov, nábytku a 
pod. Je to veľká finančná pomoc pre školu, ale nákup po-

trebných učeb. pomôcok nepokryje. Niektoré hudobné nás-

troje (hlavne klavíre) uţ dosluhujú a nový klavír stojí 
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najmenej 500.000 tisíc Sk. Kapitálové výdavky sme nečer-

pali, nakoľko nám ţiadne neboli poukázané.  

3. Škola sídli  v dvoch starších prenajatých budovách, ktoré by 
potrebovali väčšiu generálnu opravu. V rámci našich moţ-

ností sa snaţíme ţiakom zabezpečiť aspoň čisté priestory, v 
ktorých by s chuťou začali svoje umelecké vzdelávanie v 

novom školskom roku. 

Info Trenčín 23.08.2007 
Pomocná evidencia 530/1/07 

 
Katedra jazykov na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka 

v Trenčíne pod záštitou rektora Dr.h.c. Ing. Juraja Wagnera, 

PhD. a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavla Sedláčka, MPH pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia 

Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 

Dubčeka uskutoč-

nila v dňoch 6. – 7. 
septembra 2007 

medzinárodnú kon-
ferenciu Lingua 

Summit 2007 na 

tému „Komuniká-
cia kultúr v zjedno-

cujúcej sa Európe“. 
Konferenciu otvorila a hostí privítala vedúca katedry jazykov 

Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka PhDr. Elena Delgádová. Účastníkov 
v mene univerzity pozdravil rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH. Po tomto slávnostnom úvode, v ktorom 

s krátkym kultúrnym programom vystúpilo umelecké dueto 
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učiteľov Ivety Pruţincovej a Michala Orechovského zo 

Základnej umeleckej školy v Trenčíne, s plenárnou prednáš-

kou vystúpil prof. PhDr. Richard Repka na tému „Komu-

nikácia, kontextualizácia a komunikatívne vyučovanie cu-

dzích jazykov“. Jednotlivé vystúpenia účastníkov konfe-
rencie sa konali v sekcii slovensko-českého jazyka, anglického 

jazyka, nemeckého jazyka a španielskeho jazyka. Účastníci 

konferencie konštatovali, ţe popri odovzdaní svojich poznat-
kov z jazykového vzdelávania v Európe, kaţdý, kto sa naučí 

iný jazyk, poznáva aj kultúru tej krajiny, ktorý sa naučil. Preto 
treba efektívne komunikovať. Konferencie sa zúčastnilo 60 

odborníkov v linguistike zo Španielska, Rumunska, Ukrajiny, 

Chorvátska, Veľkej Británie, Ruska, Kanárskych ostrovov, 
Českej republiky a Slovenskej republiky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 540/1/07, 553/1/07 

 

Do základných škôl v Trenčíne do nového školského roka 
2007/2008, ktorý sa začal dňa 3. septembra 2007 nastúpilo 

4.519 ţiakov. Trend zniţovania počtov ţiakov na základných 
školách pokračoval, lebo do prvých ročníkov nastúpilo 450 

ţiakov a predchádzajúcom školskom roku ukončilo školskú 

dochádzku 654 deviatakov, čo je o 204 detí menej ako 
v predchádzajúcom školskom roku 2006/2007. Len pre lepšiu 

informovanosť treba po-
dotknúť, ţe „na území mes-

ta Trenčín je evidovaných 

osem plno organizovaných 
škôl (ročníky 1. aţ 9.) 

a jednu neúplne organizo-
vanú školu v mestskej časti 

Opatová na Potočnej ulici, 

v ktorej sú ročníky 1. aţ 4. 
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Okrem škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín sa v 

meste Trenčín nachádzajú ešte dve základné školy s inými 

zriaďovateľmi a to cirkevná Základná škola sv. Andreja-
Svorada a Benedikta, ktorej zriaďovateľom je Nitrianske 

biskupstvo a Špeciálna základná škola internátna Vladimíra 
Predmerského, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad“ 

povedal vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského 

úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. Vo svojom konkretizoval 
špeciálne zameranie jednotlivých škôl. Tak napríklad Základ-

ná škola Kubranská cesta sa venuje edukácii intelektovo 
nadaných detí v projekte ERIN, Základná škola Hodţova ul. je 

zameraná na hokejovú prípravu, Základná škola Na dolinách 

má futbalové triedy a Základná škola Ul. L. Novomeského sa 
zameriava na karate. V Základnej škole Východná ul. sú triedy 

basketbalu a športovej gymnastiky. V Základnej škole Bezru-
čova ul. a Základnej škole Dlhé hony sa na šport nešpecia-

lizujú. Všetky tieto školy majú však rozšírenú jazykovú 

výučbu.  
Základná škola Bezručova ul. má ako jediná v meste bez-

bariérový prístup a výťah slúţiaci pre vozičkárov. Aby mali 
postihnuté deti čo najlepšie podmienky, pracujú na škole aj 

asistenti učiteľov. 

Mesto je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, ktorú 
navštevovalo v minulom školskom roku 1.062 detí a Centrum 

voľného času. Kaţdé ráno počas školského roka na 
priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl sledujú a 

riadia premávku mestskí policajti. 

Info Trenčín 06.09.2007 
Pomocná evidencia 550/1/07 

 
Úlohou 1. ročníka vedeckej konferencie Otvorená univer-

zita  2007, ktorá sa uskutočnila 11. septembra 2007 na Fakulte 

mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
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bolo podchytiť záujem ţiakov a študentov o vedu a techniku. 

Zároveň jej cieľom bola popularizácia moderného a perspek-

tívneho vedného odboru mechatronika. Súčasťou konferencie 
bola aj prezentácia naučených zručností a znalostí študentov 

stredných škôl pri mechatronických modeloch a výstava 
robotických zariadení, ktoré zhotovili v spolupráci s mladými 

asistentami Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka. Konferenciu otvoril rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

Konferenciu podporila Agentúra pre podporu výskumu 
a vývoja.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 11. septembra 2007 vedenie Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka zvolalo tlačovú konferenciu, v súvislosti 
so začiatkom nového akademického roka 2007/2008 a osláv 

10. výročia  svojej existencie. V úvode tlačovej konferencie 

prítomných novinárov privítala vedúca referátu styku s verej-
nosťou. Ing. Ruţena Wagnerová.. Konštatovala, ţe dnešné 

stretnutie sa uskutoč-
ňuje po prvýkrát v no-

vozriadenej zasadačke 

v rekonštruovanej rek-
torátnej budove. 

Úvodné slovo pred-
niesol rektor Tren-

čianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 

Dr.h.c., doc. Ing. Ju-

raj Wagner, PhD., ktorý v krátkom zamyslení priblíţil obdo-
bie spred desiatich rokov, kedy vznik vysokej školy v Tren-

číne našiel oporu v zákone z 15. mája 1997 a hŕstka nadšencov 

z radov učiteľov pretavila do reálnej skutočnosti snahy 

vyznamenanie prevzal aj kronikár Mesta Trenčín Jozef Čerty 
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minulých generácií vdýchla ţivot novej vysokej škole so 

štyrmi fakultami na slávnostnom otvorení akademického roka 

13. septembra 1997 so 723 študentmi. Zhodnotil uplynulé 
desaťročné obdobie univerzity a zoznámil novotami. s ktorými 

vstupuje univerzita do nového akademického roku 2007/2008. 
Tohoročný akademický rok sa bude symbolicky tieţ otvárať 

13. septembra a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

vstupuje do neho s piatimi fakultami, ktoré by malo nav-
števovať cca 7.000 študentov a to v bakalárskej forme štúdia 

5.614 študentov, v magisterskej a inţinierskej forme štúdia 
1.246 študentov a vo  forme  doktorandského štúdia 107 štu-

dentov. Tieto počty sa môţu ešte zmeniť, pretoţe zápisy ešte 

stále prebiehajú. Univerzita má študentov vo všetkých 
stupňoch štúdia, čím spĺňa podmienky kaţdej plnohodnotnej 

univerzity. V dennej forme štúdia v nasledujúcom akademic-
kom roku bude študovať 4.036 študentov a v externej forme 

štúdia 2.931 študentov. Najpočetnejšou fakultou univerzity 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorej bude 
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študovať viac ako 3.700 študentov a druhou najpočetnejšou 

fakultou je Fakulta mechatroniky, na ktorej bude študovať 

viac ako 1.100 študentov. Veľký záujem je o štúdium na 
Fakulte zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorá má zapísaných 

vyše 600 študentov a o štúdium na Ústave prírodných a so-
ciálnych vied v učebnom odbore Politológia, kde je za-

písaných vyše 560 študentov. Rektor vyslovil presvedčenie, ţe 

kvantitatívne stavy študentov dosahujú  uţ strop, čo znamená, 
ţe univerzita dosiahla stav, ktorý sa dala do vienka pri svojom 

zrode a bude sa musieť viac venovať kvalite. Vedecko-
výskumnú činnosť a výchovu a vzdelávanie zabezpečuje tak-

mer 250 učiteľov a manaţérov a 30 vedeckých pracovníkov. 

Z hľadiska úrovne vzdelanosti učiteľov, výchovno-vzdelávací 
proces bude zabezpečovať 50 profesorov a mimoriadnych pro-

fesorov, 40 docentov  51 učiteľov s vedeckou hodnosťou CSc. 
a PhD. Cca 280 osôb zabezpečuje vnútorný chod univerzity. 

Univerzita sa prezentovala aj medzinárodne a stala členom 

Európskej asociácie univerzít, Poddunajskej konferencie rek-
torov a Asociácie univerzít karpatského regiónu. Univerzita 

má širokú spoluprácu na základe zmlúv s univerzitami nielen 
v Európe, ale aj v USA. Zmluvy nie sú formálne, ale sú ţivé, 

čo potvrdí účasť zástupcov zahraničných univerzít na 

slávnostnom otvorení nového akademického roka dňa 13. 
septembra 2007. V tento deň príjmu rektori Iţevskej a Bolo-

gnskej univerzity čestný vedecký titul Dr.h.c. Potom podrobne 
informoval o priebehu slávnostného otvorenia akademického 

roku 2007/2008 pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorý sa uskutoční 
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašpa-

roviča vo štvrtok 13. septembra 2007.  o  9,30 hod.  v Kul-
túrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej repu-

bliky v Trenčíne za účasti predsedu Vlády Slovenskej repu-

bliky Róberta Fica, podpredsedu Vlády Slovenskej republiky 
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Dušana Čaploviča, ministra školstva Slovenskej republiky 

Dušana Mikolaja, poslancov Národnej rady Slovenskej repu-

bliky, predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Mesta Trenčín, rektorov európskych univerzít a ďalších výz-

namných osobností a pozvaných hostí. Na otázky zástupcov 
médií odpovedali ďalší akademickí funkcionári univerzity – 

prorektori Rozmarína Dubovská, Juraj Slabeycius, Kristína 

Zgodavová a Eva Grmanová. Na záver za dobrú spoluprácu 
v uplynulom období ocenila Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka novinárov, ktorým ocenenie odovzdal rektor univer-
zity Dr.h.c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Na záver tlačovej 

konferencie odovzdal rektor Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka ocenenia pri príleţitosti decénia univerzity týmto 
zástupcom médií : 

- Medailu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za 

propagáciu vzdelávania, vedy a výskumu na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka prevzali PhDr. Milan Kráľ, 

Mgr. Jozef Čery, PhDr. Oľga Kajabová, Erika Ságová 

a Radovan Stoklasa. 

- Bronzovú medailu M. Hella za zásluhy o rozvoj vedy a 

vzdelanosti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  
pri príleţitosti 10. výročia Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka prevzali Mgr. Ľubomíra Sedláková 
z Trenčianskych novín, PhDr. Peter Toman z Trenčian-

skeho samosprávneho kraja a Ing. Peter Hlucháň, riaditeľ 

Trenčianskej televízie. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 537/1/07 
 

Divadelná sála Kultúrneho a metodického centra Ozbro-
jených Slovenskej republiky v Trenčíne bola dňa 13. sep-

tembra 2007 miestom osláv 10. výročia vzniku Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka a otvorenia nového aka-
demického roka 2007/2008 Trenčianskej univerzity Alexandra 
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Dubčeka za účasti popredných činiteľov verejného a spoločne-

ského ţivota Slovenskej republiky, kraja a mesta Trenčín, 

z ktorých treba spomenúť podpredsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky Miroslava Cíţa, podpredsedu Vlády 

Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, 

primátora Mesta 

Trenčín Ing. Bra-

nislava Cellera, 

poslancov Národnej 
rady Slovenskej re-

publiky, akademic-

kých funkcionárov 
spriatelených uni-

verzít a študentov. 
Po štátnej hymne 

Slovenskej republi-

ky, ktorú zaspieval Spevácky zbor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka za dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša, 

PhD., prítomných hostí privítala prorektorka pre sociálnu 
starostlivosť RNDr. Eva Grmanová. S pozdravnými prího-

vormi vystúpili všetci vyššie spomenutí hostia.  

V rámci osláv po prvý raz udelili najvyššie univerzitné 
vyznamenanie - Zlatú medailu Maximiliána Hella za 

zásluhy o rozvoj univerzity, vedy a vzdelanosti. Ako prvý ju 
získal prezident Slovenskej republiky JUDr. Ivan Gašpa-

rovič. Za ním nasledoval premiér Vlády Slovenskej republiky 

JUDr. Róbert Fico, minister školstva Slovenskej republiky 
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. a JUDr. Vladimír Mečiar, za 

ktorého vlády univerzita vznikla. Menovaní sa na slávnosti 
neukázali, takţe ako prvý si cenu osobne prevzal aţ expre-

zident Slovenskej republiky Ing. Rudolf Schuster. Nasle-

doval ho podpredseda Vlády Slovenskej republiky PhDr. 
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Dušan Čaplovič, DrSc., predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý sa pričinil o 

zaloţenie Fakulty zdravotníctva, primátor Trenčína Ing. 
Branislav Celler, ktorému univerzita poďakovala za uvoľ-

nenie nepotrebných budov. Poslednú zlatú medailu získal 
rektor Technickej uni-

verzity v Košiciach Ján 

Sinay.  
Vyvrcholením osláv 

univerzity bolo udelenie 
čestných titulov Dr.h.c. 

rektorovi Iţevskej štát-

nej univerzity Ivanovi 

Vasilievičovi Abramo-

vovi a rektorovi Bolon-
skej univerzity Pier Ugo Calzolarimu za prejav upevňovania 

vzťahov s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, 

najmä však prínos k rozvoju vedy a vzdelávania. V závere 
osláv vystúpil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý vo 
svojom príhovore priblíţil historické chvíle spred desiatich 

rokov, „kedy presne na deň 13. septembra 1997 v objekte 

Domu armády bol otvorený prvý akademický rok Tren-
čianskej univerzity, naplnení veľkými očakávaniami, túţbami, 

predstavami a cieľmi pre budúce dni, mesiace a roky, ktoré 
nás čakajú“. „Tento deň bol zhmotnením vízie, ale aj plodom 

tvrdej práce ľudí z regiónu v čele s vtedajším prednostom 

Krajského úradu v Trenčín Ing. Milanom Topolim, podporo-
vanú vtedajšou vládou Slovenskej republiky pod vedením Vla-

dimíra Mečiara, ktorí priviedli na svetlo sveta projekt Tren-
čianskej univerzity. Tým, ktorí stáli pri kolíske Trenčianskej 

univerzity úprimne ďakujeme“. V krátkej reminiscencii sa zas-

tavil pri historických chvíľach začiatku prvého akademického 
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roka, keď rektor akademik Ivan Plander privítal na štyroch 

fakultách prvých 720 študentov a malú skupinku učiteľov. 

S vyučovaním sa začalo vo dvoch budovách v Trenčíne 
a jednou v Púchove. „Prekáţok bolo neúrekom, ale všetky 

hravo preválcovalo naše nadšenie. Naplnilo sa mnohoročné 
prianie mať v Trenčíne vysokú školu. Vedeli sme, ţe jej vznik 

bude mať nielen vzdelávací, ale aj kultúrny význam pre mesto 

Trenčín, pre rozvoj celého regiónu a Slovenskej republiky“. 
Keď sa pozeráme späť na uplynulých desať rokov, ţe je tomu 

tak. Veď základom modernej Európy sú práve regióny so 
silnou ekonomikou a infraštruktúrou, ktorých silu umocňuje 

vysokoškolský vzdelávací dom.  

Pri desiatich narodeninách univerzity spomenul, ţe táto sa 
rozrástla na desaťnásobok, keď na jej piatich fakultách, bude 

študovať cca 7.000 študentov a to v bakalárskej forme štúdia 
5.614 študentov, v magisterskej a inţinierskej forme štúdia 

1.246 študentov a vo  forme  doktorandského štúdia 107 štu-

dentov. Tieto počty sa môţu ešte zmeniť, pretoţe zápisy ešte 
stále prebiehajú. Univerzita má študentov vo všetkých stup-

ňoch štúdia, čím spĺňa podmienky kaţdej plnohodnotnej 
univerzity. V dennej forme štúdia v nasledujúcom akademic-

kom roku bude študovať 4.036 študentov a v externej forme 

štúdia 2.931 študentov. Najpočetnejšou fakultou univerzity 
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorej bude štu-

dovať viac ako 3.700 študentov a druhou najpočetnejšou 
fakultou je Fakulta mechatroniky, na ktorej bude študovať 

viac ako 1.100 študentov. Veľký záujem je o štúdium na 

Fakulte zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorá má zapísaných 
vyše 600 študentov a o štúdium na Ústave prírodných a so-

ciálnych vied v učebnom odbore Politológia, kde je zapísa-
ných vyše 560 študentov. Rektor vyslovil presvedčenie, ţe 

kvantitatívne stavy študentov dosahujú  uţ strop, čo znamená, 

ţe univerzita dosiahla stav, ktorý sa dala do vienka pri svojom 
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zrode a bude sa musieť viac venovať kvalite. Vedecko-

výskumnú činnosť a výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 

takmer 250 učiteľov a manaţérov a 30 vedeckých pracov-
níkov. Z hľadiska úrovne vzdelanosti učiteľov, výchovno-

vzdelávací proces bude zabezpečovať 50 profesorov a mimo-
riadnych profesorov, 40 docentov 51 učiteľov s vedeckou hod-

nosťou CSc. a PhD. Cca 280 osôb zabezpečuje vnútorný chod 

univerzity. Univerzita sa prezentovala aj medzinárodne a stala 
členom Európskej asociácie univerzít, Poddunajskej konfe-

rencie rektorov a Asociácie univerzít karpatského regiónu. 
Univerzita má širokú spoluprácu na základe zmlúv s univer-

zitami nielen v Európe, ale aj v USA. Zmluvy nie sú formálne. 

Za uplynulých desať rokov opustilo brány univerzity 2.880 
inţinierov, 970 bakalárov a 20 doktorandov.  

Rektor sa vo svojom príhovore dotkol aj podmienok pries-
torového vybavenia univerzity v priebehu desiatich rokov.  V 

prvom roku univerzita začínala s dvomi budovami bývalého 

učilišťa a generálneho riaditeľstva CEVA na Študentskej ulici 
v Trenčíne. Postupne k nim pribudli areály v Púchove, areál 

zrušeného Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho 
v Trenčíne - Záblatí, kniţnica na Hornom Šianci, vedecké 

pracovisko na Štefánikovej ulici a areály zrušených zá-

kladných škôl na Študentskej a Saratovskej ulici v Trenčíne. 
Rektora neteší, ţe minister obrany Slovenskej republiky Fran-

tišek Kašický zrušil rozhodnutie svojho predchodcu Juraja 
Lišku, keď priestory trenčianskych kasární, predtým uvoľnené 

na civilné účely trenčianske kasárne (univerzita plánovala mať 

svoje priestory), vrátil vojakom. Zo svojho vystúpenia nevy-
nechal veľmi horúcu tému, rezonujúcu medzi poslucháčmi 

vysokých škôl, t.j. platenie školného. Na Trenčianskej univer-
zite A. Dubčeka od budúceho akademického roka 2008/2009 

by mali platiť školné len niektorí externisti. Bude sa prihliadať 

na spoločenskú objednávku, teda tam, kde je pretlak záujem-
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cov, týka sa študentov humanitných odborov, externí študenti 

budú asi platiť. Štúdium na technických odboroch by malo 

ostať bezplatné. Štát by totiţ mal dotovať stanovený počet ex-
terných študentov, ostatní si budú musieť priplatiť. Budú sa 

musieť vypracovať presné kritériá, kto bude platiť a kto nie, 
pričom by mohla byť zohľadnená sociálna situácia jedno-

tlivých študentov. Školné by sa malo týkať len novoprijatých 

externistov, ktorí na univerzitu nastúpia na budúci akademický 
rok 2008/2009. Univerzite sa „po desiatich rokoch strádania 

podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok a zvýšiť 
počet miest v internátoch. Univerzita plánuje vybudovať 

vlastný internát. V závere vyjadril niekoľko zaujímavých 

myšlienok, o smerovaní univerzity, predovšetkým, ţe :  
- ďalšie desaťročie by malo byť opäť prínosom v raste 

intelektuálneho kapitálu, najmä mladej generácie učiteľov 

a študentov,  
- o vedeckú prácu na univerzite budú mať stále záujem 

študenti a partneri z domáceho prostredia ako aj zo 
zahraničia,  

- univerzita by si mala zachovať univerzitný charakter cestou 

kvality, treba zabudnúť na cestu priemernosti,  vyprofilovať 
univerzitu s akcentom na technické študijné programy, 

rozšíriť ponuku prírodovedných a humanitných študijných 

programov, v ktorých by bola univerzita jedinečná a prí-
ťaţlivá.  

„Vzdelávanie národov sú najväčšími pokladmi národov 
a podmienkou civilizácie tretieho tisícročia. Chráňme a rozví-

jajme poklad, ktorého sa máme česť dotýkať v záujme spo-

kojného a kvalitného ţivota budúcich generácií. Vzdelávať, 
odovzdávať múdrosť mladým ľuďom, pracovať vo vede 

a odhaľovať tajomstvá trinástej komnaty, to je predsa nielen 
nádherné poslanie, ale aj veľké krásne umenie“.  
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Slávnostný deň Trenčianskej univerzity ukončil vo večer-

ných hodinách operným koncertom Ambassador orchester 

Pressburg, ktorý vystúpil s mladými sólistami opery 
Slovenského národného divadla Pavlom Remenárom a Evou 

Hornyákovou. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 20.09.2007 

Pomocná evidencia 582/1/07 
 

Predstavitelia Bolognskej univerzity podporujú myšlienku 
posilnenia európskej identity prostredníctvom spolupráce v 

rámci siete európskych univerzít. Jej rektora Piera Uga 

Calzolariho a prorektora Guida Gambetu prijal prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa 14. septembra 

2007. S predstaviteľmi tejto najstaršej univerzity na svete 
hovoril prezident Slovenskej republiky aj o problematike 

reformy našich vysokých škôl. Podľa hlavy štátu by malo byť 

výsledkom reformného úsilia skvalitnenie vzdelávacieho pro-
cesu a zvýšenie kreditu slovenských vysokých škôl a univerzít 

v zahraničí. Stretnutia sa zúčastnil aj rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD., ktorý tlmočil prezidentovi rozhodnutie vedec-

kej rady univerzity oceniť zásluhy hlavy štátu o rozvoj vedy, 
vzdelania a kultúry Zlatou medailou Maximiliána Hella. 

Bolonská univerzita má vo veľkej úcte ţivot a pamiatku 
Alexandra Dubčeka a dokonca nášmu štátnikovi v čase jeho 

vynútenej politickej i spoločenskej izolácie v roku 1988 

udelila čestný doktorát. Zástupcovia Bolognskej univerzity 
navštívili aj Ekonomickú univerzitu a Univerzitu Komenského 

v Bratislave, s ktorými spolupracujú uţ niekoľko rokov.  
www.tasr.sk 14.09.2007 

Pomocná evidencia 575/1/07 

 

http://www.tasr.sk/
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Dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia Transfer 

2007 na tému Vyuţívanie techniky nových poznatkov 

v strojárskej praxi sa dnes začala dňa 18. septembra 2007 v 
Trenčíne. Uţ jeho deviaty ročník pripravila Fakulta špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v spolupráci so 
Zväzom strojár-

skeho priemyslu 

Slovenskej repu-
bliky a slovenský-

mi firmami. Po 
privítaní účastní-

kov podujatia mo-

derátorom mim. 

prof. doc. Ing. Jo-

zefom Karasom 
sa k prítomným 

prihovoril dekan 

Fakulty špeciálnej techniky prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., 
ktorý zvýraznil, ţe konferencia sa nesie v slávnostnej atmo-

sfére decénia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Konfe-
rencia uţ po deviatykrát sa stala medzinárodným fórom, na 

ktorom stretávajú úspešní riešitelia, aby sa prezentovali 

s výsledkami svojej práce z oblasti strojárskeho priemyslu 
a progresívne tendencie môţu znamenať aj dobré vyhliadky 

pre celý strojársky priemysel. Osobitne privítal zahraničných 
účastníkov konferencie – z Nemecka, Bieloruska, Čiech. Kon-

štatoval, ţe „do verejnej diskusie je pripravených 95 prís-

pevkov, ktoré prednesú zástupcovia z 22 univerzít a 10 
firiem“. Uviedol, ţe do nového akademického roku vstupuje 

Fakulta špeciálnej techniky s dvomi novými akreditovanými 
učebnými odbormi – „Výrobná technika“ a „Program, servis 

a opravy automobilov“. V mene vedenia Trenčianskej unive-

zity A. Dubčeka pozdravila účastníkov konferencie pro-
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rektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc., ktorá pripomenula uţ 

desaťročnú úspešnú cestu univerzity pri výchove a vzdelávaní 
mladých ľudí trenčianskeho regiónu a celého Slovenska. Po 

príhovore prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej 
republiky Ing. Milana Cagalu a prednáškou na tému Stro-

jársky priemysel Slovenskej republiky sa účastníci rozdelili 

do troch pracovných sekcií, v ktorých si vypočuli prednášky 
obsahovo zamerané na : 

1. Nové materiály, progresívne a inovačné technológie,  
2. Vývojové konštrukcie a nové metódy konštruovania, 

3. Kvalita produkcie, spoľahlivosť, diagnostika a opravá-

renstvo.  
Rokovanie konferencie sa konalo v slovenskom, českom, 

anglickom a nemeckom jazyku. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 581/1/07  

 
Metodicko – pedagogické centrum v Trenčíne pripravilo pre 

širokú pedagogickú verejnosť Prvú videokonferenciu o funk-

čnej gramotnosti učiteľov zameranej na praktické vyuţívanie 

informačno – komunikačných technológií vo vyučovacích 

premetoch. Poduja-
tie sa uskutočnilo 

24. septembra 2007 
v priestoroch Tren-

čianskej univerzity 

A. Dubčeka pod 
záštitou predsedu 

Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Se-

dláčka. Cieľom 
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konferencie bolo zvýšenie informovanosti pedagógov zá-

kladných a stredných škôl o moţnostiach aktívneho a efek-

tívneho vyuţívania informačno – komunikačných technológií 
na vyučovacích hodinách a podmienkach súčasnej školy 

a zároveň poukázať na moţnosti inovácií vyučovania 
v modernej škole. Táto videokonferencia sa konala sa okrem 

Trenčína aj v Novom Meste nad Váhom a Handlovej. Časť 

programu bola realizovaná formou videokonferencie, v ktorej 
vystúpili hostia z rôznych vzdelávacích inštitúcií z celého 

Slovenska. Prednášajúci sa venovali výsledkom a prezentácii 
výsledkov e-learningu, jeho trendom a moţnostiam. Ako vy-

plynulo z konferencie, základným predpokladom pre úspešnú 

realizáciu videokonferencie je zabezpečenie bezchybného 
fungovania  techniky, čo sa aj v tomto prípade podarilo. Vi-

deokonferencia potvrdila, ţe aj v školstve treba hľadať nové, 
progresívne metódy a cesty na efektívne vyuţívanie moder-

ných technológií vo vyučovacom  procese a v mimoškolskej, 

záujmovej činnosti. 
Info Trenčín 04.10.2007 

Pomocná evidencia 508/1/07 

 

Michaela Bulejková, ţiačka Súkromnej základnej umelec-

kej školy v Trenčíne na Gagarinovej ulici získala prvé miesto 
v druhej vekovej kategó-

rii nad 12 rokov v 1. roč-
níku národného kola eu-

rópskej výtvarnej súťaţe  

Nakresli výskumníka, 
výskumníčku.  Súťaţ sa 

konala pod záštitou štát-
neho tajomníka Minis-

terstva školstva Sloven-

skej republiky Ing. Joze-
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fa Habánika, PhD. po prvýkrát na Slovensku. Víťazné dielo 

Noc Výskumníka sa stalo prvým slovenským projektom 

podporeným zo 7. rámcového programu Európskej únie na 
roky 2007 aţ 2013. Miška pod vedením učiteľky Evy Kul-

hánkovej namaľovala výskumníka podmorského sveta. Hoci 
sa do súťaţe zapojilo takmer 800 ţiakov a študentov, dokázala 

zvíťaziť. Je to druhá celoslovenská cena Súkromnej základnej 

umeleckej školy v Trenčíne, lebo na jar tohto roka v súťaţi 
Vesmír očami detí získala cenu ţiačka Valéria Šebová pod 

vedením Terézie Berecovej.  
Info Trenčín 18.10.2007 

Pomocná evidencia 540/1/07 

 
Areál Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne - 

Záblatí sa rozrastá o novú stavbu, ktorá je pre miestnych 
občanov zahalená tajomstvom, preto nečudo, ţe sa chýria 

fámy o výstavbe malého atómového reaktora a pod. Aká je 

skutočnosť, na to odpovedal rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. nasle-

dovne : 
„Laboratórium, ktoré sa stavia v univerzitnom areáli, sa 

pripravuje uţ viac ako dva roky. Je to iniciatíva, ktorá vznikla 

v spolupráci s Úradom normalizácie, metrológie a skúšobníc-
tva a Slovenským metrologickým ústavom. Bude to výskumné 

laboratórium vyuţitia studeného elektrónového lúča pre prie-
myselné účely. Cieľom tohto laboratória bude pripraviť 

priemyselné metódy vyuţitia prúdu elektrónov na niektoré 

účely v potravinárskom priemysle, zdravotníctve a v úprave 
materiálov, najmä plastov. Vychádzame z toho, ţe smernica 

Európskej únie určuje, ţe zdravotnícky materiál sa uţ nesmie 
sterilizovať parou, ale napríklad prúdom elektrónov. Sú to 

napríklad jednorazové striekačky, obväzové materiály a pod. 

Naša univerzita chce uviesť tieto inovačné technológie do 
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praxe. Studený elektrónový lúč nie je rádioaktívne ţiarenie 

v tom slova zmysle ako poznáme ţiarenie alfa, beta, gama, 

alebo ţiarenie neutrónov a pod. Prúd elektrónov je aktívny 
a pracuje len dovtedy, pokiaľ pracuje urýchľovač, ţiadne 

nebezpečenstvo vzniku ďalších rádioaktívnych prvky nee-
xistuje, preto je vhodný pre pouţitie v potravinárskom a zdra-

votníckom priemysle.“ 

Info Trenčín 18.10.2007 
Pomocná evidencia 540/1/07 

 
Akreditačná komisia Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky dňa 26. apríla 2007 vyslovila súhlas so zriadením 

Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
v Trenčíne. Po odsúhlasení akademickým senátom Trenčian-

skej univerzity A. Dub-
čeka rektor Dr.h.c. doc. 

Ing. Juraj Wagner, 

PhD. túto fakultu zria-
dil od 1. júla 2007 

a doc. MUDr. Jána Bie-
lika, CSc. poveril pl-

nením úloh vyplýva-

júcich z funkcie dekana 
do zvolenia dekana 

akademickým senátom 
fakulty.  

Proces zriadenia Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univer-

zity A. Dubčeka bol uzavretý slávnostnou inauguráciou jej 
prvého dekana doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. dňa 10. ok-

tóbra 2007. V úvode slávnosti predsedníčka akademického 
senátu fakulty doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. oznámila, ţe 

menovaného do tejto funkcie schválil v tajných voľbách Aka-

demický senát Fakulty zdravotníctva dňa 5. septembra 2007.  
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V slávnostnom príhovore rektor 

Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD. Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka uviedol, ţe spoločným úsi-

lím sa podarilo zavŕšiť úspešne to, 
o čom začal uvaţovať uţ vo svojom 

prvom funkčnom období rektora. 

„Do reálnej podoby mi túto ideu 
pomohli vniesť vtedajší riaditeľ tren-

čianskej nemocnice, dnes predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH a sku-

pina nadšencov na univerzite pod vedením PaedDr. Ernesta 
Brosku, PhD. Im všetkým patrí vyjadriť poďakovanie.“ 

V závere svojho príhovoru vyslovil presvedčenie, ţe doc. 
MUDr. Ján Bielik, CSc. vo funkcii dekana zúročí svoje 

lekárske odborné skúsenosti a znalosti, ale aj skúsenosti 

z riadiacej práce predchádzajúcich pracovísk ako riaditeľ 
trenčianskej nemocnice či z pôsobenia na Ministerstve zdra-

votníctva Slovenskej republiky, alebo v Národnej rade Sloven-
skej republiky ako predseda jej výboru pre zdravotníctvo. 

S pozdravnými príhovormi vystúpilo viacero hostí, z ktorých 

treba spomenúť podpredsedníčku parlamentného výboru pre 
zdravotníctvo Národnej rady SR Ing. Máriu Sabolovú, 

prorektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alţbety v Bratislave prof. MUDr. Štefana Galbavého, 

DrSc., prodekana Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 

v Ruţomberku doc. Ing. Karola Komárka, PhD., štátneho 
tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. 

Jozefa Habánika, PhD.  
Po slávnostnom sľube a dekorovaní insígniami dekana 

Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
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doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. prevzal z rúk rektora Dr.h.c. doc. 

Ing. Juraja Wagnera, PhD. poverovací dekrét.  

Vlastné poznámky 
 

Študenti a pedagógovia Stredného odborného učilišťa odev-
ného a textilného 

v Trenčíne sú konečne 

pod jednou strechou. 
V stredu 17. októbra 

2007 tu riaditeľ školy 

PhDr. Vladimír Moj-

to spolu s predsedom 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja 

MUDr. Pavlom Se-
dláčkom, MPH za 

prítomnosti predsedu školských odborov Ing. Jána Gašpe-

rana, poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďal-
ších hostí oficiálne otvorili novovybudované priestory školy. 

Vybudovaním tretieho podlaţia škola získala päť učební, štyri 
odborné učebne, špecializovanú učebňu pre odborný výcvik 

v odbore cestovný ruch, kniţnicu, reprezentatívnu spoločen-

skú miestnosť a ďalšie administratívne kancelárie. Stredné 
odborné učilište tak mohlo opustiť svoje detašované praco-

viská z neďalekých škôl. Postupnou rekonštrukciou, ktorá sa 
začala pred viac ako desiatimi rokmi a následnou nadstavbou 

škola vytvorila dobré podmienky pre štúdium i voľnočasové 

aktivity pre  vyše 600 študentov, z toho 555 denného štúdia. 
Celkové investičné náklady si vyţiadali viac ako 40 miliónov 

Sk. Škola sa postupne prispôsobovala poţiadavkám doby a tak 
uţ prioritou nie je len  odevníctvo, ale aj cestovný ruch, sluţby 

či podnikanie. Po zriadení strednej školy podnikania tu plá-

nujú vytvoriť zdruţenú strednú školu. Študenti Stredného 
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odborného učilišťa odevného a textilného v Trenčíne dlhodo-

bo dosahujú veľmi dobré umiestnenia na domácich i za-

hraničných súťaţiach, keď získali 7 zlatých Fatima - Junior 
a ďalšie ceny na výstavách v Brne, Prahe či Bratislave. Ori-

ginálnu módu mladí prezentovali na mnohých prestíţnych po-
dujatiach doma i po celom svete. „Otvorenie sprevádza radosť 

i smútok“, povedal pri príhovore predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. „Radosť 
z dokončenia stavby, z krásnych nových priestorov a smútok 

z poznania, ţe modernizačný dlh ostatných škôl je obrovský. 
Poţiadavky riaditeľov škôl a školských zariadení z regiónu 

prevyšujú 1 miliardu 200 miliónov Sk, čo je samozrejme pre 

náš rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja neúnosné.“ 
tsk.sk 17.10.2007 

 
Na Starom Zámku v Banskej Štiavnici sa 18. októbra 2007 

uskutočnila slávnostná certifikácia škôl úspešných v projekte 

Zelená škola v školskom roku 
2006/2007. Certifikát zástup-

com škôl odovzdali organizá-
tori zo Spoločnosti environ-

mentálno-výchovných organi-

zácií Špirála za prítomnosti 
zástupcov Ministerstva ţivot-

ného prostredia Slovenskej re-
publiky a ďalších hostí. Pro-

jekt Zelená škola sa stal sú-

časťou svetového hnutia Eco-

Schools, programu medziná-

rodnej Nadácie pre environ-
mentálne vzdelávanie (FEE). 

Do programu EcoSchools je v 

súčasnosti zapojených vyše 

http://www.fee-international.org/
http://www.fee-international.org/
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40.000 škôl zo 40 krajín 4 kontinentov. Koordináciu projektu 

na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnych aktivít 

Trenčín.  Hlavným cieľom projektu Zelená škola je 
podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu 

sa, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného 
prostredia, udrţateľná spotreba zdrojov, environmentálna vý-

chova a vzdelávanie ţiakov, pracovníkov školy a spolupráca s 

miestnou komunitou. Praktické uplatňovanie týchto princípov 
sa deje v spolupráci s odborníkmi zo Spoločnosťou envi-

ronmentálno-výchovných organizácií Špirála, siete mimo-
vládnych neziskových organizácií, ktorí zapojeným školám 

pomáhajú zvládnuť proces certifikácie. Ocenených bolo cel-

kom 52 škôl. Uţ tradične najsilnejšie zastúpeným mestom bol 
Trenčín a regiónom Trenčiansky kraj. Medzi ocenenými ško-

lami boli Základná škola Trenčín, Východná, Základná škola 
Trenčín, Veľkomoravská, Základná škola Trenčín, Na doli-

nách, Základná škola Trenčín Potočná, Špeciálna Základná 

škola internátna V. Predmerského Trenčín, Základná škola 
Soblahov, Základná škola Kočovce, Základná škola Moravské 

Lieskové, Súkromná Základná škola Nová Dubnica, Základná 
škola Dolné Vestenice, Materská škola Púchov – Nosice  

a Základná škola Stred Povaţská Bystrica. Zoznam všetkých 

Zelených škôl bol uverejnený na internetových stránkach 
www.zelenaskola.sk. V súčasnosti sa realizuje 3. ročník pro-

jektu, do ktorého je zapojených vyše 80 škôl z celého 
Slovenska. 

Info Trenčín 08.11.2007 

Pomocná evidencia 600/1/07 
 

Deň pracovných stáţí na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka sa stal uţ tradíciou. Prvá úspešná akcia sa konala 

takmer presne pred rokom, t.j. 24. októbra 2006. Vtedy sa 
akcie zúčastnilo 21 firiem. Ďalší semester Centra kariérneho 

poradenstva zorganizovalo Deň pracovných stáţí na Fakulte 

http://www.zelenaskola.sk/
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mechatroniky v Trenčíne - Záblatí, keďţe svoje aktivity venu-

je všetkým študentom všetkých fakúlt Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka. Svoju účasť potvrdilo a reálne splnilo 24 
firiem. A práve vďaka tejto akcii, situovanej mimo centra 

mesta Trenčín sa účasť zabezpečovala  kyvadlovou dopravou 
so Sihote do Záblatia.  

Aj v tomto roku dňa 23. októbra 2007 sa na túto akciu 

prihlásilo 19 firiem, z toho 6 prejavilo záujem aj o prezentáciu 
spoločnosti v aule univerzity. Vďaka aktívnej prezentácii na 

internete a novinke – „on-line chatu“ priamo na web stránke 
s jedným z kariérnych poradcov – sa aktivity rozšírili aj mimo 

región. Vďaka „on-line chatu“ sa študenti z akéhokoľvek 

miesta mohli kedykoľvek spojiť s pracovníkmi Centra 
kariérneho poradenstva a konzultovať problematické otázky 

alebo sa iba jednoducho informovať. Chat sa tak stal novým 
pracovným nástrojom a získava si čoraz väčšiu popularitu. 

Prieskum spokojnosti s organizáciou, formou propagácie a vô-

bec celkovým dojmom z Dňa pracovných stáţí je uţ samo-
zrejmosťou. Pracovníci Centra kariérneho poradenstva kladú 

veľký dôraz na výstupy z dotazníkov (cieľovou skupinou sú 
na jednej strane zúčastnené firmy, na strane druhej študenti). 

Výstupy z dotazníkov spolu s fotodokumentáciou sú prístupné 

pre verejnosť a je ich moţné nájsť priamo na web stránke 
Centra kariérneho poradenstva. 

Vlastné poznámky 
 

Špeciálna základná škola internátna na Vladimíra Pred-

merského na Ulici Ľ. Stárka v Trenčíne na svojom pozemku 
zriadila pred dvomi rokmi arborétum. Táto malá botanická 

záhrada určená na výskum drevín, a ostaných rastlín, realizuje 
v praxi myšlienku školy hrou pre všetky deti bez rozdielu 

veku. Arborétum bolo zriadené predovšetkým pre deti s du-

ševným a telesným postihnutím, ktoré im napomáha inte-
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grovať sa s ostatnou populáciou a lepšie pochopiť okolie pri 

náučno-záţitkovom vyučovaní v prírode priamo pod oknami 

školy. V prvej etape bola zriadená náučno-úţitková časť. Jej 
základný kameň bol poloţený na „Deň Zeme“ 22. apríla 

2005. Jeho súčasťou bol „Náučno-záţitkový chodník“. Na 
príprave arboréta pracovali pedagógovia, ţiaci, vychovávatelia 

a nepedagogickí pracovníci zariadenia. Prostriedky na realizá-

ciu projektu získala škola z Klubu darcov Trenčianskej nadá-
cie a stromčeky poskytlo Mestské hospodárstvo a správa lesov 

Mesta Trenčín, m.r.o. Lesná pedagogička Ing. Jaroslava Va-

nyová predviedla so ţiakmi školy ukáţku vyučovacej hodiny 

záţitkovou formou. Druhá, relaxačná časť arboréta bola 

slávnostne otvorená 
dňa 25. októbra 

2007 riaditeľom 
Slovenskej spori-

teľne v Trenčíne 

Ing. Misářom, kto-
rá podporila jej 

realizáciu. Táto časť 
bola vybudovaná na 

krásnom trávniku 

s vysadenými drevi-
nami s tabuľkami, ktoré niesli ich pomenovania. V priestore 

nechýbali ani atrakcie, ako napríklad impozantná „Hradná 
pevnosť s prístreškom“, čo v podstate bola atraktívna prelie-

začka z dreva, umoţňujúca rozvíjať u detí obratnosť, odvahu, 

priestorovú orientáciu, koordináciu pohybov pri precvičení 
tela, umoţňujúca pozorovať a vnímať okolie. Medzi ďalšie 

atrakcie patrili „závesný mostík“ (z dreva na lane) a „preva-
ţovacia hojdačka“, motivujúca k cvičeniu a práci vo dvojici. 

Arborétum sa stalo tak miestom, ktorý umoţňuje zaujímavým  



 417 

spôsobom rozvíjať telesné a duševné schopnosti detí vyţa-

dujúce špeciálnu starostlivosť.  

Info Trenčín 22.11.2007 
Pomocná evidencia 639/1/07 

 
Pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v stredu 31. októbra 2007 

v jej aule sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka rozšírené o vedecké rady 

fakúlt. Po slávnostnom privítaní zúčastnených hostí a akade-
mických funkcionárov z vysokých škôl z Čiech a zo Slo-

venska prorektorkou RNDr. Evou Grmanovou, PhD. ktorá 

oznámila, ţe : 
1. Vedecká rada Fakulty priemyselných technológií Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka udelila Vedecká rada 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na svojom za-

sadnutí 6. decembra 2006 čestnú vedeckú hodnosť  Doctor 

honoris causa významnej osobnosti prof. Ing. Dušanovi 

Bakošovi, DrSc.,  

2. Vedecká rada Fakulty mechatroniky Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka udelila Vedecká rada Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka na svojom zasadnutí 6. 

decembra 2006 čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris 
causa významnej osobnosti prof. Ing. Matejovi Bílému, 

DrSc.  
3. a Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

udelila Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka na svojom zasadnutí 6. decembra 2006 čestnú 
vedeckú hodnosť Doctor honoris causa významnej osob-

nosti akad. prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc. 
Keďţe všetci spomínaní splnili podmienky pre udelenie pre 

udelenie čestnej vedeckej hodnosti, tak rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c doc. Ing. Juraj Wag-



 418 

ner, PhD. vyslovil súhlas s jej udelením. Po zhodnotení dote-

rajšej práce navrhnutých drţiteľov čestnej vedeckej hodnosti 

akademickými funkcionármi Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka a po 

ich slávnostnom 
sľube kaţdý z nich 

osobne boli dekoro-

vaní insígniami a 
z rúk rektora Tren-

čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 

Dr.h.c doc. Ing. 

Juraja Wagnera, 
PhD. prevzali di-

plom o udelení čest-
nej vedeckej hodnosti. Pri tejto príleţitosti bola odovzdaná 

Cena rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka za publi-

kačnú činnosť v akademickom roku 2005/2006 prof. RNDr. 

Ignácovi Capekovi, DrSc. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 556/1/07 

 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka na svojom zasadaní dňa 6. novembra 2007 zvolil do 

funkcie svojho predsedu Ing. René Harťanského, PhD. 

www.tnuni.sk 

 

Počas Týţdňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnilo 
na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka dňa 15. no-

vembra 2007 finálové kolo súťaţe Veda, výskum a vývoj 

očami študentov. Súťaţ v piatich kategóriách organizovalo 

Centrum kariérneho poradenstva v spolupráci s Fakultou me-

chatroniky pre študentov stredných škôl v Trenčianskom kraji. 

http://www.tnuni.sk/
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Prvé kolo sa uskutočnilo na internetovom portáli. Do druhého 

– finálového kola z dvadsiatich dvoch súťaţiacich postúpilo 

desať najlepších projektov, ktorí sa osobne prezentovali pred 
odbornou porotou aj s vyuţitím prezentačnej techniky. V prí-

pade, ţe súťaţiaci navrhli nový výrobok ,softvér či jeho 
vylepšenie, alebo nové technické zariadenie, tak jeho funk-

čnosť museli predviesť pred odbornou porotou. Vo finále sú-

ťaţe dominovali projekty 
zo súťaţnej kategórie – 

chémia, biológia a ekoló-
gia. Na prvom mieste sa 

umiestnila Lenka Brati-

nová zo Strednej zdra-
votníckej školy v Tren-

číne, ktorá súťaţila s pro-
jektom „Práva detí a dneš-

ná mladá generácia“. Na 

druhom mieste sa umiest-
nil Tomáš Harničár z Obchodnej akadémie dr. Hodţu 

v Trenčíne so súťaţným projektom „RONJA – zariadenie na 
prenos dát“, ktorým so spolu riešiteľom Tomášom Vigarom 

riešil prepojenie počítačov aţ do vzdialenosti troch kilometrov 

prostredníctvom signálu. Toto zariadenie prakticky aj funguje 
v Trenčianskej Turnej a okolitých obciach a obaja spoločne 

zabezpečujú jeho prevádzku. Na treťom mieste sa umiestnila 
Adriana Samáková z Gymnázia Janka Jesenského v Bánov-

ciach nad Bebravou so súťaţným projektom „Voda je ţivot – 

chráňme si ju !“. Na štvrtom mieste sa umiestnila Zuzana 

Paulová s projektom „Smerujeme k nulovému odpadu“, ktorý 

sa realizoval  na škole. 
Trenčianske noviny 22.11.2007 

Pomocná evidencia /1/07 
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V rámci programovej kapitoly „Vzdelávanie“ boli v mest-

skom rozpočte na rok 2007 vyčlenené a schválené finančné 

prostriedky vo výške  1.250.000 Sk pre základné školy. Tento 
finančný objem bol určený na rozvoj a inováciu výpočtovej 

techniky na základných školách. Koncom novembra 2007 bola 
výpočtová technika školám odovzdaná. Celkovo bolo pre po-

treby škôl zakúpených 22 stolových počítačov, 9 notebookov, 

9 laserových  tlačiarní a jeden server. Štandardnou súčasťou 
vybavenia počítačov a notebookov bol aj príslušný softvér t.j. 

operačný systém Windows XP Professional s moţnosťou 
upgradu na Windows Vista a kancelársky balík Microsoft 

Office 2007. V troch prípadoch pracovných staníc, zame-

raných na grafické vyuţitie, boli tieto vybavené potrebným 
hardvérom a softvérom.   

Info Trenčín 22.11.2007 
Pomocná evidencia 639/1/07 

 

Dňa 20. novembra 2007 aula Trenčianskej univerzity uţ po  
druhýkrát krátko v časovom intervale bola miestom ďalšej 

inaugurácie a to nového de-
kana Fakulty špeciálnej 

techniky doc. Ing. Ota Bar-

boráka, CSc. za účasti pred-
staviteľov akademickej obce 

a zástupcov verejnej správy. 
Po privítaní účastníkov sláv-

nosti predsedom Akademic-

kého senátu fakulty Ing. Ru-

dolfom Pernisom, CSc. predstavil nového dekana, ktorého 

Akademický senát fakulty na svojom zasadnutí dňa 28. júna 
2007 v tajných voľbách zvolil do funkcie doc. Ing. Ota Bar-

boráka, CSc. V slávnostnom príhovore rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wag-



 421 

ner, PhD. konštatoval, ţe „schválenie doc. Ota Barboráka, 

CSc. do významnej funkcie bola prejavom dôvery a uznania 

akademickej obce fakulty jeho práce. Súčasne poďakoval aj 
doterajšiemu dekanovi fakulty doc. Ing. Bohumilovi Bátorovi, 

CSc. za jeho profesionálnu a obetavú prácu, ktorú odviedol pri 
riadení fakulty za uplynulých desať rokov“. V ďalšej časti 

prejavu sa dotkol jednotlivých úsekov profesionálneho vývoja 

novozvoleného dekana. „V roku 1976 ukončil Strojno-textilnú 
vysokú školu v Liberci, na ktorej v roku 1989 obhájil vedeckú 

hodnosť kandidáta vied v odbore textilná technika. Za docenta 
bol tieţ vymenovaný v Liberci v roku 2002 v odbore kon-

štrukcia strojov a zariadení. Na Fa-

kulte špeciálnej techniky Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka 

pôsobí od 1. septembra 1997, na 
ktorej zastával viacero akademic-

kých funkcií ako vedúci katedry, 

prodekan a členom celouniverzitné-
ho akademického senátu. Aţ do nás-

tupu na Trenčiansku univerzitu Ale-
xandra Dubčeka prešiel niekoľkými 

pracoviskami, ktoré mali blízko 

k textilu. Je autorom viacerých ve-
deckých publikácií. I v roku 10. výročia univerzity bola 

ocenená jeho vysokoškolská učebnica „Tkacie stroje v tex-
tilnej výrobe“. Vyjadril presvedčenie, ţe „doterajšie skúse-

nosti doc. Ing. Ota Baboráka, CSc., ktoré získal v akademic-

kých funkciách na univerzite, odborná erudícia budú predpo-
kladom pre úspešné vykonávanie funkcie dekana“. Vyslovil 

presvedčenie, ţe fakulta pod vedením nového dekana bude 
fakulta pokračovať v úspešnej činnosti, tak vo výchovno-

vzdelávacej činnosti ako aj vo vedecko-výskumnej práci. Ţe 

bude šľachtiť svoje dobré meno, aby bola konkurencie schop-
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ná v domácom a medzinárodnom vysokoškolskom prostredí“. 

Po predpísanom sľube prevzal novozvolený dekan doc. Ing. 

Oto Baborák, CSc. z rúk rektora Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 

dokumenty o menovaní za dekana Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a dekoroval insíg-

niami dekana. Následne sa k prítomným prihovoril novo-

zvolený dekan doc. Ing. Oto Baborák, CSc., ktorý prítomným 
predstavil svoje vízie o ďalšom napredovaní fakulty v jeho 

funkčnom období. 
Vlastné poznámky  

 

Dňa 28. novembra 2007 sa uskutočnila na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka voľba kandidáta na jej nového 

rektora pre ďalšie funkčné obdobie 2008/2012. Do volieb na 
nového rektora sa prihlásili títo štyria kandidáti : 

- prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. 

- doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 
- doc. Ing. Juraj Borovský, PhD. 

- doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 

Víťazom volieb sa stal v druhom kole doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc., ktorý získal v Akade-

mickom senáte Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka 16 hlasov z 29 
moţných hlasov. Na post rektora by 

mal nastúpiť 20. februára 2008, kedy 
končí druhé funkčné obdobie súčas-

ného rektora Dr.h.c. doc. Ing. Juraja 

Wagnera, PhD 
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa 

narodil 30. novembra 1948. Je absol-
ventom Stavebnej fakulty Slovenskej 

vysokej školy technickej v Bratislave, kde absolvoval ašpi-
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rantúru aj inauguračné konanie na docenta. Na uvedenej 

fakulte aj pracoval v rokoch 1972 - 1991. Pôsobil aj v 

priemyselnej sfére, kde bol, okrem iného, generálnym riadi-
teľom  Vodohospodárske stavby -  Ekovomont, a.s. Bratis-

lava (1995-96). V rokoch 2000-2004 pôsobil na Ministerstve 
zahraničných vecí Slovenskej republiky (obchodný radca v 

Taškente) a na Ministerstve hospodárstva Slovenskej repu-

bliky - (riaditeľ 3. teritoriálneho odboru, koordinátor). Od 
roku 2004 bol dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Hlavnou 
témou vedeckého pôsobenia doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. 

je zahraničný obchod a globalizácia v zahraničných vzťahoch. 

 Je autorom 2 vedeckých monografií a viacerých vedeckých 
prác, publikovaných v domácich a zahraničných odborných 

časopisoch. Jeho osobným záujmom je matematika a mine-
ralógia.  

Vlastné poznámky 

 
Slávnostnou akadémiou dňa 8. deeembra 2007 si pripome-

nuli pedagógovia, absolventi a študenti Strednej zdravotníckej 
školy v Trenčíne 60. výročia zaloţenia školy a 50. výročie 

zaloţenie školského folklórneho súboru „Vena“. Pri privítaní 

vzácnych hostí zástupkyňou riaditeľky školy PhDr. Soňou 

Bučkovou sa vo sviţ-

nom tempe rozbehol bo-
hatý takmer tri hodiny 

trvajúci kultúrny pro-

gram, v ktorom súčasní 
študenti za pomoci svo-

jich pedagógov pred-
viedli prehliadku výsled-

kov svojej práce na ja-

visku Kultúrneho a me-
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todického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

dosiahnutých v mimoškolskej a mimotriednej činnosti. Oso-

bitne zaujali svojím vystúpením členovia folklórneho súboru 
„Vena“, ktorých výkon v spojení s ľudovou hudbou Kľumok 

pod vedením Mgr. Idy Arbetovej sa skvalitnil. V slávnost-
nom prejave riaditeľky školy RNDr. Janka Gugová zvý-

raznila, ţe „škola sa stala súčasťou koloritu mesta Trenčín 

a ozdobou celého regiónu, poz-
načená kaţdodenným úsilím nad-

šenými generáciami pedagogic-
kých a nepedagogických zamest-

nancov, cieľavedomých študen-

tov, starostlivých rodičov, pozor-
ných a prezrieravých zriaďova-

teľov a ţičlivých nadriadených 
orgánov“. V priebehu rokov táto škola prešla metamorfózami 

zvýraznila, ţe „za pojmom dobrá škola nie je honosná budova, 

ale všetko to ţivé, čo vytváralo atmosféru pohody, porozu-
menia a poznania. Bolo veľkým šťastím tejto školy, ţe v nej 

po tie roky jej existencie vládlo porozumenie, empatia 
a neustály ruch. Preto treba vysloviť poďakovanie všetkým 

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za 

húţevnatú a svedomitú prácu so študentmi. To isté platí aj pre 
všetkých bývalých a terajších zamestnancov nemocnice či 

iných zdravotníckych a sociálnych zariadení, ktorí sa podieľali 
na realizácii praktického vyučovania“. Mgr. Janka Gugová 

pripomenula, ţe „s oslavami školy, slávi svoju polstoročnicu 

aj folklórny súbor „Vena“, predtým Holubica mieru. Tento 
súbor tvoril neoddeliteľnú súčasť školy a jeho činnosť sa 

rozvíjala vďaka obetavým ľuďom, ktorí cez svoj  pozitívny 
vzťah k folklóru ho prenášali na mladých ľudí a rozdávali ho 

plným priehrštím doma i v zahraničí“. Zaujímavé boli aj úda-

je, ktoré odzneli v slávnostnom prejave riaditeľky školy. Od 
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vzniku Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorým bol 

školský rok 1947/1948, mala škola 9 riaditeľov, 9 zástupcov 

riaditeľa, 8 metodických a organizačných vedúcich praxe, 145 
interných učiteľov, 447 externých učiteľov a 7.621 absolven-

tov. 
Na záver slávnostného programu pozdravili jubilujúcu 

školu a folklórny súbor „Vena“ predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, štátny tajom-
ník Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky 

Ing. Jozef Habánik, 

PhD.,  riaditeľ Krajské-

ho školského úradu 

PaedDr. Miroslav Hol-

ček a prezidentka Slo-
venského Červeného 

kríţa PhDr. Helena 

Kobzová. 
Vlastné poznámky 

 
...“Všetky stavby vytvorené človekom či skromné ako 

chatrč, alebo impozantné ako palác, musia stáť na zdvojenom 

základe funkcie a symboliky, musia byť podriadené v prvom 
rade parametrom  ľud-

ských potrieb a beţnej 
techniky a po druhé 

symbolom – fyziolo-

gickým, morálnym, 
obracajúcim sa späť, 

alebo hľadiacim dopre-
du...“ bol predslov 

k účelovej publikácii 

trenčianskeho Gymná-
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zia Ľ. Štúra v Trenčíne autorov Mgr. Innet Baloghovej – 

Mayerovej a Mgr. Štefana Marcineka „Dotyky minulosti 

a prítomnosti“ vydanej pri príleţitosti 100. výročia výstavby 
školskej budovy školy.  

Bliţšie k podnetu pre vydanie spomínanej publikácie bliţšie 
uviedol riaditeľ školy Mgr. Štefan Marcinek. „V roku 2003 

školu navštívila jej bývalá absolventka Mgr. Innet Baloghová 

– Mayerová, aby získala niekoľko fotografií objektu tren-
čianskej školy, ktoré potrebovala za účelom zhromaţdenia 

dokumentácie. pre svoj projekt. Zaujali ju najmä umelecké 
secesné stvárnenia  na prednej časti fasády školskej budovy, 

ktoré sa udomácnili v Európe po roku 1900. Vtedy po skon-

čení prác v rozhovore pri šálke kávy ju zaujalo, ţe objekt ško-
ly v roku 2007 si pripomenie svoje sté narodeniny. A tak skrs-

la myšlienka vyuţiť významné jubileum na vydanie knihy, 
ktorá by zhodnotila históriu budovy školy od jej vzniku po 

dnešok a predstavila víziu jej dobudovania. Dnes toto dielo 

uzrelo svetlo sveta“.  
Bliţšie históriu školy priblíţila vo svojom príhovore Mgr. 

Innet Baloghová – Mayerová. V 70. rokoch 19. storočia začali 
vznikať v uhorských mestách súkromné ustanovizne pre 

výchovu dievčat. Jej otvorenie v Trenčíne iniciovala barónka 

Agáta Meďňanská, ktorá pre tento cieľ zorganizovala ţupnú 
zbierku, do ktorej ona sama prispela 

rozhodujúcou čiastkou. Súkromná diev-
čenská škola v Trenčíne bola otvorená 

na Mierovom námestí č. 33 dňa 1. marca 

1870 a jej vedením poverila samotná ba-
rónka Františku Hellovú z Banskej Bys-

trice. Táto škola sa zásluhou poslancov 
Uhorského snemu ako i trenčianskych 

politikov a úradníkov v roku 1877 za-

členila medzi štátne školy, z ktorej vy-
Mgr. Innet Baloghová - Mayerová 
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plývala aj štátna dotácia na jej činnosť a bola premenovaná na 

Uhorskú kráľovskú štátnu vyššiu dievčenskú školu. Posky-

tovala vzdelanie ako prvá na území Horného Uhorska diev-
čatám z bohatších rodín na stredoškolskej úrovni. Riaditeľom 

sa stal Alojz Maňák. Kapacita budovy však nezodpovedali 
pedagogickým ani hygienickým nárokom, preto v priebehu 

rokov apeloval učiteľský zbor na ministerstvo, aby sa z daným 

problémom zaoberalo a následne schválilo ţiadosť na výstav-
bu novej školy. Keď mesto za pomoci aj Nadácie barónky 

Meďňanskej odkúpilo pozemky hneď na okraji centra mesta 
za 9000 forintov a právne boli zapísané do školského majetku 

tak Ministerstvo kultu a všeobecného vzdelávania poverilo 

vypracovaním projektovej dokumentácie budapeštianskych ar-
chitektov Ambrusa Ortha a Emila Somlóa. Ich návrh bol pod-

mienený samotným chodom školy, ktorá zahrňovala tri ob-
jekty vyučovacie a internátne miestnosti, ďalej telocvičňu 

s pavilónom pre chorých. Výstavba školskej budovy sa roz-

behla v roku 1906 pod dohľadom miestneho inţiniera Edmun-
da Bleuera. Na stavebné práce dohliadal aj kráľovský inţinier 

Eugen Váradi a mestský stavebný úrad. Budova  bola dokon-
čená v roku 1907. Škola sa však do nej definitívne presťa-

hovala v augusta 1908. Ako je vyššie v tomto článku spomí-

nané, v období prípravy a realizácie výstavby novej budovy 
školy sa predieral v Eu-

rópe nový umelecký 
smer – secesia. Autori 

podľahli tomuto vplyvu 

a na hlavnej fasáde bu-
dovy sa nachádzajú 

prvky viedenskej sece-
sie (ţenské hlavy s buj-

nými vlasmi), secesné 

štukové motívy ako 
Novú publikáciu vyprevadili do ţivota MUDr. P. Sedláček a Mgr. I. Baloghová-Mayerová 
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kvety, ihličie so šiškami, prepletané klasy a plastiky sochy, 

ako symbolu múdrosti. Po roku 1918 sa uhorské kráľovské 

štátne vyššie dievčenské školy stratili svoje opodstatnenie 
v školskom systéme vzdelávania Československej republiky 

a ponúklo svoje priestory trenčianskemu gymnáziu. Gymná-
zium si rokmi budovalo svoje zbierky, kniţnice a vďaka 

zavedeniu odborných predmetov sa zmenila aj koncepcia 

výchovno-vzdelávacej práce, čo následne vyvolalo poţiadav-
ku rozšírenia školských priestorov. To sa podarilo v augusta 

1992, keď po troch rokoch výstavby pribudlo gymnáziu 16 
univerzálnych učební. Komplexnou prestavbou podkrovných 

priestorov v septembri 2004 sa ukončila ďalšia etapa staveb-

ných zámerov.  
Za účasti pedagogických a správnych zamestnancov spolu 

s pozvanými hosťami Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne novú 
knihu dňa 13. decembra 2007 vyprevadil medzi čitateľov 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH. a Mgr. Innet Baloghová – Mayerová 

Pri tejto príleţitosti ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH si 

zaspomínal, ţe aj on bol  v šesťdesiatych rokoch jedným oh-
nivkom tej dlhej študentskej reťaze, 

ktorá sa v škole v priebehu storočia 

vytvorila. Osobitne poďakoval gene-
ráciám pedagógov, ktoré sa v škole 

vystriedali. Zvlášť vyzdvihol, ţe po-
pri vzdelávacích povinnostiach si 

našli čas na študentov aj vo voľnom 

čase. Mnohí študenti sú aj dnes 
úspešnými reprezentantmi kraja na 

rôznych celoslovenských i medziná-
rodných súťaţiach. Naznačil, ţe ve-

denie školy v spolupráci so svojím 

zriaďovateľom práve pripravujú projektovú dokumentáciou na 
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celkovú rekonštrukciu školy. V  zmodernizovanom areáli by 

mali byť poprepájané jednotlivé budovy a jeho súčasťou by 

malo byť aj nové športovo-relaxačné centrum.  
Súčasťou podujatie bolo otvorenie výstavy v budove školy 

pod názvom „Dotyky minulosti“, ktorá informačne na zá-
klade prístupných historických dokumentov pribliţuje jedno-

tlivé časové etapy výstavby školy a nastoľuje aj vízia dostavby 

školy pre najbliţšiu dekádu rokov. 
Vlastné poznámky 
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne roku 2007 podporila 32 

stredných škôl v rámci Slovenska celkovou sumou takmer 1,6 
mil. Sk. Cieľom otvoreného grantového programu pod náz-

vom Rozvoj vzdelávania na stredných školách bolo pod-

poriť výnimočné a inovatívne projekty. O podporu z Nadácie 
Slovenskej sporiteľne v rámci celoslovenského programu Roz-

voj vzdelávania na stredných školách sa tento rok uchádzalo 
viac ako 200 stredných škôl. Maximálna výška podpory na 

jeden projekt bola 50 tisíc Sk. Projekty hodnotili dve komisie - 

regionálna a odborná. Prihliadali najmä na výnimočnosť 
projektov, ich vyuţiteľnosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

a na celkový dlhodobý efekt. Väčšinu prostriedkov z pro-
gramu vyuţili školy na vybavenie učební výpočtovou tech-

nikou, ako aj na rozšírenie kniţničného fondu či zabezpečenie 

netradičných učebných pomôcok. Členka Správnej rady Nadá-
cie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová konštatovala 

„verím, ţe prostriedky vloţené do vzdelania sú zmysluplnou 
investíciou. Teší nás záujem škôl o program Rozvoj 

vzdelávania na stredných školách a verím, ţe naša nadácia aj 

v budúcnosti podporí kvalitné projekty, ktoré prispejú 
k rozvoju mladých ľudí.“ V trenčianskom regióne podporila 

Nadácia Slovenskej sporiteľne projekty Piaristického gym-

názia Jozefa Braneckého v Trenčíne a Obchodnej akadé-

mie dr. Milana Hodţu v Trenčíne. 
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V rámci grantu, získaného Ing. Renátou Janošcovou z Fa-
kulty mechatroniky Tren-

čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka pre Uni-

verzitný klebetník, sa us-

kutočnila súťaţ pre štu-
dentov pod názvom Čo 

vieme o Alexandrovi 
Dubčekovi. Realizátormi 

projektu súťaţe bola štu-

dentka Janka Jeţíková  

a kolektív študenta Daniela Ľahkého, všetci z Fakulty mecha-

troniky - katedry kvality, z ktorej boli aj víťazi. Účastníci 
súťaţe odpovedali na desať otázok. Víťazom sa stal študent 3. 

ročníka Branislav Púček, na druhom mieste sa umiestnila 

študentka 3. ročníka Kristína Pekarová, a na treťom mieste sa 
umiestnila interná doktorandka Ing. Lucia Staríčková. Na 

ocenení dňa 18. decembra 2007 sa zúčastnil rektor univerzity 
Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý im zablahoţelal 

k úspechu a odovzdal ceny. Po oficialitách spoločne diskuto-

vali o význame osobnosti, akou nesporne bol Alexander Dub-
ček, ako aj o tom, ţe univerzita s hrdosťou nesie v názve jeho 

meno. To zároveň však predpokladá väčší záujem študentov 
univerzity aj viac poznať o ţivote politika, humanistu, ktorého 

pozná celý svet. Práve tento cieľ plnila spomenutá súťaţ. 

V príjemnej besede sa hovorilo i o tom, ţe je potrebné, aby 
mladí ľudia poznali históriu svojho národa. Zo strany rektora 

bola vznesená otázka, čo motivovalo študentov súťaţiť. 
Napríklad odvetila Kristína Pekarová, ţe „bola to zvedavosť či 

sa jej podarí vyhrať“. Ing. Lucia Staríčková si zasa chcela 

odskúšať svoje schopnosti a vedomosti. Víťaz súťaţe Bra-

Kristína Pekarová preberá ocenenie za druhé miesto v súťaţi 

http://www.slsp.sk/
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nislav Púček sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nezúčastnil 

oceňovania najlepších v súťaţi a v jeho neprítomnosti ho 

zastupoval priateľ Matúš Vojtek, ktorý tieţ súťaţil, ale 
nevyhral. Zapojil sa tieţ aktívne do tejto diskusie a povedal, ţe 

súťaţil tieţ zo zvedavosti.  
Vlastné poznámky 

 

    V Školskom klube pri Základnej škole na Veľkomoravskej 
ulici v Trenčíne dňa 28. novembra 2007 privítali na sláv-

nostnej imatrikulácii tohtoročných prvákov. Malí ţiaci ima-
trikuláciu do školského stavu vykonávali priloţením pršteka k 

maskotovi Dominovi a zopakovaním slávnostného sľubu, kto-

rý znel: Ja školáčik prváčik pred všetkými sľubujem, ţe bu-
dem poslúchať, dobre sa učiť, papať všetku desiatu a robiť 

pani učiteľke, vychovávateľke, mamine a tatinovi iba samú 
veľkú radosť. Tak sľubujem. Potom deti predviedli pestrý kul-

túrny program. Po rôznych súťaţiach a minidiskotéke sa deti 

rozišli s rozţiarenými očkami a s pocitom, ţe uţ naozaj patria 
medzi veľkých školákov. 

Trenčianske noviny 20.12.2007 
 

Mimoriadne zaujímavými sa stali aktivity ţiakov tren-

čianskych základných škôl v uplynulom roku 2007 prostred-
níctvom rôznych projektov a stali dlhodobo súčasťou vyučo-

vacieho procesu i mimoškolskej činnosti. Jednou z najak-
tívnejších škôl bola v uplynulom roku 2007 Základná škola na 

Bezručovej ulici v Trenčíne.  Uţ v školskom roku 2006/2007 

sedemnásť ţiakov zo 7.B triedy (terajšia 8.B triedy) pod vede-
ním vyučujúcej anglického jazyka Mgr. Aleny Piškovej sa 

zapojilo do medzinárodnej súťaţe „Píšeme o stredoveku“, 
ktorej vyhlasovateľom bolo talianske mesto St. Lucia di  

Piave.  
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Cieľom projektu bolo spoznať históriu svojho mesta v 14. 

storočí, pričom vyuţiť a zdokonaliť vedomosti z  anglického 

jazyka a tieţ vedieť prezentovať nadobudnuté poznatky 
komplexným spracovaním digitálnou formou. Ţiakov čakala 

náročná práca pri vyhľadávaní  informácií v rôznych knihách, 
encyklopédiách či  

na internete. Veľ-

kou inšpiráciou 
pre rozšírenie poz-

natkov ţiakov bol 
odborný výklad v 

Trenčianskom mú-

zeu. Výsledkom 
bola práca v an-

gličtine, v ktorej 
ţiaci písali o ţi-

vote mesta Trenčín 

v 14. storočí, o zloţení obyvateľstva,  o remeslách a obchode, 
o umení, panovníkoch, no predovšetkým o trenčianskom veľ-

moţovi Matúšovi Čákovi. Zamerali sa na predstavenie kul-
túrnych pamiatok z toh-

to obdoba. Ţiakom sa 

najzaujímavejšími zdali 
poznatky z kaţdoden-

ného ţivota Trenčanov. 
Prečítali si mnoţstvo 

príbehov o tom, ako ľu-

dia v stredoveku bývali, 
ako stavali, čo jedli, ako 

sa zabávali, čo si oblie-
kali,. Pri porovnaní 

s dnešným spôsobom ţivota bolo často prekvapivé zistenia. 

tvorcovia projektu Trenčianskom hrade 
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Trenčiansky hrad a niektoré ďalšie pamiatky zobrazili aj 

vlastnými ilustráciami. Pri objavovaní a hľadaní prachom 

zabudnutej histórie ţiakom pomáhali učiteľka dejepisu Mgr. 

Helena Kišková. Pri záverečnom spracovaní zozbieraného 

materiálu pomohli hodiny informatiky s učiteľkou Mgr. 

Janou Kyselicovou. Do súťaţe sa zapojilo aţ 73 škôl z celej 

Európy, najmä z Talianska, Turecka, Rumunska, Bulharska, 

Švajčiarska, Slovinska, Veľkej Británie, Estónska, Francúzska 
a Slovenska. I keď sa škola neumiestnila v prvej trojke, predsa 

bola jedinou školou zo Slovenska medzi ďalšími jedenástimi 
školami, ktoré odborná  porota ocenila. Dôleţité je to, ţe práca 

na projekte umoţnila ţiakom získať nové skúsenosti, vedo-

mosti i pocit hrdosti na históriu Slovenska a mesta, ţe sa stalo 
v Európe opäť o čosi známejšie.    

Info Trenčín 10.01.2008 
Pomocná evidencia 5/1/08 

 

 
 

 


