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Školstvo a vzdelávanie 

 
Dňa 10. januára 2003 sa uskutočnila na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka tlačová beseda organizovanú 
dekanom Fakulty mechatroniky prof. Ing. Vladimírom Rá-

čekom, DrSc., aby prostredníctvom médií priblíţil širokej 

verejnosti, ale najmä nádejným študentom, štúdium veľmi 
mladého a moderného interdisplinárneho študijného odboru, 

jediného svojho druhu na slovenských vysokých školách. 
Pripomenul, ţe práve v minulom roku 2002 univerzita ukon-

čila prvý ucelený vzdelávací cyklus a po vykonaní štátnej zá-

verečnej skúšky odišli do praxe jej prví absolventi schopní 
riešiť komplexné úlohy automatizácie, elektronizácie a infor-

matizácie v strojárenskej výrobe. Aby sa získali, čo naj-
objektívnejšie výsledky študijnej práce univerzity, tak pri 

personálnom zloţení štátnicových komisií sa volila taká 

forma, ţe predsedom komisie bol profesor alebo docent inej 
slovenskej vysokej školy, ďalšími členmi boli vysokoškolský 

učiteľ z Českej republiky a odborník z praxe. Aţ v poslednom 
rade bola komisia bola doplnená vlastnými učiteľmi. Výsledky 

štátnicových skúšok ukázali, ţe vedomosti študentov sú na 

štandardnej úrovni, teda ako na iných vysokých školách a to 
teší na srdci. A ešte jednou skutočnou sa dekan Fakulty me-

chatroniky pochválil, ţe zo 100 prijatých študentov, štúdium 
ukončilo 55 študentov a všetci sú zamestnaní. Celkom na 

záver bolo spomenuté, ţe Fakulta mechatroniky má akredi-

tované dva študijné programy : 
- inţiniersky – pre mechatroniku, ktorá má desať semestrov; 

- bakalársky – pre inţinierstvo kvality produkcie, ktorý má 
šesť semestrov; 

Podmienkou prijatia na štúdia je absolvovanie vedomost-

ného testu z matematiky a fyziky v rozsahu stredoškolského 
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štúdia. Uchádzači s priemernom známkou 2,0 z matematiky 

a fyziky sú prijímaní bez prijímacieho konania. 

Trenčianske noviny 13.01.2003 
Info Trenčín 30.01.2003 

Pomocná evidencia 13/1/03, 46/3/03 
 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 21. januára 

2003 rozhodlo na základe racionalizácie siete stredných škôl 
na Slovensku vyradiť k 1. septembru 2003 päť stredísk prak-

tického vyučovania. Medzi týmito piatimi strediskami bola aj 
Dievčenská odborná škola v Trenčíne na Veľkomoravskej 

ulici. Predmetný návrh racionalizácie siete bol pripravovaný 

v čase, keď školy boli v kompetencii štátnej správy. Predpo-
kladá sa, ţe racionalizácia sa môţe dotknúť aj iných škôl 

vzhľadom na to, ţe stredné školy sú od 1. júla 2002 v kom-
petencii krajských samosprávnych orgánov. 

Atlas.sk 21.01.2003 

Pomocná evidencia 29/1/03 
 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka hoci je ešte 
mladá a teda sa nemôţe chváliť svojimi tradíciami, ale i tak za 

uplynulých päť rokov sa stala zaujímavou nielen pre 

trenčiansky región, ale aj pre celé Slovensko, ba dokonca čulé 
kontakty so zahraničím aj medzinárodne. Do širokého pove-

domia verejnosti sa zapísala výbornou úrovňou poskyto-
vaného vzdelania, ale predovšetkým v tom, ţe ako jediná uni-

verzita na Slovensku ponúka vzdelanie v niektorých odboroch. 

Aj preto bol zaujímavou prezentáciou Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka poriadaný „Deň otvorených dverí“ dňa 

30. januára 2003. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť 
riaditeľov stredných škôl, pedagogických pracovníkov a nes-

porne aj budúcich študentov a ich rodičov so základnými in-

formáciami o trenčianskej univerzite, predovšetkým o moţ-



 375 

nostiach v poskytovaní štúdia na štyroch fakultách ako aj 

o podmienkach prijatia na tieto“ fakulty pre školský rok 

2003/2004. Tejto úlohy sa výborne zhostil prorektor pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. Podujatie sa usku-
točnilo v dvoch samostatne naplnených blokoch, počas kto-

rých si záujemci o štúdium technických fakúlt prezreli labo-

ratória a internetovú učebňu. 
Trenčianske noviny 27.01.2003 

Trenčiansky denný infoservis 29.01.2003 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 38/2/03, 42/1/03 

 
Stredné odborné učilište odevné a textilné v Trenčíne hneď 

po delimitácii pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky na Krajský úrad v Trenčíne dňom 1. fe-

bruára 2001 na základe novelizácie školského zákona zas-

tavilo sa pred neriešiteľný problém, spočívajúci v tom, ţe 
firma Ozeta, a.s. Trenčín k 30. septembru 2001, teda prakticky 

k novému školskému roku vypovedala zmluvu o prenájme 
časti jej nehnuteľného majetku, v ktorej boli umiestnené 

dielne odborného výcviku pre krajčírske odbory. V záujme 

plynulého zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na 
odbornom učilišti sa podarilo zabezpečiť príslušnú projektovú 

dokumentáciu a finančné prostriedky na rekonštrukciu a prís-
tavbu. V prvej etape, ktorá bola časovo náročná, aby sa stihol 

začiatok školského roka 1. september 2001, sa vykonali rekon-

štrukčné práce suterénnych priestorov učilišťa v prospech 
krajčírskych dielní. Tento zámer sa aj podaril. Ešte počas prvej 

etapy rekonštrukčných prác dňom 1. júla 2002 sa Strednému 
odbornému učilišťu odevnému a textilnému v Trenčíne zmenil 

zriaďovateľ – Trenčiansky samosprávny kraj, avšak tieto zme-

ny neovplyvnili druhú etapu rekonštrukčných prác, t.j. 
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nadstavby stavajúceho objektu odborného učilišťa, kde by 

mali byť učebne teoretického vyučovania. Ich nedostatok bol 

riešený zapoţičaním učební na blízkej Základnej škole 
Trenčín, Veľkomoravská ulica. 

Trenčianske noviny 10.02.2003 
Pomocná evidencia 68/2/03 

 

V dňoch 4. aţ 6. februára 2003 sa uskutočnilo v Ostrave 
stretnutie akademických funkcionárov deviatich vysokých 

škôl z Českej a Slovenskej republiky pôsobiacich v pri-
hraničnom Euroregióne Biele – Bílé Karpaty. Stretnutia sa 

zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Sám o tomto stretnutí povedal, 
ţe závery stretnutia sú mimoriadne zaujímavé a dôleţité,                

z ktorých moţno spomenúť : 
- nové vzniknuté vzťahy v roku 1993, keď boli postavené 

formálne hranice medzi Českou a Slovenskou republikou 

z dôvodu vzniku dvoch samostatných suverénnych štátov, 
vstupom oboch štátov do Európskej únie v roku 2004 tieto 

hranice zaniknú a oba euroregióny budú musieť riešiť 
spoločne problémy, ktoré ich trápia; 

- akademickí funkcionári sa dohodli na stretnutí prorektorov 

pre vedu, výskum a zahraničné styky, ktorí určia v naj-
bliţšom čase priority spolupráce zainteresovaných vyso-

kých škôl pre rok 2003 a ďalšie obdobie, pričom určujúcim 
ich obsahom bude dohodnutých deväť bodov; 

- pravidelné stretnutia akademických funkcionárov na naj-

vyššej úrovni spojených s vyhodnocovaním dosiahnutých 
výsledkov aj za prítomnosti predstaviteľov územných 

samospráv a podnikateľskej sféry a stanovaním ďalších cie-
ľov v rámci československej spolupráce, prípadne aj v eu-

rópskom rozmere; 
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Trenčianske noviny 10.02.2003 

Pomocná evidencia 69/2/03 

 
Odbor školstva, mládeţe a telesnej kultúry Okresného 

úradu v Trenčíne uskutočnil v spolupráci s riaditeľstvom Zá-
kladnej školy na Hodţovej ul. okresné kolo 13. ročníka olym-

piády v anglickom a nemeckom jazyku. Dňa 11. februára 2003 

si zmeralo svoje vedomosti a jazykové zručnosti v jazyku 
anglickom 29 ţiakov z 15 základných škôl okresu Trenčín. 

Odborná porota rozhodla, ţe víťazmi olympiády v anglickom 
jazyku sa stali : 

- kategória 1.A : 

1. Erik Kitzing zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony;  

2. Krištof Heger zo Základnej školy Trenčín, Hozdţova 
ul.; 

3. Jana Orolinová zo Základnej školy Trenčín, Východná 

ul.; 
- kategória 1.B : 

1. Janka Šišovská zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony;  

2. Luisa Szabová zo Základnej školy Trenčín, Ulica 1. 

mája; 
3. Mária Habániková zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ul.; 
 

 

 
 

 
 

 

 Zľava - prvá Janka Šišovská – ZŠ TN, Ul. Dlhé Hony, druhá Luisa 

Szabová – ZŠ TN, Ul. 1. mája, tretia Mária Habániková – ZŠ TN, 

Bezručova ul. 
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- v kategórii 1.D : 

1. Barbora Tkáčová zo Základnej školy sv. Andreja-Svo-
rada a Benedikta v Trenčíne; 

2. Lukáš Baláţ zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul.;  
Vlastné poznámky 

 

 Dňa 11. februára 2003 si zmeralo svoje vedomosti a jazy-
kové zručnosti v jazyku nemeckom 17 ţiakov z 11 základných 

škôl okres Trenčín v olympiáde z nemeckého jazyka, kde 
získali prvé miesta : 

- kategória 1A : 

1. Michal Petráš zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony; 

2. Radka Begáňová zo Základnej školy Omšenie; 
3. Katarína Studená zo Základnej školy Trenčianske 

Teplice; 

- v kategórii 1.B : 
1. Gabriel Bohuš zo Základnej školy Trenčín,  Veľko-

moravská ulica; 
2. Ľubomír Belúch zo Základnej školy Omšenie;  

3. Ján Gergel zo Základnej školy Trenčín, Ulica 1. mája. 

Všetci víťazi postúpili do krajského kola olympiády.  
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 13.03.2003 
Pomocná evidencia 79/1/03 

Fotoalbum č. 12/2003 

 
Dňa 15. februára 2003 rektor Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka  doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. poveril prof. Ing. 
Dr.h.c. Antona Blaţeja, DrSc. vykonávaním funkcie dekana 

na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka. 
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Trendy č.1/2003 

Pomocná evidencia  

 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka so sídlom 

v Trenčíne v školskom 
roku 2001/2002 ukončila 

prvý ucelený cyklus 

vzdelávania a z jej brán 
vyšli prví absolventi 

s diplomami inţiniera. 
A keďţe nastávajúce ob-

dobie je charakterizova-

né obdobím, v ktorom sa 
stredoškoláci pripravujú nielen na záver školského roka, ale aj 

na svoje ďalšie štúdium, tak Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka prostredníctvom funkcionárov fakúlt zvolila ako jed-

nu z moţných ciest informovať prostredníctvom médií širokú 

verejnosť. Ako prvá sa predstavila Fakulta mechatroniky so 
svojím vzdelávacím programom dňa 18. februára 2003 pre-

zentovanú jej dekanom prof. Ing. Vladimírom Ráčekom, 
DrSc. Ako druhá v poradí sa predstavila na tlačovej besede 

dňa 18. februára 2003 Fakulta priemyselných technológií, 

ktorú prezentovali novozvolený dekan fakulty doc. Ing. On-
drej Nemčok CSc. a prodekan  doc. Ing. Ján Vavro, PhD. 

Z ich vystúpení bolo podaných niekoľko zaujímavostí. Fakulta 
vznikla v roku 1966 z nedostatku odborníkov z oblasti gumá-

rskeho, sklárskeho a textilného priemyslu so sídlom v Púchove 

a organizačne bola súčasťou Ţilinskej univerzity. V rámci ad-
ministratívnej reformy v roku 1997 bola zo Ţilinskej univer-

zity odčlenená do novovytvorenej Trenčianskej univerzity. Fa-
kulta je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej repu-

bliky v študijnom odbore materiálové inţinierstvo so zame-

raním : 

zľava doc. Ing. Ján Vavro, PhD. a doc. Ing. Ondrej nemčok, CSc. 
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- chémia a technológia výroby gumy; 

- chémia a technológia výroby skla; 

- textilná a odevná technológia; 
- fyzikálne inţinierstvo materiálov;  

- riadenie priemyselných systémov. 
Štúdium je dnes organizované široko spektrálne, teda tak, aby 

kaţdý absolvent sa mohol uplatniť so svojimi vedomosťami 

v hociktorej strojárskej fabrike. O správnosti týchto krokov vo 
vzdelávaní potvrdzuje aj skutočnosť, ţe 129 absolventov - 

inţinierov a 40 absolventov - bakalárov našlo svoje uplatnenie 
v praxi. V súčasnosti študuje na fakulte 700 študentov, z toho 

251 študentov študuje externe. Aţ 66 % študentov tvoria 

dievčatá a z Trenčianskeho kraja študuje na fakulte 41,5 %. 
Funkcionári fakulty vysoko oceňovali spoluprácu s regio-

nálnymi firmami jednak na úseku zabezpečovania praxe 
študentov, ale aj vo vybavovaní laboratórií a ostatných 

špeciálnych učební. O štúdium na fakulte je značný, ale 

z celkového počtu prijatých študentov skončí štúdium cca      
25 % poslucháčov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 99/1/03 

Fotoalbum č. 13/2003 

 
Pri príleţitosti 55. výročia zaloţenia Strednej zdravotníckej 

školy v Trenčíne sa uskutočnil dňa 17. februára 2003 celo-
slovenský odborný seminár o ošetrovateľstve s medzinárod-

nou účasťou, ktorého sa zúčastnili učitelia ošetrovateľstva zo 

slovenských stredných zdravotníckych škôl, zdravotné sestry 
z regionálnych nemocníc a Nemocnice s poliklinikou v Tren-

číne. Prednášky boli tematicky zamerané na ošetrovateľský 
proces vo Fakultnej nemocnici v Brne a neurologickej klinike 

v rakúskom Salzburgu. Odzneli i prednášky o právnej apli-

kácii v ošetrovateľskej praxi, ktoré musí zdravotná sestra do-
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drţiavať pri výkone svojho náročného povolania. S mimo-

riadnou pozornosťou sa stretla prednáška o preventívnom 

programe pod názvom „Zdravý úsmev“, ktorý realizujú štu-
dentky Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne v spolupráci 

so zubnou lekárkou MUDr. Murgašovou. 
Trenčianske noviny 24.02.2003 

Pomocná evidencia 95/1/03 

 
Základná škola v Trenčíne na Ulici Petra Bezruča sa 

zapojila do realizácie medzinárodného programu „Sokrates“ 
a uţ tri roky plnila jeho podmienky, pritom úspešne spolu-

pracovala s rovesníkmi v Belgicku, Litve a Taliansku. Ţiaci 

vyšších ročníkov pracovali na projektoch, ktorých cieľom bolo 
spoznávanie tradícií a odlišností vyššie uvedených krajín. 

Súčasťou programu boli aj pracovné stretnutia a výmenné 
pobyty ţiakov a pedagógov v kaţdej krajine. V tomto roku, 

konkrétne v dňoch 27. februára aţ 4. marca 2003 štyria ţiaci 

s dvomi pedagógmi navštívili mesto Misterbianco na Sicílii, 
aby sa bliţšie zoznámili s tradičnými karnevalovými oslavami. 

Ţiakov očarili masky a karneval vôbec, samozrejme more 
a učiteľov upútalo tvorivé vyuţitie odpadových surovín pri 

zhotovovaní masiek a potom nezanedbateľná finančná moti-

vácia pre víťazné masky, alegorické vozy. Návšteva školy 
a rodín utvrdilo komunikačné schopnosti trenčianskych ţia-

kov. 
Trenčianske noviny 17.03.2003 

Pomocná evidencia 172/1/03 

 
Dňa 5. marca 2003 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka podujatie pod 
názvom „Dni príleţitosti 2003“, ktoré pripravilo Lokálne 

centrum „Iaeste“ z Trenčína. V rámci tohto podujatia sa for-

mou firemných prezentácií a individuálnych rozhovorov so 
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študentami sa predstavili regionálne firmy a najlepším kon-

čiacim študentom ponúkali zamestnanie. Moţno konštatovať, 

ţe podujatie splnilo svoj cieľ, pretoţe študenti dosiahli aký 
taký rozhľad o firmách, ktoré v regióne pracujú. 

Trenčianske noviny 03.03.2003 
Trenčiansky denný infoservis 03.03.2003 

Pomocná evidencia 109/2/03, 116/1/03 

 
Dňa 14. marca 2003 rektor Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka  doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. uviedol  doc. Ing. 
Ondreja Nemčoka, PhD. do funkcie dekana Fakulty prie-

myselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v 

Púchove. 
Trendy č.1/2003 

 
Dňa 27. marca 2003 sa Galéria M. A. Bazovského v Tren-

číne sa stala miestom slávnostného udeľovania krajského 

ocenenia najlepším učiteľom Trenčianskeho kraja, ktoré im 
udelil pri príleţitosti Dňa učiteľov prednosta Krajského úradu 

v Trenčíne. Tak významnému dňu dali úctu svojou prítom-
nosťou člení funkcionári Trenčianskeho kraja predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, rektor 

Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
a zástupca prednostu Krajského úradu v Trenčíne Ing. Jozef 

Šimko. Slávnosť otvorila a prítomných hostí privítala vedúca 
oddelenia odboru školstva, mládeţe a telesnej kultúry Kraj-

ského úradu v Trenčíne Mgr. Boţena Beníčková. Po jej vys-

túpení slávnostný príhovor predniesla vedúca odboru školstva, 
mládeţe a telesnej kultúry Ing. Gabriela Slaměnová, v ktorom 

zvýraznila entuziazmus vyznamenaných pri vzdelávaní mladej 
generácie aj napriek problémom, ktoré sprevádzajú celú našu 

spoločnosť. Na slávnostný príhovor sa nadviazalo odovzdanie 
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krajského ocenenia týmto učiteľom a vychovávateľom Tren-

čianskeho kraja : 

- Mgr. Ľudmila Fajmonová zo Zdruţenej strednej obchodnej 
školy v Púchove; 

- Mgr. Viera Gáliková zo Základnej školy v Myjave; 
- František Jurovčík zo Základnej školy v Povaţskej Bystrici; 

- Mgr. Marta Kákošová 

z Okresného úradu 
v Trenčíne; 

- Ing. Elena Kulichová zo 
Strednej priemyselnej 

školy chemickej v Nová-

koch; 
- Mgr. Mária Krajčová 

z Gymnázia M. R. Štefá-
nika v Novom Meste nad Váhom; 

- PaedDr. Miroslav Kubičár zo Zdruţenej strednej školy 

odevnej v Púchove; 
- Ing. Marián Matejovič zo Strednej priemyselnej školy 

strojníckej v Dubnici nad Váhom; 
- Ing. Miroslav Minjarík zo Stredného odborného učilišťa 

strojárskeho v Povaţskej Bystrici; 

- Mgr. Vojtech Oravec zo Stredného odborného učilišťa 
v Partizánskom; 

- Ing. Viktor Pauer zo Strednej priemyselnej školy stavebnej 
E. Belluša v Trenčíne; 

- Mgr. Ľuba Potočná zo Základnej školy Lednické Rovne; 

- PaedDr. Eva Sélešiová zo Zdruţenej strednej školy  obchodu 
a sluţieb v Novom Meste nad Váhom; 

- Mgr. Marta Slaná z Okresného úradu v Povaţskej Bystrici; 
- Mgr. Peter Schultz zo Základnej školy V. Mitucha 

v Hornom Srní; 

Vedúca odboru školstva Okresného úradu v  Trenčíne Mgr. Marta 

Kákošová pri preberaní vyznamenania. 
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- Leo Staněk zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad 

Váhom; 

- Mgr. Jozefína Šebáková zo Zdruţenej strednej školy 
hotelových sluţieb a obchodu v Púchode; 

- Mgr. Mária Tepličková z Okresného úradu v Ilave; 
- Mgr. Soňa Tománková z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne; 

- Stanislav Tonka z Bánoviec nad Bebravou; 

- Ing. Ľubica Trepáčová zo Stredného odborného učilišťa 
stavebného v Povaţskej Bystrici; 

- Mgr. Vladimír Vančo z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne; 
- Mgr. Adriana Vančová z Gymnázia v Dubnici nad Váhom; 

- PaedDr. Františka Vránková z Osemročného športového 

gymnázia v Trenčíne; 
- Ing. Michal Vavro zo Zdruţenej strednej školy obchodu 

a sluţieb v Novom Meste nad Váhom. 
Za vyznamenaných poďakovala Mgr. Mária Tepličková 

z Okresného úradu v Ilave. Na záver slávnosti vyzname-

návania najlepších učiteľov vystúpil zástupca prednostu 
Krajského úradu v Trenčíne Ing. Jozef Šimko a zaţelal 

vyznamenaným učiteľom veľa zdravia a tvorivých síl pri 
výchove mladej generácie. Slávnostné dopoludnie sa skončili 

recepciou. V kultúrnom programe učinkovali ţiaci Základnej 

umeleckej školy v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 195/1/03 
Fotoalbum č. 24/2003 

 

Centrum voľného času v Trenčíne organizovalo okresné 
kolo matematickej olympiády „Pytagoriáda“, do ktorej postú-

pilo 167 ţiakov zo školských kôl. Víťazmi sa stali : 
- 3. ročník : 

Roman Štubňa zo Základnej školy Trenčín, Ulica Na 

dolinách, 
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Jakub Klobučník zo Základnej školy Trenčianske Teplice, 

Michal Bulejko zo Základnej školy Trenčín, Študentská 

ulica, 
- 4. ročník : 

Tomáš Jančo zo Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica, 
Matej Forgáč zo Základnej školy sv. Michala, Nemšová,  

Patrícia Arpášová zo Základnej školy Trenčín, Bezručova 

ulica, 
- 5. ročník : 

Katarína Pastorková z Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, 
Oliver Kalabus zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 

Hony, 

Michal Valko zo Základnej školy Trenčianske Jastrabie,  
- 6. ročník : 

Vladimír Benček zo Základnej školy Trenčín, 
Veľkomoravská ulica, 

Julián Kupka z Piaristického gymnázia J. Braneckého 

Trenčín, 
Miroslav Tarabus z Piaristického gymnázia J. Braneckého 

Trenčín, 
- 7. ročník : 

Katarína Baxová zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 

Hony, 
Patrik Polcík z Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, 

Jana Figulová zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony,  
- 8. ročník : 

Ondrej Beták zo Základnej školy Trenčín, Študentská ulica, 

Matej Drozd zo Základnej školy Trenčín, Študentská ulica, 
Vladimír Pařízek zo Základnej školy Trenčín, ulica Dlhé 

Hony. 
Info Trenčín 24.04.2003 

Pomocná evidencia 359/1/03 
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V dňoch 3. aţ 7. apríla 2003 sa uskutočnilo uţ štvrté 

medzinárodné stretnutie školských katolíckych speváckych 

zborov zo Slovenska, Slovinska a Poľska v poľskom meste 
Krakov. Mesto Trenčín úspešne reprezentoval spevácky zbor 

Gymnázia Jozefa Braneckého pod vedením dirigenta Jozefa 
Holúbka. Okrem zborovej  tvorby v tomto roku po prvýkrát sa 

prezentovalo aj výtvarne umenie s prácami ţiakov a jazyková 

sekcia predstavila históriu, kultúru a jazyk kaţdej zúčastnenej 
krajiny. Okrem spievania speváci navštívili pútnické miesto 

Čenstochovú, soľnú baňu vo Wieliczke a zúčastnili sa aj 
prijatia na radnici mesta Krakov. Vrcholom stretnutia 

speváckych zborov bol koncert v Krakovskej filharmónii pod 

názvom „Všetci ľudia budú bratmi“ boli ich individuálne 
a spoločné vystúpenie zborom z 9. symfónie L. van Beet-

hovena  „Óda na radosť“. 
Trenčianske noviny 13.04.2003 

Pomocná evidencia 248/1/03 

 
Dňa 16. apríla 2003 sa uskutočnilo v mestskej časti 

Trenčín – Opatová verejné zhromaţdenie občanov za účasti 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne funkcionárov 

Mestského úradu v Trenčíne. V úvode verejného zhromaţ-

denia vystúpili prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Miroslav Velčko a predsedníčka komisie školstva, zdravot-

níctva a sociálnych vecí Mgr. Anna Plánková, aby zoznámili 
so stanoviskom súvisiacim so zrušením malotriednej Základ-

nej školy Trenčín – Opatová. Po tomto úvode nastala búrlivá 

odozva zo strany občanov, pretoţe predloţené argumenty na 
zrušenie základnej školy podľa nich neboli riadne zdôvod-

nené. Záver zo zhromaţdenia občanov skončil prehlásením, ţe 
aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ako aj 

pracovníci Mestského úradu v Trenčíne vyvinú maximálne 

úsilie na to, aby základná škola nebola zrušená. Na rokovaní 



 387 

rady mesta Trenčín dňa 22. apríla 2003 návrh na zrušenie 

Základnej školy v Trenčín, Potočná ulica bol zamietnutý, čím 

sa problém rodičov zatiaľ k spokojnosti vyriešil. 
Info Trenčín 24.04.2003, 09.05.2003 

Pomocná evidencia 259/1/03, 263/1/03, 284/1/03 
 

Dňa 25. apríla 2003 bola trenčiansky Lesopark Brezina 

miestom prírodovednej súťaţe „Deň Zeme na Brezine“ alebo 
„Baranček Open 03´“ ţiakov štvrtých ročníkov zo šiestich 

základných škôl mesta Trenčín, ktorú organizačne pripravil 
Klub mladých ochrancov prírody „Orchis“ pri Centre enviro-

mentálnych aktivít Baranček za pomoci deviatich sponzorov, 

ktorí venovali ceny pre víťazné deti. Cieľom podujatia bolo 
priblíţiť deťom ţivú prírodu, orientovať sa v nej, spoznávať 

beţné i zriedkavé ţivočíchy a rastliny. Touto nenásilnou a 
hravou formou zároveň zasiať deťom návyk, prečo si treba 

prírodu chrániť. Súťaţ spríjemnilo i pekné slnečné počasie. 

K zdarnému priebehu súťaţe prispelo Trenčianske múzeum 
zapoţičaním niekoľkých vypchatých zvierat a Správa 

mestských lesov Trenčín svojím priblíţením významu lesa pre 
ţivot človeka. Súťaţiace deti chodili po trojiciach a spoznávali 

slovenské rastliny a ţivočíchy na deviatich stanovištiach. 

Súťaţ o najlepšiu triedu vyhrala 4. A trieda zo Základnej školy 
sv. Andreja - Svorada a Benedikta. Najlepšími jednotlivcami 

boli Patrik Biras, Veronika Valterová a Erika Polláková z tej 
istej školy. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 255/1/03 
 

Dňa 28. apríla 2003 uskutočnila Fakulta sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne so Slovenským centrom udrţateľného rozvoja tvo-

rivú diskúsiu o aplikácii nového zákona o odpadoch v komu-
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nálnej sfére a jeho dopady na rozvoj obcí so zástupcami 

miestnych samospráv Trenčianskeho okresu a poslancami 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. S aplikáciou nového 
zákona o odpadoch a vyuţívaní vlastných všeobecných záväz-

ných nariadení v práci miestnych samospráv obšírne infor-
movala odborná referentka Okresného úradu v Trenčíne Ing. 

Eva Mojţišová. O skúsenostiach s likvidáciou komunálneho 

odpadu v spolupráci so spoločnosťou „Márius Pedersen“ ho-
vorila  Ing. Katarína Marková z odboru ţivotného prostredia 

Mestského úradu v Trenčíne. Z diskusie vyplynulo, ţe naj-
lepšie riešia túto problematiku starostovia, ktorí sú dlhšie vo 

funkcii. 

Trenčiansky denný infoservis 28.04.2003 
Trenčianske noviny 05.05.2003 

Pomocná evidencia 252/1/03, 276/1/03 
 

Dňa 29. apríla 2003 sa uskutočnilo na akademickej pôde 

Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 

Dubčeka zaujíma-
vé študentské po-

dujatie „Prvá me-

dzinárodná štu-
dentská vedecká 

konferencia“, ktorú 
usporiadala Fakulta 

sociálno-ekono-

mických vzťahov. 
Začiatok konfe-

rencie patril gitarovému sólu Michala Šimku zo Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne. Študentskú vedeckú konferenciu 

otvorila vo funkcii moderátorky prodekanka Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  
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prof. Ing. Helena Stráţovská, PhD., ktorá menovite privítala 

vzácnych hostí – rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., dekana Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka Akademika prof. Dr.h.c. Ing. Antona Blaţeja, DrSc., 
dekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Univerzity 

Komenského v Bratislave doc. Ing. Ľud-

milu Lipkovú, prof. Ing. Krausovú z Vy-
sokej školy banskej v Ostrave, prof. PhDr. 

Júliusa Boroša, DrSc. z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka, prodekana 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Ing. 
Jozefa Habánika, PhD., zástupcu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Jo-
zefa Majeríka a potom mladých účast-

níkov vedeckej študentskej konferencie. 

Po tomto úvode sa recitáciou básne „Slnovraty“ od Zlaty 
Solivajsovej predstavila študentka ba-

kalárskeho štúdia v Nových Zámkoch 
Romana Vicianová. V slávnostnom 

príhovore rektor Trenčianskej uni-

verzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
vyjadril svoju trojnásobnú radosť, 

ktorá bola spôsobená, ţe sa : 
- zrodila prvá medzinárodná štu-

dentská vedecká konferencia, ktorú 

pripravila Fakulta sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka; 
- do prezentovania svojich tvorivých 

síl zapojilo mimoriadne veľa študentov; 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

prof. Ing. H. Stráţovská, PhD. 
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- prvej medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie 

zúčastnili okrem študentov zo Slovenskej republiky aj 

študenti z Českej republiky, Ruska, Ukrajiny a Rakúska. 
Okrem toho ďalej zvýraznil, ţe máme doma skvelú generáciu, 

ktorá sa chce dobre uplatniť, skrátka byť úspešným. To je 
dobré znamenie, najmä v súvislosti so vstupom do Európskej 

únie, kde je a bude konkurencia čoraz tvrdšia. Preto všetci 

študenti musia mať na zreteli, ţe musia byť nielen odborne 
a profesionálne zdatní, ale i výborne jazykovo vybavený 

a mali potrebné znalosti z informatiky. Zastavil sa i pri 
vysokoškolských učiteľoch, ktorí študentov usmerňujú, 

odovzdávajú najnovšie vedecké poznatky, 

učia študentov vedecky pracovať, rozvíjať 
ich nápady, vedia ich správne motivovať 

tak, aby sa dobre uplatnili v manaţmente 
podnikov. vo výskume a na vysokých ško-

lách. Na záver svojho príhovoru zaţelal 

súťaţiacim študentom, aby sťaţili prácu 
porotcom svojimi príspevkami pri ich 

posudzovaní, aby sa dobre cítili na pôde 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

a v krásnom historickom meste pod Trenčianskym hradom. 

Záver otvorenia vedeckej konferencie patrila duetu zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne v podaní interprétov 

gitaristu Michala Šimka a flautistky Kristíny Hegerovej. Po 
tomto slávnostnom  úvode študentskej vedeckej konferencie sa 

v jednotlivých sekciách uskutočnili obhajoby študentských 

vedeckých prác. Na vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo popo-
ludní, odovzdal rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. s dekanom Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Akademikom prof. Dr.h.c. Ing. Anto-

nom Blaţejom, DrSc., študentom, ktorí predloţili a obhájili 

najlepšie práce ocenenie rektora. Ocenenie rektora získali : 

akademik prof. Dr.h.c. Ing. Anton 

Blaţej, DrSc. 
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- Osobitné ocenenie rektora 

Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka za najlepšie spra-
covanú prácu v oblasti re-

gionálneho rozvoja získali 
Anna Dingovičová a Andrej 

Markovič z Viedenskej uni-

verzity; 
- v prvej sekcii – „Ľudské zdroje a personálny manaţment“ 

cenu rektora získala Zuzana Krišková z Univerzity Ko-
menského Bratislava; 

- v druhej a tretej sekcii – „Verejná správa a nová ekonomika“ 

cenu rektora získal Boris Gaţovič z Gymnázia Humenné; 
- v štvrtej sekcii – „Svetová ekonomika“ cenu rektora získala 

Lucia Krchnáková z Ekonomickej univerzity Bratislava; 
- v piatej sekcii - „Marketing a manaţment“ získala cenu 

rektora Katarína Havranová z Univerzity Konštatína filozofa 

Nitra; 
- v šiestej jazykovej sekcii získal cenu rektora Andrej Daniš 

z Ekonomickej univerzity Bratislava; 
- v siedmej sekcii – „Sluţby, cestovný ruch, regionálny roz-

voj“ získal cenu rektora Peter Piroch z Trenčianskej uni-

verzity A. Dubčeka; 
- v ôsmej sekcii – „Podniková ekonomika“ získali cenu rek-

tora Júlia Krajňáková, Andrea Palgutová a Róbert Théry 
z Ekonomickej univerzity Košice; 

- v deviatej sekcii – „Hospodárska politika“ získala cenu rek-

tora Martina Janišová z Trenčianskej univerzity  
Trenčianske noviny 05.05.2003 

Pomocná evidencia 278/1/03 
Fotoalbum č. 33/2003 

 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoţelá k  úspechu  
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Dňa 29. apríla 2003 v priestoroch Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne zneli tóny ľudových piesní zo všetkých re-

giónov Slovenska v interpretácii ţiakov základných škôl 
Trenčianskeho okre-

su na 13. ročníku 
okresného kola sú-

ťaţe „Slávik Sloven-

ska 2003“. Garan-
tom súťaţe bol oper-

ný spevák Peter 
Dvorský, ktorý pros-

tredníctvom tejto sú-

ťaţe vyhľadáva mla-
dé talenty. Základ-

nými kritériami pre súťaţiacich bolo zaspievať jednu pieseň 
zo „Spevníčka“ a druhá pieseň bola ľubovoľná. V tomto roku 

pribudla novinka, ţe jedna pieseň mohla byť spievaná s hu-

dobným nástrojom a druhá bez doprovodu. Výkony mladých 
spevákov boli veľmi dobré, a preto aj hodnotenie trojčlennou 

odbornou porotou v zloţení Mgr. Irena Včelíková, Mgr. 
Brigita Nemlahová a Mgr. Edita Kocianová muselo pri 

určovaní najlepších zachádzať do najmenších podrobností, aby 

je rozhodnutie bolo najspravodlivejšie. A tak na záver pred-
sedníčka odbornej komisie súťaţe Mgr. Irena Včelíková oz-

námila tieto výsledky súťaţe : 
A. kategória : 

1) Paulína Ovádková zo Základnej umeleckej školy 

Trenčín; 
2) Tatiana Janišová zo Základnej školy Trenčín, Novo-

meského ulica; 
3) Nina Jamborová zo Základnej školy Soblahov; 

3) Martin Ďurači zo Základnej školy Trenčín, Veľko-

moravská ulica 

zľava Martin Ďurači, Nina Jamborová, Tartiana Janišová a Paulína Ovádková najlepší v  

kategórie A) 
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B. kategória : 

1) Andrea Justová zo Základnej školy Trenčín, Sara-
tovská ulica; 

2) Karla Kostelníková zo Základnej školy Trenčín, Sa-
ratovská ulica; 

3) Mirka Janegová zo Základnej školy Drietoma; 

3) Katarína Ďuračiová Základnej školy Trenčín, Veľko- 
moravská ulica 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.05.2003 

Pomocná evidencia 290/1/03, 299/1/03 

Fotoalbum č. 39/03 
 

Dňa 5. mája 2003 sa uskutočnilo prvé kolo prijímacích po-
hovorov na stredné školy v Slovenskej republike. Potom nas-

ledovali ďalšie tri kolá. Oproti predchádzajúcemu školskému 

roku si ţiaci mohli podať prihlášku na dve stredné školy, alebo 
na jednu strednú školu, kde sa konajú talentové skúšky, alebo 

na jednu školu a dva študijné odbory. Riaditelia stredných škôl 
zverejnili kritériá a podmienky prijatia jeden mesiac pred 

konaním prijímacích pohovorov. Na stredné školy v meste 

Trenčín sa vo všetkých kolách prihlásilo 2935 ţiakov. Na 
gymnázia sa prihlásilo 353 ţiakov, na stredné odborné školy 

1556 ţiakov a na stredné odborné učilištia 1026 ţiakov. 
Trenčianske noviny 12.05.2003 

Pomocná evidencia 295/2/03 

 
Dňa 5. mája 2003 sa uskutočnili prijímacie pohovory na 

Piaristickom gymnáziu J. Braneckého pre nový školský rok 
2003/2004. Oproti predchádzajúcim rokom sa zaznamenáva 

nárast troch tried, z toho v jedna trieda štvorročného a dve 

triedy osemročného štúdia. A tak gymnázium bude mať 
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v novom školskom roku namiesto trinásť uţ šestnásť tried. Je 

to výsledok dobrej pedagogickej a výchovnej práce školy za 

uplynulé obdobie. 
Trenčianske noviny 12.05.2003 

Pomocná evidencia 294/1/03 
 

Uţ tradične sa trenčianska synagóga začiatkom mája stáva 

miestom prehliadky absolventských prác študentov 4.F triedy 
umeleckého študijného odboru modelárstvo a návrhárstvo 

odevov Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne. Ver-
nisáţ, ktorá sa niesla v duchu myšlienky Leonarda da Vinciho 

slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská 

a predstavila prítomným 15 študentiek a ich práce. Súčasťou 
vernisáţe bola aj módna prehliadka. Modely a kolekcie sa 

niesli v modernom štýle a zahŕňali v sebe prvky etnokultúr. 
Dominantnými boli historické kostýmy z obdobia renesancie. 

Treba podotknúť, ţe študentky školy počas celého štvor-

ročného štúdia sa zapájali do rôznych súťaţí, na ktorých sa 
umiestňovali na popredných miestach. 

Trenčianske noviny 19.05.2003 
Pomocná evidencia 320/1/03 

 

Dňa 10. júna 2003 navštívil Trenčiansku univerzitu Ale-
xandra Dubčeka minister ţivotného prostredia Slovenskej 

republiky Lázsló Miklós, kde sa na akademickej pôde stretol 
s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. a dekanom Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Dr.h.c. Antonom Blaţejom, DrSc. Minister 

Lázsló Miklós sa zaujímal o vedecko-pedagogický profil 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a o jej ďalšom 

rozvoji. Niektoré aspekty, dotýkajúce sa trvalo udrţateľného 

rozvoja na regionálnej úrovni predostrel prof. Ing. Dr.h.c. 
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Anton Blaţej, DrSc. Ďalej hovoril aj o moţnostiach vytvo-

renia uzavretých ekonomicko-ekologických cyklov, zamera-

ných na efektívne vyuţitie pôdy pestovaním rýchlorastúcich 
drevín aţ po spracovanie odpadov a biomasy. Minister Lázsló 

Miklós prejavil záujem o predloţené projekty a po ich doru-
čení na Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej repu-

bliky prisľúbil pomoc pri získavaní grantov na tieto projekty 

z domácich zdrojov a eurofondov. V závere tohto stretnutia zo 
strany funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka bola daná ministrovi Lázsló Miklósovi moţnosť 
prednášať v oblasti ekológie a trvalo udrţateľného rozvoja. 

Vlastné poznámky 

 
Po vyhodnotení odborných prác študentov na fakultách 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa dňa 11. júna 
2003 sa uskutočnilo finále študentskej vedeckej a odbornej 

činnosti pod gesciou prorektora Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka prof. Ing. Mareka Lišku, DrSc. vyhlásením 
najlepších. Ešte pred vyhlásením najlepších prác študentov 

vystúpil rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj Wag-
ner, PhD., ktorý vyjadril potešenie nad tým, ţe na univerzite 

sú študenti s hlbokým záujmom o vedeckú a odbornú prácu 

ako aj fakt, ţe máme učiteľov, ktorí majú radi svoju peda-
gogickú prácu a radi venujú svoj čas rozvíjaniu tvorivého 

myslenia študentov. V závere svojho vystúpenia akcentoval na 
potrebu učiť sa cudzie jazyky, ktoré umoţnia ľahšiu realizáciu  

doma i v zahraničí. Po tomto príhovore odovzdal spolu 

s prorektorom prof. Ing. Marekom Liškom, DrSc. najlepším 
študentom ocenenia. Z Fakulty mechatroniky Cenu rektora 

(poukáţka na nákup kníh v hodnote 1.500,- Sk) získal Dario 
Delgado a čestné uznania Nikolaj Alfjorov a Tomáš Páleník. 

Z Fakulty špeciálnej techniky Cenu rektora získala Marianna 

Nemcová a čestné uznania Andrea Nemcová a Boris Lukáčik. 
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Z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Cenu rektora zís-

kala Martina Janišová a čestné uznanie Lenka Martinková. 

Z Fakulty priemyselných technológií Cenu rektora získal 
Milan Olšovský a čestné uznania Martina Mokryšová a Vero-

nika Fajtová. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 12. júna 2003 odovzdal prezident Slovenskej republiky 
Rudolf Schuster menovacie dekréty 58 vysokoškolským pro-

fesorom. Medzi novovymenovanými profesormi bol aj pro-
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. 

Marek Liška, DrSc. 

Vlastné poznámky 
 

V súvislosti s rozširovaním uplatnenia absolventov Strednej 
priemyselnej školy odevnej v Trenčíne, poţiadala riaditeľka 

tejto školy Mgr. Mária Vilkovská o medzinárodnú certifikáciu 

vzdelávania touto školou v rámci projektu „IES“ a dňa           
12. mája 2003 jej bol udelený rating kategórie „BB“. Ude-

lením tohto certifikátu majú výhodu všetci absolventi tejto 
školy pri uplatnení v zamestnaní v rámci celej Európskej únie. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 14. mája 2003 sa zišla akademická obec Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka, aby si vypočula hodnotiacu 
správu o činnosti univerzity z úst rektora Trenčianskej uni-

verzity  A. Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. a hod-

notiacu správu o činnosti akademického senátu Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka z úst jeho predsedu prof. Ing. Michala 

Boršča, CSc. za uplynulý rok. Vo svoje správe prof. Ing. 
Michal Boršč, CSc. v prednesenej správe uviedol, ţe minulý 

rok sa vyznačoval mnohými významnými zmenami nielen na 

Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, ale aj v celom 
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školstve na Slovensku. Tieto zmeny vyplynuli z nového 

zákona o vysokých školách, zákona o verejnej sluţbe a zákon-

níka práce. Medzi kľúčové úlohy transformácie vysoko-
školského vzdelávacieho systému patril prechod na trojstup-

ňové kreditné vzdelávanie a transformácia vysokých škôl na 
verejno-právne vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie, 

hospodáriace s vlastným majetkom formou viaczdrojového 

financovania. Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. v hodnotiacej správe okrem iného konštatoval, 

ţe v nadväznosti na vysokoškolský zákon boli v podmienkach 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vypracované, 

schválené a registrované najvýznamnejšie základné vnútorné 

predpisy – štatút, študijný poriadok, poriadok na výberové 
konanie a ďalších dvadsať nadväzujúcich predpisov, ktoré sa 

uvádzajú do ţivota. Činnosť začala novovymenovaná správna 
rada pod vedením doc. Ing. Júliusa Tótha, CSc. Ako na jednej 

zo slovenských univerzít sa na Trenčianskej univerzite A. 

Dubčeka začali práce na budovaní systému riadenia kvality. 
Zriadili sa nové celo univerzitné vedecko-pedagogické praco-

viská, z ktorých treba spomenúť Katedru pedagogiky a psy-
chológie pri Ústave  prírodných a humanitných vied, Katedru 

práva pri Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov a Ústav 

materiálovo-technologického výskumu pri Fakulte priemysel-
ných technológií. Bol otvorený prvý ročník vzdelávania „Uni-

verzity tretieho veku“. Za úspech označil podpis partnerskej 
zmluvy s najstaršou univerzitou v Európe s Bolognskou uni-

verzitou a Univerzitou v Terste. Pozitívom pre vývoj Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka v časovom horizonte na roky 
2003 aţ 2007 bolo schválenie dlhodobého zámeru rozvoja 

univerzity, ktorý predstavuje ucelenú koncepciu po všetkých 
líniach. Uplynulé obdobie moţno charakterizovať ako obdobie 

snaţenia pre vytváranie materiálno-technických podmienok 
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ďalšie zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V tomto smere podarilo sa vybudovať : 

- novú univerzitnú kniţnicu, ktorá bude na budúci mesiac 
odovzdaná do uţívania; 

- internetovú učebňu; 
- viaceré laboratória informatiky; 

Ďalej sa univerzita stala metropolitným uzlom siete Sanet a na 

internetovú sieť bola napojená Fakulta priemyselných tech-
nológií v Púchove a areál v Záblatí. Neodmysliteľnou súčas-

ťou činnosti univerzity bolo zabezpečovanie finančných pros-
triedkov pre jej nerušený chod. Spolupráca s praxou, podni-

kateľská činnosť, riešenie rozvojových projektov a získavanie 

finančných prostriedkov formou sponzorstva, umoţnili navý-
šiť rozpočet univerzity nad rámec štátnej dotácie a tým 

umoţniť jej ďalší rozvoj. Za dobrú bola označená spolupráca 
s orgánmi štátnej správy a samosprávy, najmä pri riešení 

priestorových problémov univerzity. V školskom roku 

2002/2003 študovalo na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka 
3.240 študentov, z toho 2.163 v dennom štúdiu a 59 v dokto-

randskom štúdiu. Pre budúci školský rok je prihlásených 2.100 
uchádzačov o štúdium, pričom sa predpokladá prijať na denné 

štúdium 775 študentov a na externé štúdium 480 študentov. 

Pre nový školský rok sa predpokladá rozšírenie kapacity o 120 
ubytovacích miest v Záblatí po rekonštrukcii. Univerzita 

spravuje majetok štátu v hodnote za viac ako 353 miliónov Sk. 
V závere hodnotiacej správy rektor Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner načrtol tieto hlavné úlohy do 

nového školského roka : 
- personálne, experimentálne a priestorové zabezpečenie akre-

ditácie nových študijných programov;  
- rozvoj doktorandského štúdia a získanie oprávnení na 

habilitáciu docentov a inaugurácie profesorov; 
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- pripraviť ponuku uceleného štúdia vo vybraných študijných 

programoch pre študentov zo zahraničia v anglickom ja-

zyku; 
- vybudovať počítačové pracovisko pre vedecko-technické 

výpočty; 
- vybudovať kanceláriu európskych projektov; 

- vytvárať podmienky na získavanie finančných prostriedkov 

z európskych fondov; 
- rozhodnúť o umiestnení univerzitného campusu tak, aby 

v roku 2004 sa začalo s realizáciou. 
Trendy č. 2/2003 

Pomocná evidencia 381/1/03 

 
Od 19. do 25. mája 2003 bola Zdruţená stredná škola 

hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne hostiteľom ţiakov 
a učiteľov z Talianska, Litvy a Belgicka, teda zo škôl, ktoré sa 

úspešne zapojili do projektu „Tradície krajín, odlišnosti a po-

dobnosti“, dorozumievajúcich sa výlučne v anglickom jazyku. 
Hostiteľská škola pripravila pre svojich hostí bohatý program, 

počas ktorého : 
- boli prijatí na radnici mesta Trenčín viceprimátorom mesta 

Ing. Jánom Krátkym; 

- v priestore školy na malom jarmoku, hostia si mohli pozrieť, 
ale aj vyskúšať zdobenie medovníkov, maľovanie veľko-

nočných vajíčok a paličkovanie; 
- v priestore školy na malom jarmoku, hostia si mohli pozrieť 

kultúrny program v tradičných krojoch trenčianskeho re-

giónu. 
Ţiaci prácou na projekte získali veľa skúseností, návykov 

a zručností, ale hlavne zdokonalili sa v anglickom jazyku. 
Trenčianske noviny 23.06.2003 

Pomocná evidencia 415/2/03 
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Dňa 21. mája 2003 bolo Kultúrne a metodické centrum 

ozbrojených síl Armády Slovenskej republiky v Trenčíne 

miestom osláv 30. výročia Detského mestečka Trenčín – 
Zlatovce. Všetkých pozvaných hostí ako aj domácich vítala 

pred vstupom mládeţnícka dychová hudba z Dolnej Súče. 
Veľká divadelná sála bola zaplnená do posledného miesta 

terajšími obyvateľmi, ako aj bývalými chovancami, vo väčšine 

prípadov so svojimi rodinami spolu so svojimi bývalými 
vychovávateľmi. Medzi prítomnými hosťami sa osláv zú-

častnil aj prvý riaditeľ Detského mestečka Trenčín – Zlatovce 
Štefan Rehák s manţelkou a prvý riaditeľ Základnej školy 

Trenčín – Zlatovce PaedDr. Viktor Chovanec s manţelkou. 

S úderom 17. hodiny vystúpili na otvorené javisko moderátori 
Štefan a Mirka a otvorili „Televízne štúdio Zlaté ovce“, 

v ktorom v ţivom výstupe sa predstavili významné osobnosti, 
ktoré v minulosti alebo v súčasnosti ovplyvnili ţivot deti tohto 

zariadenia. A tak postupne sa na javisku vystriedali – najstarší 

vychovávateľ ujo Náhlik, telocvikár ujo Bakoš a hudobný 
skladateľ ujo Hatrick, ktorý odpovedali na otázky moderá-

torov a nenásilne vstupovali do premietaných filmových 
šotov, pribliţujúcich minulosť uplynulých tridsať rokov. Práve 

premietané filmy deti veľmi ţivo preţívali, čoho dôkazom bol 

smiech a miestami aj potlesk. Medzi dialógmi s hosťami sa 
odvíjala scénka „Trojruţie“, ktorú v troch dejstvách napísala 

Elena Bakošová a hudbu k nej zloţil hudobný skladateľ Juraj 
Hatrick. Hlavnými aktérmi scény boli deti z Detského mes-

tečka Trenčín – Zlatovce s ujom Náhlikom. Ďalšiu časť kul-

túrneho programu vyplnili hostia a to sólista opery Sloven-
ského národného divadla v Bratislave František Ďuriač v só-

lových vystúpeniach za klavírneho doprovodu Juraja Hatricka 
a speváckeho zboru študentov Piaristického gymnázia Jozefa 

Braneckého v Trenčíne za dirigovania Martina Holúbka. 

Vlastné poznámky 
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Trenčianske noviny 26.05.2003 

Pomocná evidencia 334/1/03, 347/1/03 

Fotoalbum č. 45/2003 
 

Dňa 23. mája 2003 bolo Mierove námestie v Trenčíne 
miestom Dňa detských a mládeţníckych organizácií Tren-

čianskeho kraja, na ktorom prezentovali svoju činnosť členské 

organizácie Rady mládeţe Trenčianskeho kraja. Svoje umenie 
predviedli maţoretky z Centra voľného času v Púchove a sku-

pina moderného tanca „Chili dance“. Okrem toho príleţitostní 
návštevníci mali moţnosť vzhliadnuť zručnosť mladých 

drotárov, aranţérov, paličkových čipkárok, keramikárov a po-

dobne.  
Trenčianske noviny 19.05.2003, 26.05.2003 

Pomocná evidencia 317/2/03, 338/2/03 
 

Dňa 27. mája 2003 sa uskutočnilo v Trenčíne podujatie 

s názvom „Sila osobnosti“, ktorou sa prostredníctvom fil-
mových záberov na športové osobnosti akými sú plavkyňa 

Martina Moravcová, hokejista Peter Bondra, tenistka Daniela 
Hantuchová a ďalších športovcov sa ponúkla ukáţka mladým 

ľuďom nenásilnou formou ako vnímať neúspechy a prehry vo 

svojej športovej kariére. Film zdôrazňuje, ţe dosiahnutie 
reálnych úspechov a naplnenie zmyslu ţivota je moţno cestou 

pevnej vôle a bez drog. Na podujatí sa zúčastnil bývalý 
automobilový pretekár a v súčasnosti poslanec Národnej rady 

Slovenskej republiky Jirko Malchárek. 

Trenčianske noviny19.05.2003 
Pomocná evidencia 317/1/03 

 
Dňa 28. mája 2003 sa stretlo pred Domovom mládeţe 

v Trenčíne na Staničnej ulici asi 250 pedagogických a nepe-

dagogických zamestnancov školstva Trenčianskeho okresu, 
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aby prostredníctvom protestného mítingu upozornili vládu 

Slovenskej republiky a ostatné orgány štátnej správy a samo-

správy na neplnenie Programového vyhlásenia vlády Sloven-
skej republiky v oblasti školstva, Kolektívnej zmluvy na rok 

2003 a zákona o verejnej sluţbe. Predsedníčka Rady základ-
ných organizácií odborového zväzu zamestnancov školstva 

a vedy Mgr. Anna Jarabinská vo svojom vystúpení povedala, 

ţe touto formou zamestnanci školstva upozornili na zlú 
situáciu vo financovaní škôl a školských zariadení ako i platov 

zamestnancov školstva. V prípade, ţe sa situácia nenapraví 
väčšina zamestnancov sa vyslovuje za vyhlásenie ostrého 

štrajku. 

Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 366/2/03 

 
Dňa 31. mája 2003 mesto Trenčín pripravilo pre svojich 

najmenších obyvateľov pestrý program pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa detí.  Celé mesto ţilo týmto sviatkom, no 
najviac detí sa sústredilo v areáli Výstaviska Trenčín mesto  

módy a na Mierovom ná-
mestí. V areáli Výstavis-

ka Trenčín mesto módy si 

dali stretnutie s deťmi po-
licajti na podujatí, ktoré 

nazvali „Deň polície“. 
Deti mohli počas celého 

dňa sledovať ukáţky slu-

ţobnej kynológie a to vo 
vyhľadávaní výbušnín, 

drog a zadrţania páchateľov. Veľmi zaujímavými ukáţkami 
boli útok na budovu za pomoci helikoptéry, hasičský zásah na 

horiace auto, ukáţky bojových umení a odťahová sluţba. Kaţ-

dý si mohol pozrieť a do ruky chytiť ľahké pechotné zbrane 

Výcvik sluţobných psov pri hľadaní výbušnín a drog 
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revolver a samopal, mohol si zastrieľať zo vzduchovky terč, 

vyskúšať si oblečenie policajtov, povoziť sa na policajných 

autách. Podujatie bolo spoločnou akciou Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne, Vo-

jenskej polície Slovenskej republiky a Mestskej polície Tren-
čín. Deti boli týmto dňom také nadšené, ţe skoro kaţdé sa 

chcelo stať policajtom alebo hasičom. V centre mesta Trenčín 

na Mierovom námestí oslavy Medzinárodného dňa ţien sa 
niesli v kultúrnom tóne. Svoj program predvádzali rôzne 

skupiny a jednotlivci ako napríklad country skupina „Mary-
land“, dievčenská skupiny „Goonies“, šaša Jaša z Trnavy, 

kúzelníka Meliesa z Topolčian a zlatým klincom bolo vys-

túpenie známych sloven-
ských spevákov Marcela 

Oravca a Mischi. Okrem 
toho deti sa mohli vyblázniť 

na nafukovacom hrade, 

alebo sa povoziť na osob-
ných vozidlách. Keďţe 

v tom čase vrcholil 9. ročník 
festivalu „Sám na javisku“, 

tak i jeho účastníci spestrili sviatok detí na Štúrovom námestí 

uvádzaním svojho programu. 
Trenčianske noviny 19.05.2003, 02.06.2003, 09.06.2003 

Trenčiansky denný infoservis 26.05.2003 
Pomocná evidencia 316/2/03, 331/2/03, 351/1/03, 

360/2/03, 363/1/03, 

Fotoalbum č. 50/2003 
 

V mesiaci jún 2003 na Fakulte špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka bol vo voľbách 

zvolený za predsedu Akademického senátu fakulty doc. Ing. 

Oto Barborák, CSc.  

Na Štúrovom námestí spestrili sviatok deťom divadelníci 
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 3. júna 2003 bolo Kultúrne a metodické centrum 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky miestom osláv 60. vý-

ročia Stredného odborného učilišťa odevného 
v Trenčíne. Všetkých hostí, ktorí prijali poz-

vanie, privítal riaditeľ učilišťa PhDr. Vla-

dimír Mojto, z nich osobitne podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jozefa Fabiána, zástupkyňu riaditeľa Tren-
čianskeho samosprávneho kraja JUDr. Ľud-

milu Štefánikovú a vedúceho odboru školstva 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
PaedDr. Milana Poláka. V ďalšom svojom vystúpení riaditeľ 

učilišťa PhDr. Vladimír Mojto pripomenul, ţe oslavy vzniku 
učilišťa sú stretnutím troch generácií : 

- generácie tých, ktorí 

patrili medzi k prvým 
absolventom učilišťa; 

- stredná generácia te-
rajších pracovníkov; 

- najmladšia generácia, 

ktorá prispela k zvidi-
teľneniu školy v pos-

lednom období úspeš-
nou prezentáciou na 

rôznych súťaţných podujatiach.  

Vo svojom vystúpení ďalej spomenul, ţe stretnutie sa stalo aj 
priestorom na oţivenie dávnych spomienok, ale aj sa dozve-

dieť niečo viac o perspektíve ďalšieho rozvoja školy. Šesť-
desiat rokov výchovno-vzdelávacieho pôsobenia medzi mla-

dými ľuďmi je dostatočný časový priestor na to, aby sa vo 

veku pamätníkov odváţil čas a premena práce, zhodnotil sa 

riaditeľ učilišťa PhDr. Vladimír Mojto 

Galaprogram študentov učilišťa sa vydaril po všetkých stránkach 
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podiel vloţených prostriedkov spoločnosti a v reťazci spomie-

nok bilancovať, či úsilie predchádzajúcich generácií nebolo 

márne. V kaţdom z nás sa vytvoril pocit hrdosti nad tým, ţe 
učilište za uplynulých šesťdesiat rokov plnilo úspešne svoje 

poslanie a v súčasnom období ide kvalitatívne vpred. Teší 
skutočnosť, ţe absolventi školy boli vţdy dobre pripravení pre 

ţivot, čo potvrdzuje úspešné zastavanie popredných pracov-

ných funkcií v kolektívoch dielní, prevá-
dzok, výrobných odborov, závodov a or-

ganizácií. A teraz si spolu priblíţme rok 
1943, povedal riaditeľ učilišťa PhDr. 

Vladimír Mojto, kedy sa začala písať 

história najstaršieho odevného učilišťa na 
Slovensku. Bola to firma „Nehera“, ktorá 

zriadila pre svoj dorast Odbornú učňov-
skú školu. V školskom roku 1943/1944 

zasadlo do ľavíc 27 mladých muţov z ce-

lého Slovenska, aby získali poznatky 
z krajčírskeho remesla. Neskôr sa názov školy zmenil na 

Základnú odbornú školu. Od školského 
roka 1952/1958 škola dostala opäť 

nový názov Základná učňovská škola, 

v ktorej učňovská doba bola dvoj-
ročná. K jej základnej profesii – pán-

sky krajčír, pribudli ďalšie profesie, 
ktoré si vyţiadala prax ako napríklad 

mechanik odevných strojov a zariadení 

a koţušník. Od roku 1958 bola škola 
opäť premenovaná na Odborné učilište 

národného podniku Odevných závodov 
Trenčín a s týmto názvom preţila aţ 

do konca školského roka 1979/1980. V školskom roku 

1980/1981 bolo učilište zaradené do siete stredných odbor-
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ných učilíšť, preto sa zmenil aj jeho názov na Stredné odborné 

učilište odevné Trenčín, ktorého základom bola dôsledná 

polytechnizácia, vyuţívanie najnovších poznatkov vedy 
a techniky vo výchovno-vzdelávacom procese a priblíţiť sa na 

úroveň stredných škôl. Od 1. apríla 1991 sa Stredné odborné 
učilište odevné v Tren-

číne stalo samostatným 

právnym subjektom 
a rozšírila sa jeho od-

borná orientácia. Od        
1. augusta 1998 došlo 

k poslednej zmene náz-

vu učilišťa na Stredné 
odborné učilište odevné 

a textilné Trenčín. Za 
šesťdesiat rokov svojej existencie škola pripravila 6.900 

kvalifikovaných odborníkov textilného a odevného priemyslu 

na Slovensku. Mnohí z absolventov sa venovali výchove 
odevného dorastu v pôsobnosti majstrov odborného výcviku 

a učiteľov. Preto právom si treba spomenúť na činnosť mno-
hých ako napríklad Štefana Galúska, Pavla Mazánika, Rudolfa 

Gaţu, Ľudovíta Mikláša a ďalších. No boli aj takí absolventi, 

ktorí pokračovali v štúdiu na vysokých školách a po ich 
ukončení dosiahli mimoriadne spoločenské postavenie. Spo-

menúť treba Milana Jurzu a Emila Keblúška, ktorí pôsobili 
v diplomatických sluţbách a podobne Jozef a Vincent Ceco-

níkovci pracovali na Univerzite Komenského v Bratislave ako 

vysokoškolskí učitelia. Tvorcami základnej odeváckej litera-
túry boli Ing. Ján Jurga, Ing. Pavol Hamţík a Štefan Galúsek. 

Rast školy jednoznačne potvrdzuje aj štatistika, keď na za-
čiatku šesťdesiatročnej cesty bolo 27 učňov, dnes stredné 

odborné učilište navštevuje 764 študentov. 

Vlastné poznámky 

Zaujímavé bolo stretnutie jedných z prvých učiteľov učilišta 
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Trenčianske noviny 09.06.2003 

Pomocná evidencia 374/1/03 

Fotoalbum č. 53/03 
 

Dňa 4. júna 2003 navštívil mesto Trenčín katolícky kňaz 
Anton Srnholec na pozvanie Vzde-

lávacieho a informačno-agentúrneho 

centra pre pracovníkov školstva v 
Trenčíne, aby na pracovnom seminári 

nesúceho sa pod názvom „Kresťania 
v sekulárnom svete“ podelil s peda-

gogickými a nepedagogickými za-

mestnancami škôl a školských za-
riadení Trenčianskeho kraja so svojimi 

myšlienkami na problematiku du-
chovného ţivota. Katolícky kňaz An-

ton Srnholec je zaujímavá osobnosť ťaţko skúšaná v období 

minulého reţimu, ktorý po neţnej revolúcii v roku 1989 sa dal 
na dráhu pomoci človeku v jeho kaţdodennej činnosti, v práci 

i mimo nej. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 379/1/03 

Fotoalbum č. 54/03 
 

V dňoch 18. aţ 20. júna 2003 sa uskutočnilo v Tren-
čianskych Tepliciach medzinárodné sympózium „Mecha-

tronika“ s podporou projektu Európskej únie „Reason“ pod 

záštitou Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, ktorého sa zúčastnilo 55 odborníkov z tejto 

oblasti zo Slovenska, Čiech a Ruska. Účastníci sympózia 
zhodne konštatovali o vysokej úrovni. Odznelo celkom 44 

príspevkov v anglickom jazyku. Súčasťou sympózia bola aj 

Letná škola mikromechatroniky pre 45 študentov. 

Anton Srnholec 
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 20. júna 2003 pribliţne 90 % odborárov odborového 
zväzu zamestnancov školstva a vedy na Slovensku vstúpilo 

celozväzového štrajku, ku ktorému sa pristúpilo na základe 
skutočnosti, ţe vláda Slovenskej republiky aj napriek upo-

zorneniam nezabezpečila potrebné financovanie škôl a škol-

ských zariadení, aby bo, zabezpečený ich nerušený chod, aby 
sa zabezpečil rast reálnych platov zamestnancov, vychádzajúc 

pritom zo zákona o verejnej sluţbe. Nápis „Výstraţný štrajk“ 
visel nad vchodom štrajkujúcej školy. Neštrajkovala Stredná 

zdravotnícka škola v Trenčíne, ktorá nemá odbory, Stredné 

odborné učilište ţelezničné v Trenčíne, ktorej zamestnanci sú 
v ţelezničiarskych odboroch a Základná škola sv. Svorada 

a Benedikta v Trenčíne. 
Trenčianske noviny 23.06.2003 

Pomocná evidencia 412/1/03 

 
Dňa 20. júna 2003 sa v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky uskutočnili oslavy             
45. výročia zaloţenia Strednej priemyselnej školy odevnej 

v Trenčíne. Dominantou osláv bol galaprogram pod názvom 

„Sólo pre mólo“, v ktorom sa študenti školy prezentovali so 
svojimi najnovšími modelmi odevov. 

Pomocná evidencia 410/1/03 
 

Dňa 24. júna 2003 sa uskutočnil v kine Hviezda v Trenčíne 

galaprogram detí trinástich materských škôl z Trenčianskeho 
okresu, v ktorom prezentovali výsledky svojej práce za 

uplynulý školský rok 2002/2003. Moderátorkou programu 
bola riaditeľka Materskej školy Trenčín, Ulica Pri parku Mgr. 

Danica Lorencová. Hľadisko naplnené rodičmi potleskom 
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ocenilo výborné výkony detí ako hercov, tanečníkov, 

recitátorov, spevákov a maţoretiek. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
Pomocná evidencia 423/2/03 

 
Dňa 25. júna 2003 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov 

základných škôl mesta Trenčín s vedením mesta Trenčín, aby 

spolu prerokovali problematiku základného školstva. Roko-
vanie viedol viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky za 

asistencie predsedníčky komisie školstva, zdravotníctva a so-
ciálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Anna 

Plánková, vedúci ekonomického odboru Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Ľubomír Štefánik a vedúci oddelenia mest-
ských organizácií finančného odboru Mestského úradu v Tren-

číne Milan Samák. Najviac rezonovala otázka nedostatku 
finančných prostriedkov. Na stretnutí odzneli  aj otázky spo-

jené s nepriaznivým demokratickým vývojom v meste Trenčín 

a jeho dopady na počty ţiakov v školách v blízkej budúcnosti.   
Info Trenčín 03.07.2003 

Pomocná evidencia 438/1/03 
 

Dňa 25. júna 2003 zaznamenala 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka vo svojej úspešnej čin-

nosti ďalšiu mimoriadnu udalosť  
a to odovzdanie univerzitnej kniţ-

nice do uţívania. Váţnosť udalosti 

podporili svojou prítomnosťou 
prednosta Krajského úradu v Tren-

číne Mgr. Daniel Gajdoš, vicepri-
mátor mesta Trenčín Ing. Ján 

Krátky a všetci akademickí funk-

cionári Trenčianskej univerzity Ale-
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xandra Dubčeka pod vedením svojho rektora doc. Ing. Juraja 

Wagnera, PhD. Krátko po 15,
00

 hodine sa začal slávnostný 

ceremoniál otvorenia univerzitnej kniţnice privítaním 
prítomných  hostí rektorom Trenčianskej univerzity doc. Ing. 

Jurajom Wagnerom, PhD. Ten v ďalšom svojom vystúpení 
vyjadril radosť nad tým, ţe i napriek obdobiu, neveľmi 

prajnému rozvoju vzdelávania vysokého školstva, podarilo sa 

obnoviť múry schátralého domu a vloţiť mu do vienka ţivot 
univerzitnej kniţnice, v ktorej, v ktorej nájdu cestu za 

poznaním nielen študenti, 
učitelia univerzity, ale i ob-

čania mesta Trenčín. I na-

priek problémom v posky-
tovaní štátnych finančných 

prostriedkov Ministerstva 
školstva Slovenskej republi-

ky našlo 5,3 milióna Sk 

a v priebehu ôsmich mesia-
coch dodávateľská firma „ MGG, s.r.o.“ z Povaţskej Bystrice 

vdýchla do tohto domu ţivot. Treba vysloviť poďakovanie 
všetkým, ktorí priloţili ruku k dielu, ktoré bude pýchou mesta 

Trenčína a celého regiónu. Osobitne poďakoval prorektorovi 

prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc., kolektívu prevádzkových 
pracovníkov pod vedením kvestora Ing. Vladimíra Regulu 

a kolektívu riaditeľke univerzitnej kniţnice Mgr. Márií 
Rehušovej. S pýchou hovoril rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. o vyba-

venosti univerzitnej kniţnice, ktorá s stala moderným stánkom 
získavania najnovších informácií a poznatkov z celého sveta. 

Toto konštatovanie potvrdzuje skutočnosť, ţe univerzitná 
kniţnica má vyše šesťtisíc kniţných jednotiek, zväčša odbor-

nej literatúry, 60 titulov časopisov a 300 časopisov v on-line 

databáze. Práce v nej je plne automatizovaná pod kniţničným 

predseda Akademického senátu TU AD prof. Ing. Michal Boršč, CSc. 

si prezerá literatúru v kniţnici 
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a informačným systémom „Da Vinci“ a vybavená je multi-

mediálnou študovňou napojenou na internet a on-line katalóg. 

Po tomto príhovore rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. s prednostom Krajského úradu 

v Trenčíne a viceprimátorom mesta Trenčín Ing. Jánom Krát-
kym prestrihli symbolickú stuhu otvorenia. Záver oficiálnej 

časti slávnostného odovzdania univerzitnej kniţnice do uţíva-

nia spestrili svojím vystúpením ţiaci harmonikár Martin Jaša, 
flautistka Silvia Dušáková a učiteľom Vladislavom Vaňom zo 

Základnej umeleckej školy v Ilave. Po kultúrnom programe 
pozval rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD. prítomných hostí na prehliadku univer-

zitnej kniţnice a na čašu zlatistého moku sektu. Po jeho prí-
pitku úprimne blahoţelali k otvoreniu univerzitnej kniţnice 

prednostka Krajského úradu v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš, 
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a konateľ spoloč-

nosti „MGG s.r.o.“ Povaţská Bystrica Ing. Matúš Gachulinec.  

Vlastné poznámky 
 

Záver školského roka vyuţil odbor školstva, mládeţe 
a telesnej kultúry Krajského úradu v Trenčíne, aby ocenil 

talentovaných študentov z Trenčianskeho kraja na podujatí 

pod názvom „Talent Trenčianskeho kraja 2003“ organizo-
vaného uţ po siedmy raz. Z rúk vedúcej odboru školstva, mlá-

deţe a telesnej kultúry Krajského úradu v Trenčíne Ing. Ga-
briely Slaměnovej prevzali diplomy a vecné dary : 

- Oľga Gondárová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za 

víťazstvá v celoslovenských literárnych súťaţiach „Bra-
neckého Trenčín“ a „Múza 2001“. Ďalej hlavnú cenu mla-

dých novinárov „Štúrovo pero 2003“ a  „Cenu Televízie 
Markíza“ za školský časopis „Veget“; 
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- Bohumila Poláčková z Piaristického gymnázia v Trenčíne 

získala titul majstra v aerobiku na majstrovstvách Sloven-

skej republiky; 
- Hana Suchomelová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

získala prvé miesto v astronomickej súťaţi „Čo vieš o hviez-
dach ?“; 

- Eva Forgáčová zo Strednej priemyselnej školy odevnej 

v Trenčíne získal zvláštne uznanie v odbore teória kultúry 
a umenia, umelecká a odevná tvorba. Okrem toho sa úspešne 

prezentovala s kolekciou modelov na módnej schow „BMW; 
– Módna revolúcia 2002“ a ďalej získala popredné umiest-

nenia v súťaţiach „Mladý módny tvorca“ a „Zlatá Fatima 

Junior“; 
- Zuzana Hrbáčiková zo Základnej umeleckej školy v Tren-

číne získala tretie miesto na celoslovenskej klavírnej súťaţi 
s medzinárodnou účasťou; 

- Juraj Ečery zo Stredného odborného učilišťa strojárskeho 

v Trenčíne získal prvé miesto v celoštátnej súťaţi robotov 
„Istrorobot 2003“ v kategórii voľná jazda robotom „Jero-

nimo. 
Trenčianske noviny 30.06.2003 

Pomocná evidencia 424/1/03 

 
Koncom mesiaca júna 2003 bola Základná škola Trenčín, 

Kubranská ulica miestom vyhodnotenia okresnej súťaţe 
školských časopisov vydávaných základnými školami Tren-

čianskeho okresu. Do súťaţe sa zapojilo 21 základných škôl, 

z ktorých splnilo podmienky 12 škôl. Najvyššie ocenenie si 
odniesli tieto redakčné rady a jednotlivci : 

„Školonoviny“ – Základná škola Trenčín, Saratovská ulica, 
„Pohoda“ Stredisko záujmovej činnosti Trenčianske Teplice, 

„Zá školáčik“ Základná škola Trenčín, Bezručova ulica.  
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Cenu „zlaté pero“ si odniesol Boris Kuchta zo Základnej školy 

Ivanovce a cenu „zlatý štetec“ si odniesla Jana Maláková zo 

Základnej školy Trenčín, Saratovská ulica. 
Trenčianske noviny 14.07.2003 

Pomocná evidencia 459/2/03 
 

Dňa 27. júna 2003 sa ukončil školský rok 2002/2003 na 

trenčianskych základných školách. Okresný úrad v Trenčíne, 
odbor školstva, mládeţe a telesnej kultúry poskytol informácie 

o tom, akých výsledkov dosiahli ţiaci vo výchovno-vzde-
lávacom procese. Základné školy v Trenčíne navštevovalo 

6385 ţiakov, z ktorých prospelo 6355, neprospelo 24 a nebolo 

klasifikovaných 6 ţiakov. Ţiaci v priebehu školského roka 
vymeškali 419.216 hodín, z toho 2981 neospravedlnených 

hodín. 
Vlastné poznámky 

 

V závere školského roka 2002/2003 dostala Základná škola 
Kristíny Royovej v Trenčíne ultimátum od akciovej spoloč-

nosti Merina Trenčín, aby sa z doterajších priestorov, ktorými 
bola bývalá materská škola národného podniku Merina Tren-

čín, sa vysťahovali v termíne do 10. júla 2003. Táto škola, 

zriadená v roku 1991 Cirkvou bratskou na Slovensku, sa uply-
nulé obdobie dostala uţ do povedomia rodičovskej verejnosti, 

pretoţe hlavne vo svojich začiatkoch veľmi progresívne za 
pomoci sponzorov uplatňovala moderné spôsoby vyučovania 

jazykov a programovania. Riaditeľstvu základnej školy nezos-

talo nič iné, len sa rozhliadnuť po inom objekte, pretoţe 
pôvodný objekt ohodnotený na 8 miliónov Sk, chcel vlastník 

predať za 15 miliónov Sk a to ešte peniaze hneď bez nejakých 
splátok. Záchranné koleso v hodine dvanástej hodil riaditeľ 

Stredného odborného učilišťa strojníckeho v Trenčíne Ing. Ľu-

bomír Chochlík, keď im poskytol náhradné priestory. 
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Trenčianske noviny 09.06.2003 

Pomocná evidencia 373/1/03 

 
Rekvalifikačné programy Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka v oblasti – elektronická kancelária, moderné techno-
lógie elektronickej kancelárie, Linux, jednoduché a podvojné 

účtovníctvo, riadenie podniku a manaţér ľudských zdrojov 

prezentovali dňa 1. júla 2003 pre potreby Národného úradu 
práce doc. Ing. Dušan Maga, PhD., Ing. René Harťanský, Ing. 

Peter Široký z Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka a Ing. Klaudia Rohlová a K. Gabrišová z Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Národných úra-
dov práce z okresov Trenčianskeho kraja. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 762/1/03 

 

V dňoch 8. a 9. júla 2003 sa uskutočnili promócie Fakulty 
špeciálnej techniky, Fakulty 

mechatroniky a Fakulty 
sociálno-ekonomických 

vzťahov Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne v Kultúrnom 

a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej repu-

bliky v Trenčíne a dňa            

11. júla 2003 Fakulty priemyselných technológií v športovej 
hale v Púchove. Ako prví promovali absolventi Fakulty špe-

ciálnej techniky dňa 8. júla 2003. Preplnená divadelná sála 
Kultúrneho a metodického centra ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne rodičmi, priateľmi a známymi privítala 

nových absolventov – inţinierov a ich učiteľov pod vedením 

Slávnosť promócií sa začala hymnou Slovenskej republiky 



 415 

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Juraja Wagnera PhD. a dekana Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. Promočnú 

slávnosť  otvorila  prodekantka Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka Ing. Zuzana Jamrichová 

PhD. privítaním funkcionárov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v čele s rek-

torom doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. 
a dekanom Fakulty špeciálnej techniky prof. 

Ing. Bohumilom Bátorom, CSc. Po sľube absolventa študij-

ného zamerania elektronických riadiacich systémov v špe-
ciálnej technike Ing. Juraja Markoviča, zastupujúceho všet-

kých absolventov, odovzdal dekan Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohu-

mil Bátora, CSc. 58 absolventom vysokoškolské diplomy. Za 

starostlivosť počas celého štúdia poďakovala za všetkých 
študentov Ing. Barbora Blašková vedeniu 

fakulty a rodičom. Na záver slávnostného 
predpoludnia sa k prítomným absolventom 

prihovoril dekan Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. a rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Záver patril 

študentskej hymne „Gaudeamus Igitur“. 

Pribliţne v takomto scenári sa uskutočnili promócie aj na 
ostatných fakultách Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka.  
Pre úplnosť treba dodať, ţe : 

- na Fakulte mechatroniky promovalo 54 absolventov; 

Učiteľom a rodičom poďakovala B. 

Blašková 

príhovor rektora doc. Ing. J. Wagnera, PhD. 
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- na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov promovalo 145 

absolventov v dennej forme štúdia a 57 v externej forme 

štúdia; 
- na Fakulte priemyselných technológií promovalo 36 ab-

solventov; 
- diplom inţiniera v akademickom roku 

2002/2003 získalo 350 absolventov; 

- doteraz promovalo na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka 397 absol-

ventov, z toho 358 inţinierov a 39 baka-
lárov. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 14.07.2003 
Info Trenčín 17.07.2003 

Pomocná evidencia 451/1/03, 460/2/03, 481/1/03 
Fotoalbum č. 67/03 

 

Podľa štatistických výkazov predloţených základnými ško-
lami na začiatku školského roka 2003/2004 treba konštatovať, 

ţe oproti koncu školského roka 2002/2003 nastala zmena 
v zníţení počtu základných škôl. Stalo sa to, čo nikto nečakal, 

keď v priebehu prázdnin veľká väčšina rodičov v snahe pre-

dísť problémom so zaškolením svojich detí, si deti umiestnila 
na základných školách v Trenčíne. A tak sa stalo, ţe 2. 

septembra 2003 prišlo len niečo cez 30 ţiakov. Reakcia na 
seba dlho nedala na seba čakať, keď zriaďovateľ mesto 

Trenčín, všetky deti rozmiestnil po školách v Trenčíne a za-

bezpečil aj umiestnenie učiteľov. Škola celkom prázdna ne-
zostala, pretoţe na prízemí sa učia ţiaci Základnej školy sv. 

Andreja - Svorada a Benedikta. Rozmiestnení ţiaci nenarušili 
počty tried. Vráťme sa teda k predloţeným výkazom. Do no-

vého školského nastúpilo do 13 základných škôl 6109 ţiakov 

v 269 triedach. Najväčší záujem vo vyučovaní cudzích jazy-

Príhovor dekana prof. Ing. B. Bátoru, CSc. 
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kov bolo o jazyk anglický – 4114 ţiakov, potom o jazyk ne-

mecký – 1701 ţiakov a jazyk ruský – 49 ţiakov. Mimotriedna 

a mimoškolská výchova bola zabezpečovaná v 57 oddeleniach 
školských klubov pre 1436 ţiakov. 

Vlastné poznámky 
 

Predškolskú výchovu v materských školách mesta Trenčín 

v školskom roku 2003/2004 od 2. septembra 2003 zabez-
pečovalo 20 materských škôl, ktoré navštevovalo 1599 detí 

v 70 triedach. Ich vzdelávanie a výchovu zabezpečovalo 140 
učiteliek. 

Vlastné poznámky 

 
Začiatok nového školského roka 2003/2004 bol Základnú 

školu Trenčín, Ulica 1. mája viac ako rozpačitý, pretoţe 
učitelia nemali moţnosť ţiadnych ţiakov v triedach privítať, 

lebo neprišli, resp. prešli na iné školy v Trenčíne. Preto od                 

11. septembra 2003 prešla škola na núdzový reţim, čo 
znamená, ţe všetci ţiaci boli preradení podľa rozhodnutia 

rodičov do iných základných škôl v meste Trenčín. Zamest-
nanci školy dostali náhradnú prácu spojenej s uzavieraním 

triednych kníh, triednych výkazov a inventarizáciou hnuteľ-

ného a nehnuteľného majetku. Všetkým učiteľom bolo zabez-
pečené náhradné miesto na iných školách. Aby táto škola 

mohla byť definitívne vyradená zo siete škôl bol predloţený 
návrh do mestského zastupiteľstva, tento návrh Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne odobrilo a postúpilo na Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky. Po kladnom stanovisku Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne svojím uznesením č. 162 zo dňa 10. novembra 
2003 Základnú školu Trenčín, Ulica 1. mája zrušilo. V objekte 

zaniknutej školy zostalo šesť tried Základnej školy sv. Andreja  

- Svorada a Benedikta v prenájme a nie je dôvod na zrušenie 
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nájmu, pretoţe nájomca si svoje povinnosti vyplývajúce zo 

zmluvy plní riadne a načas. Je zrejme, ţe pri posudzovaní 

uvoľneného priestoru základnej školy príde na rokovanie aj 
otázka riešenia Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, dote-

raz umiestnenej v cirkevnom objekte. 
Trenčianske noviny 06.10.2003 

Info Trenčín 07.10.2003 

Pomocná evidencia 585/1/03, 588/1/03 
 

V dňoch 3. aţ 5. septembra 2003 sa uskutočnil v Prievidzi 
8. ročník medzinárodnej konferencie pod názvom „Teoretické 

a experimentálne problémy materiálového inţinierstva“, na 

príprave ktorej sa podieľala Fakulta priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Cieľom konfe-

rencie bolo umoţniť výmenu najnovších vedeckých a výskum-
ných poznatkov odborníkov z Nemecka, Českej republiky, 

Poľska, Izraela a Slovenskej republiky zo sféry gumáren-

ských, sklárskych a textilných materiálov, ktorých kvalita 
rozhoduje o kvalite výrobkov ako aj o efektívnosti ich výroby. 

Dôleţitou súčasťou konferencie bola i príprava spoločných 
vedeckých a výskumných projektov v predstupovom období 

do Európskej únie. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 509/1/03, 762/1/03 

 
Katedra metrológie a kvality Fakulty mechatroniky Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka pripravila 11. septembra 2003 

v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory a firmou SH - Ware odbor-

ný seminár pod názvom „Zvyšovanie konkurencie schopnosti  
zavedením procesného riadenia“. Seminár bol určený pre ria-

diteľov a manaţérov firiem. Na tému „Úloha procesného ria-

denia v systéme manaţérstva kvality“ hovoril doc. Ing. Peter 
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Ponický, PhD. S grantovou schémou „Phare pre priemysel“ 

vystúpil Ing. Václav zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory. Praktickú ukáţku zavádzania procesného riadenia 
demonštrovala firma SH - Ware. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 762/1/03 

 

Dňa 12. septembra 2003 Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka bola miestom mimoriadnej udalosti, keď za 

účasti jej najvyšších predstaviteľov – rektora doc. Ing. Juraja 
Wagnera PhD., dekana Fakulty špeciálnej techniky prof. Ing. 

Bohumila Bátoru, CSc. a prodekana Fakulty špeciálnej tech-

niky doc. Ing. Harolda Mäsiara, CSc., bolo Laboratóriu 
spektrálnej analýzy Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra 
Dubčeka udelený Certi-

fikát kvality ISO 9001 : 

2000 č. BE03/3189 QA 
z rúk riaditeľky bratislav-

skej pobočky medziná-
rodnej certifikačnej spo-

ločnosti SGS – Interna-

tional Certifikation Servi-
ces EESV z Belgicka Ing. 

Cecíliou Fučíkovou. Certifikát sa vzťahuje na analýzu chemic-
kého zloţenia kovov a zliatin pomocou spektrálneho analyzá-

tora „Spektrolab JR
CCD

“ na dobu od 10. júla 2003  do 31. au-

gusta 2006. Pri tejto príleţitosti rektor Trenčianskej univerzity 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vo svojom vystúpení zvýraznil 

tento krok ako začiatok cesty, ktorá umoţní Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka, v súvislosti s budúcoročným 

vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, poskytovať 

svoje kvalitné certifikované protokoly a skúšky všetkým 

Ing. Cecília Fučíková podáva certifikát prof. Ing. J. Bátorovi, CSc. 
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firmám, aby sa tak mohli uchádzať o zákazky v novom Európ-

skom priestore a vlastné výrobky mohli predávať aj na tretích 

trhoch. Získaný certifikát potvrdzuje, ţe univerzita ide 
správnym smerom, keď vytvára predpoklady vlastného uplat-

nenia sa v domácom, európskom a  svetovom vzdelávacom a  
vedecko-výskumnom priestore. Riaditeľka bratislavskej 

pobočky medzinárodnej certifikačnej spoločnosti SGS Ing. 

Cecília Fučíková vo svojom vystúpení po odovzdaní certi-
fikátu funkcionárom Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka pove-
dala, ţe si váţi úsilie všetkých, ktorý 

sa o jeho získanie zaslúţili. Týmto 

však snaha o zdokonaľovanie systému 
riadenia nekončí, ba naopak je jeho 

začiatkom. Vyslovila presvedčenie, ţe 
tento krok Trenčianskej univerzity 

nájde za cestou kvality pokračova-

teľov i na jej ostatných fakultách. 
Zmysel celého aktu certifikácie Labo-

ratória spektrálnej analýzy Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka priblíţil prodekan Fakulty 

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc. keď povedal, ţe vďaka 
udelenému certifikátu sa stala univerzita hodnoverným dodá-

vateľom chemických analýz. Fakulta tak získala nielen nových 
zákazníkov na Trenčianskej univerzite, ale zvýšila sa kvalita 

práce, čo je cenené aj pre jej zapojenosť do vedeckého pro-

gramu v systéme DAD s Nemeckom a do šiesteho rámcového 
programu Európskej únie. V neposlednom rade to znamená aj 

získavanie ďalších finančných zdrojov na zabezpečenie vlast-
nej činnosti. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 11.08.2003, 15.09.2003 

prodekan doc. Ing. H. Mäsiar 
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Trendy č. 4/2003 

Pomocná evidencia 538/1/03, 558/1/03, 559/1/03, 

560/1/03, 762/1/03 
Fotoalbum č. 72/2003 

 
Dňa 18. septembra 2003, teda štyri dni pred otvorením 

nového školského roka 2003/2004 Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka, sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej vedenie 
univerzity informovalo novinárov o novom školskom roku, 

ktorý v tomto roku vstupuje uţ do svojho siedmeho roka. 

Prítomných novinárov privítal rektor Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a potom pokračoval, 

ţe : 
- na začiatku školského roka bude mať 

univerzita 3.257 študentov vo všetkých jej 

formách, z toho 922 študentov prvého 
ročníka; 

- najviac vstupuje nových študentov na 
Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov; 

- v novom školskom roku otvára univerzita 

detašované pracovisko v Nových Zám-
koch, kde bude študovať 70 študentov; 

- v novom školskom roku budú študovať aj zahraniční štu-
denti z Iţevska (Rusko) na obdobie jedného semestra od            

1. septembra 2003; 

- študenti Trenčianskej univerzity A. Dubčeka môţu vyuţiť 
moţnosť študovať na univerzitách v zahraničí ako napríklad 

v Bologni, Valencii, Savojsku, Terste a podobne; 
Rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. načrtol vo svojom 

príhovore aj veľmi smelé programy, časové ohraničenie kto-

rých nebolo v niektorých prípadoch bliţšie špecifikované. 
V podstate však potvrdzovali snahu vrcholných orgánov uni-

verzity pod vedením rektora neustále rozširovať rozsah a ob-

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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sah vysokoškolského vzdelávacieho procesu v súlade s po-

ţiadavkami doby v ktorej ţijeme a pre tento zámer neustále 

vytvárať materiálne a priestorové podmienky. O ktoré zámery 
konkrétne ide ? Tak predovšetkým v priebehu školského roka 

2003/2004 :  
- pripraviť akreditáciu nových študijných programov;  

- pripraviť otvorenie nového študijného programu ošetro-

vateľstvo s orientáciou na kúpeľníctvo; 
- doplniť a rozšíriť komplex laboratórií; 

- presunúť celú Fakultu mechatroniky do 
Záblatia; 

- aktívne spolupracovať na tvorbe príj-

movej časti rozpočtu z vlastných zdro-
jov; 

- sledovať realizáciu spracovávania obje-
movej štúdie na študentský kempus vo 

vybraných lokalitách Záblatie a Tren-

čianska Turná. 
Ako ďalší vystúpil predseda Akademického senátu Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Michal 
Boršč, CSc., ktorý oboznámil, ţe v najbliţšom období, t.j. 

v mesiaci október 2003 sa uskutočnia 

voľby Akademického senátu Trenčianskej 
univerzity na obdobie štyroch rokov a no-

vý akademický senát zvolí v mesiaci 
november 2003 nového rektora. O ubyto-

vacích podmienkach študentov informoval 

prorektor Trenčianskej univerzity pre 
sociálnu oblasť prof. PhDr. Július Boroš, 

DrSc. Ubytovávanie študentov sa usku-
točňuje výlučne v kompetencii študentov podľa schválených 

kritérií. Pri realizácii ubytovania sa zohľadňujú – vzdialenosť 

trvalého bydliska od školy, sociálne aspekty, zdravotný stav, 

predseda Akademického senátu TU AD 

prof. Ing. Michal Boršč, CSc. 

prorektor prof. PhDr. Július Boroš 
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úspešnosť štúdia, reprezentanti školy, študenti piateho  roč-

níka, doktorandi a podobne. Pre tento rok sa nepodarilo všet-

kých záujemcov o ubytovanie uspokojiť. Len pre zaujímavosť 
bola podaná informácia o ubytovacích kapacitách : 

 vlastné ubytovacie priestory :  
- Školský internát Zamarovce – 66 miest 

- Školský internát Púchov – 198 miest 

- Školský internát Záblatie – 46 miest 
 prenajaté ubytovacie priestory : 

- TJ Spartak Dubnica – 30 miest 
- Školský internát Trenčín, Staničná ulica – 150 miest 

Sumarizáciou údajov o ubytovacích priestoroch sa 

dospelo ku kapacite 496 miest. Keďţe 811 študentov má 
podanú ţiadosť o ubytovanie, javí sa nevybavených 315 

ţiadateľov. Ešte v stave rozpracovanosti je moţnosť ubyto-
vania ubytovni firmy Ozeta Trenčíne, kde sa hovorí o kapa-

cite 60 postelí. Úhrada za ubytovanie za jednu posteľ je rôzna. 

Kým na Školskom internáte v Púchove je 
platba 550,- Sk/mesačne, tak na Školskom 

internáte v Zamarovciach 750,- Sk/mesač-
ne, na Školskom internáte v Novej Dubnici 

750,- Sk/mesačne a na Školskom internáte 

v Záblatí 800,- Sk. Ďalej treba doplniť, ţe 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

prispieva na jednu posteľ 200,- Sk mesačne. 
Zo strany univerzity je snaha o vytvorenie 

štipendijného fondu, ale zatiaľ nie sú pre 

jeho naplnenie zdroje. I to jedna z úloh pre najbliţšiu budúc-
nosť. Zatiaľ funguje len sociálne štipendium. Posledným in-

formujúcim bol kvestor Ing. Vladimír Ragula, ktorý priblíţil 
zabezpečovanie dopravy študentov do a zo Záblatia. 

Vlastné poznámky 

 

kvestor Ing. Vladimír Ragula 
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Dňa 22. septembra 2003 privítala divadelná sála Kul-

túrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky účastníkov slávnostného otvorenia nového škol-
ského roka 2003/2004 Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka. Krátko po 9,
30

 hodine naplnená sála hosťami, vyso-
koškolskými pedagógmi a študentmi privítala akademických 

funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v čele s rektorom doc. 
Ing. Jurajom Wagnerom, 

PhD., najvyšších predsta-
viteľov štátnych a samo-

správnych orgánov Tren-

čianskeho kraja a ďal-
ších pozvaných hostí. Na 

začiatok nového školské-
ho roka zaznela štátna 

hymna Slovenskej repu-

bliky v interpretácii Mestského speváckeho zboru Trenčín za 
dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša. Po nej sa ujal slova 

prorektor pre rozvoj a investície Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka prof. Ing. Ján Garaj, DrSc., ktorý všetkých 

prítomných privítal. Slávnostný prejav predniesol rektor Tren-

čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD., 
ktorý v ňom zbilancoval 

uplynulý školský rok 

a súčasne načrtol súbor 
úloh, s ktorými vstupuje 

univerzita do nového školského roka 
i napriek zloţitosti doby, v ktorej ţije-

me. Príhovor potvrdil snahu vrcholných 

orgánov univerzity pod vedením rektora neustále rozširovať 

Nástup akademických funkcionárov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

prorektor prof. Ing. Ján Garaj, 

DrSc. 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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rozsah a obsah vysokoškolského vzdelávacieho procesu, 

zvyšovať náročnosť na kvalitu vlastnej vykonávanej práce 

v súlade s poţiadavkami doby tak, aby kaţdý absolvent uni-
verzity bol pripravený dôstojne obstáť na trhu práce doma i vo 

svete. Pre naplnenie týchto zámerov neustále vytvárať 
materiálne a priestorové podmienky. Ako príklad úspešnosti 

uviedol udelenie certifikátu kvality ISO 9000:2001 Labora-

tóriu spektrálnej analýzy Fakulty špeciálnej techniky Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka belgickou certifi-

kačnou spoločnosťou SGS dňa 12. septembra 2003. V tomto 
trende, teda s certifikáciou pracovísk, bude univerzita pokra-

čovať aj v tomto školskom roku, čo nepochybne bude mať 

vplyv na úroveň vzdelávacieho procesu, ale aj na prínos 
finančných prostriedkov do rozpočtu univerzity. Okrem toho 

sa v pláne univerzity pre tento školský rok stanovili úlohy,   
ako  : 

- pripraviť akreditáciu nových študijných programov;  

- pripraviť otvorenie nového študijného programu ošetro-
vateľstvo s orientáciou na kúpeľníctvo; 

- doplniť a rozšíriť komplex laboratórií; 
- presunúť celú Fakultu me-

chatroniky do Záblatia; 

- aktívne spolupracovať na 
tvorbe príjmovej časti roz-

počtu z vlastných zdrojov; 
Sú to úlohy náročné, ale uni-

verzita sa ich chce dôstojne 

zhostiť. Na záver svojho prí-
hovoru zaţelal novým štu-

dentom veľa úspechov v štúdiu. Potom odovzdal rektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wag-

ner, PhD. „Ceny rektora“ za publikačnú činnosť autorskému 

kolektívu prof. Ing. Michal Baránik, PhD. a Ing. Jozef Habá-

prof. Ing. Michal Baránik, PhD. preberá „Cenu rektora“ 
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nik za učebnicu „Základy mikroekonómie“ a za doc. Ing. 

Ignácovi Prnovi, CSc. za učebnicu „Teória systémov ria-

denia“. Pred záverom s pozdravnými príhovormi vystúpili 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec, prednosta Krajského úradu v Trenčíne Mgr. Daniel 
Gajdoš, predseda predstavenstva Trenčianskej regionálnej 

komory SOPK Ing. Štefan 

Bratko, predseda Správnej rady 
Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Jú-
lius Tóth, CSc. Záver sláv-

nostného otvorenia patril štu-

dentskej hymne „Gaudeamus 
Igitur“. V ten istý deň sa v prie-

behu popoludnia uskutočnili slávnostné imatrikulácie 
študentov prvých ročníkov Fakulty špeciálnych techniky, 

Fakulty mechatroniky, Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za účasti 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. 

Juraja Wagnera, PhD. a dekanov jednotlivých fakúlt. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 22.09.2003, 29.09.2003 

Pomocná evidencia 539/2/03, 568/1/03 
Fotoalbum č. 74/2003 

 
Dňa 22. septembra 2003 

aula Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v poobed-
ňajších hodinách bola po 

slávnostnom otvorení škol-
ského roka miestom ima-

trikulácie študentov prvých 

ročníkov Fakulty špeciálnej 
zľava dekan prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., rektor doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD. a prorektor, doc. Ing. Ivan baránik, CSc. 

doc. Ing. Ignác Prno, CSc. preberá „Cenu rektora“ 
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techniky, Fakulty mechatroniky, Fakulty sociálno-ekono-

mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 

Imatrikulácia študentov prvého ročníka Fakulty špeciálnej 
techniky sa začala slávnostným nástupom funkcionárov fakul-

ty, v závere ktorého kráčal rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Po slávnost-

nom nástupe akademických funkcionárov prodekanka Fakulty  

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Ing. Zuzana Jamrichová, 

PhD. privítala akademických funkcionárov 
univerzity, hostí  a študentov prvého ročníka 

na imatrikulácii. Po tomto slávnostnom otvo-

rení program pokračoval slávnostným preja-
vom rektora Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka  doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., 
v ktorom sa poďakoval za pozvanie na túto milú slávnosť. 

Vyslovil radosť nad tým, ţe na Trenčianskej univerzite Ale-

xandra Dubčeka prejavilo záujem študovať 2200 študentov, 
z toho na tejto fakulte 133 uchádzačov. 

Vyzdvihol skutočnosť, ţe univerzita je 
konsolidovaná, má všetky študijné odbory 

akreditované a ich absolventi majú široké 

uplatnenie v praktickom ţivote. Vyjadril 
presvedčenie, ţe ich 

študijné úsilie sa pre-
javí o niekoľko rokov, 

keď si prevezmú 

vysokoškolský di-
plom. Pre splnenie tohto cieľa im poprial 

veľa zdravia, trpezlivosti a študijných 
úspechov. Po súhlase dekana Fakulty špe-

ciálnej techniky Trenčianskej  univerzity 

Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohumila 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

slávnostný sľub Martiny Polákovej 

 Ing. Zuzana Jamrichová, PhD. 
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Bátoru, CSc. k vykonaniu slávnostnej imatrikulácie sa usku-

točnil sľub študentov prvého ročníka, ktorý za všetkých 

predniesla a na ţezlo potvrdila Martina Poláková z Melčíc-
Lieskové. Po sľube potom prevzala z rúk dekana Fakulty špe-

ciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. imatrikulačný list. Potom sa 

všetci študenti predstavili rektorovi Trenčianskej univerzity 

a dekanovi Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univer-
zity. Na záver slávnostnej imatrikulácie sa k študentom pri-

hovoril dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. 

Bohumil Bátora, CSc., ktorý konštatoval 

neustále skvalitňovanie vzdelávacieho 
procesu na fakulte, čo potvrdzuje aj ude-

lenie certifikátu kvality ISO 9000 : 2001 
Laboratóriu spektrálnej analýzy Fakulty 

špeciálnej techniky Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka dňa 12. sep-
tembra 2003. V tomto trende skvalit-

ňovania vzdelávacieho procesu je snaha 
univerzity pokračovať a preto boli podané ţiadosti na akredi-

táciu ďalších študijných odborov. Pripravuje sa dobudovanie 

ďalších laboratórií a špeciálnych učební. Na záver svojho 
príhovoru dal študentom niekoľko dobrých rád, ktorých by sa 

mali drţať, aby školu úspešne skončili a naplnili tak svoje 
smelé predsavzatia. 

Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 75/03 
 

Na pôde Trenčianskej univerzity A. Dubčeka sa usku-
točnilo dňa 23. septembra 2003 rokovanie Prezídia Asociácie 

univerzít tretieho veku na Slovensku. Zaoberalo sa novými 

trendami vo vzdelávaní seniorov z pohľadu študijných odbo-

prof. Ing. B. Bátora, CSc. 
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rov, vrátane e-learningu, ako aj organizačným a ekonomic-

kým zabezpečením štúdia. Prezidentka Asociácie univerzít 

tretieho veku PhDr. Nadeţda Hrapková, PhD. informovala, ţe 
prezídium uvaţuje pôsobenie týchto univerzít navrhnúť do 

novely zákona o vysokých školách.  
Trendy č. 4/203 

Pomocná evidencia 762/1/03 

 
Občianske zdruţenie „Kolomaţ“ pripravilo pre deti od 4 do 

15 rokov tvorivé aktivity pod názvom „Detské dramatické 
dielne“ od 21. septembra do 7. decembra 2003, ktorých zá-

merom bolo vytvoriť vhodný reálny priestor pre vzbudenie 

detských komunikačných a tvorivých schopností. Metodika 
detských dramatických dielní vychádzala z prostriedkov a pos-

tupov pouţívaných v oblasti tvorivej dramatiky. Pod tvorivou 
dramatikou rozumieme učenie sa skúsenosťou, keď deti sa 

hrajú v  modelových situáciach, kde je predpísaný obsah, ale 

nie je predpísaný text a ich praktická činnosť je výsledkom 
vlastnej improvizácie. Pre deti boli pripravené tieto témy – 

„Ţivly“, „Zo ţivota rastlín“, „ Zo ţivota zvierat“ a „Tamtami“. 
Vlastné poznámky 

 

Od 29. septembra do 5. októbra 2003 sa v 31 krajinách 
Európy, teda i na celom Slovensku a v Trenčíne uskutočnilo 

podujatie pod názvom „Týţdeň programu mládeţe“, ktorý bol 
určený mládeţi od 15 do 25 rokov. V rámci tohto podujatia sa 

uskutočnili rôzne propagačné aktivity spojené s prehliadkami 

a súťaţami, ktoré boli zamerané na myslenie mladých ľudí a  
povzbudenie ich aktivity a osobného rozvoja. Súčasťou boli 

výstavy fotografií, videozáznamy a ďalšie propagačné mate-
riály. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 593/1/03 
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Koncom septembra 2003 sa dostala do pozornosti tlače 

trestné oznámenie odborných asistentov katedry matematiky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Du-
šana Holého a Ivana Sadloňa vo veci manipulácie výsledkov 

prijímacích pohovorov na Fakulte sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktoré 

začala preverovať polícia v závere minulého akademického 

roka. V trestnom oznámení bola obvinená vedúca katedry 
matematiky RNDr. Daniela Hricišáková, CSc. Polícia v tomto 

smere podrobila expertíze niekoľko desiatok skušobných 
testov, ale machinácie sa nepotvrdili. 

Trenčianske noviny 06.10.2003 

Pomocná evidencia 583/1/03 
 

Od mesiaca október 2003 Fakulta mechatroniky Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka začala realizovať zaujímavý 

projekt na pomoc trenčianskym základným školám na 

Hodţovej ulici a Ulici Na dolinách, v ktorých boli zriadené 
krúţky mechatroniky pre ţiakov zapojených do projektu 

„Infovek“. Tieto dva krúţky vedli študenti 4. ročníka Fakulty 
mechatroniky Tomáš Tunega a Miroslav Koptík. Vedením 

projektu bola poverená Ing. Renáta Janošcová a organizačne 

ho zabezpečovali Ing. B. Anwarzai a Ing. J. Bruncko, všetci 
z Fakulty mechatroniky. Mechatronickú stavebnicu „Lego 

Dacta“ poskytol prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc z katedry  elek-
trotechniky Fakulty mechatroniky. 

Trendy č. 4/2003 

Pomocná evidencia 762/1/03 
 

Dňa 3. októbra 2003 prednášal študentom Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky JUDr. Róbert Kaliňák na tému „Parlamentná de-
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mokracia v Slovenskej republike v procese začleňovania do 

štruktúr Európskej únie a NATO“. 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 762/1/03 

 
Na dňoch otvorených dverí Strednej priemyselnej školy 

stavebnej v Trenčíne dňa 23. októbra 2003 bola zo strany 

riaditeľa tejto školy Ing. Ivana Trnku poskytnutá informácia 
o zavedení nových študijných odborov. Jedným bol študijný 

odbor geodézia, kartografia a kataster a druhým odborom bolo 
staviteľstvo s názvom „Záhradná a krajinná tvorba“. 

Trenčianske noviny 03.11.2003 

Pomocná evidencia 667/2/03 
 

V dňoch 23. aţ 24. októbra 2003 usporiadala Fakulta 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu 

„Transfer 2003“, zameranej na vyuţívanie nových poznatkov 
v strojárskej praxi. Odbornými garantmi za priebeh vedeckej 

konferencie boli dekan Fakulty špeciálnej techniky Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohumil 

Bátora, CSc. a vedúci katedry častí strojov Fakulty špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 
Ing. Igor Baryzs, PhD. 

Prípravný výbor vedeckej 
konferencie pracoval v zlo-

ţení : 

- predseda doc. Ing. Oto 
Barborák, CSc. 

- členovia Ing. Dušan 
Lahučký, CSc., Ing. Ján 

Tvaroţek, Ing. Zdenko 

Gardian a Elena Pod-rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. otvára konferenciu „Transfer 2003“ 
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maková 

Vedecké grémium konferencie tvorili : 

- prof. Ing. Vladimír Blagodarny, DrSc. z Fakulty výrobných 
technológií Technickej univerzity Prešov; 

- prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. z Fakulty strojní Tech-
nickej univerzity Liberec; 

- prof. Ing. Ján Békés, DrSc. z Bratislavy, 

- prof. Ing. Ján Micheľ, CSc. z Katedry náuky o materiáloch 
Technickej univerzity Košice; 

- prof. Ing. Ing. PhD. Miroslav Kopecký z Fakulty prie-
myselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

v Trenčíne; 

- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. z Fakulty špeciálnej tech-
niky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne; 

- mimoriadny profesor doc. Ing. Ján Vavro, PhD. z Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dub-

čeka v Trenčíne; 

- mimoriadny profesor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. z Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

v Trenčíne; 
- doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. z Ústavu výrobních strojů 

a mechanismů Českého vysokého účení technického Praha; 

- doc. Ing. Július Balog, CSc. z Mechanizačnej fakulty SPU 
Nitra; 

- doc. Ing. Viktor Ferencey, CSc. zo Strojníckej fakulty Slo-
venskej technickej univerzity Bratislava; 

- doc. Ing. Jurij Puzanov, Dr. Tech. Sc. z Dean og Robotics 

Faculty Iţevsk, Rusko; 
- doc. Ing. Pavel Koska, PhD. z katedry lesnej ťaţby a me-

chanizácie Technickej univerzity Zvolen; 
- doc. Ing. Anton Duhár, CSc. z Fakulty priemyselných tech-

nológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne; 

predsedníctvo medzinárodnej konferencie 
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- doc. Ing. Alojz Ţiačik, CSc. z Fakulty priemyselných 

technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne; 

- Ing. Marián Záhradník, generálny riaditeľ „Konštrukta – 
Defence“ a.s. Trenčín; 

- Ing. Rastislav Wiederman, generálny riaditeľ „Trens“ a.s. 
Trenčín. 

Medzinárodnú vedeckú konferenciu mode-

roval predseda akademického senátu Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej uni-

verzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Oto 
Barborák, CSc., ktorý v úvode privítal účast-

níkov konferen-

cie a predstavil 
predsedníctvo vedeckej konfe-

rencie – rektora Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka v Tren-

číne  doc. Ing. Juraja Wagnera 

PhD., radcu Trenčianskeho samo-
správneho kraja PaedDr. Jozefa 

Boţika, dekana Fakulty priemyselných technológií Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne  prof. Ing. Bohumila 

Bátoru, CSc. a vedúceho katedry časti strojov Fakulty špe-

ciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka prof. Ing. 
Igora Baryzsa, PhD. Slávnostný príhovor predniesol rektor 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD., ktorý zvýraznil, ţe od zaloţenia univerzity 

v roku 1997 Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univer-

zity A. Dubčeka sa orientovala na vedecko-výskumnú činnosť 
s poskytovaním poznatkov do širokej praxe a výmenou skúse-

ností prostredníctvom konferencií. Začiatky vedeckých konfe-
rencií boli skromné a dnes je to uţ široký záber autorov zo 

Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pri tejto príleţitosti privítal 

vedúceho delegácie druţobnej Technickej univerzity z Iţevska 

doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 

v popredí doc. Ing. V. J. Kulemin, CSc. z Iţevska 
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doc. Ing. V. J. Kulemina, CSc., vedúceho delegácie Tech-

nickej univerzity v Magdeburgu prof. Dipl. Ing. Rudigera 

Bähra, ktorého sprevádzala prvá absolventka Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Ing. Jana Poludvorná, ako 

aj delegácie univerzít z Poľska a Čiech. Vyjadril presvedčenie, 
ţe konferencia prinesie jej účastníkom obohatenie sa novými 

znalosťami vo vedecko-výskumnej práci a prostredníctvom 

nich sa dostanú k študentom, ktorí ich budú rozvíjať. Teší ho 
aj skutočnosť, ţe strojárenstvo na Slovensku po určitej stag-

nácii sa dostáva do popredia a vyjadril presvedčenie, ţe ak 
bude rásť priemyselná výroba, tak aj vysoké školy a celá 

spoločnosť bude prosperovať. Na príhovor rektora nadviazal 

dekan Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka v Trenčíne  prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., 

ktorý konštatoval, ţe do programu vedeckej konferencie bolo 
prihlásených 90 príspevkov a je v nej zastúpených 20 univer-

zít. Dotkol sa kvalitatívneho rozvoja Fakulty špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a to jednak 
rozšírením ďalších akreditovaných odborov a potom ako aj 

udelením certifikátu laboratóriu spektrálnej analýzy kovov 
belgickou firmou SGS.  V závere svojho príhovoru predstavil 

vedúcich jednotlivých sekcií : 

a) doc. Ing. Antona Duhára, CSc., vedúceho sekcie „Vý-
vojové konštrukcie strojov 

a nové metódy konštruo-
vania“ 

b) doc. Ing. Ondreja Híreša, 

CSc., vedúceho sekcie „No-
vé materiály a ich efektívne 

spracovanie“ 
c) doc. Ing. Harolda Mäsiar, 

CSc., vedúceho sekcie „Progresívne technológie, inovácie 

a renovácie“ 

zľava Ing. Janka Poludvorná, prodekan doc. Ing. Harold Mäsiar, 

CSc. a prof. Dipl. Ing. Rudiger Bähr 
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d) mimoriadny profesor doc. Ing. Ivana Baránka, CSc., vedú-

ceho sekcie „Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese 

výroby“, ktorého počas neprítomnosti zastupoval prof. Ing. 
Igor Baryzs, PhD. 

e) doc. Ing. Alexeja Chovanca, PhD., vedúceho sekcie „Spo-
ľahlivosť, diagnostika a opravárenstvo“ 

Oficiálnu časť otvorenia vedeckej konferencie uzavrel svo-

jím príhovorom radca Trenčianskeho samosprávneho kraja 
PaedDr. Jozef Boţik, ktorý odovzdal pozdrav od predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca 
a zaţelal úspešné rokovanie konferencie. S úvodnou pred-

náškou sa predstavil prof. Dipl. Ing. Rudiger Bähr, ktorého 

tlmočila úspešne Ing. Jana Poludvorná. Po krátkej prestávke sa 
potom účastníci rozdelili do piatich sekcií, na ktorej prednášali 

svoje príspevky. 
Vlastné poznámky 

Trendy č. 4/2003 

Pomocná evidencia 627/1/03, 723/1/03, 762/1/03 
 

Dňa 24. októbra 2003 usporiadala Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

v Trenčíne „Deň otvorených dverí“, ktorého 

cieľom bolo priblíţiť budúcim maturantom 
základné informácie o štúdiu na univerzite 

od prijímacích pohovorov aţ po jej ukon-
čenie. Podujatie otvorila a aj ho celé mo-

derovala prodekanka fakulty pre rozvoj prof. 

Ing. Helena Stráţovská, PhD. V úvode poz-
dravila účastníkov dňa otvorených dverí 

a predstavila akademických funkcionárov 
fakulty, ktorí sa ho zúčastnili. Prodekan pre externé formy 

štúdia Ing. Jozef Habánik, PhD. predstavil účastníkom otvore-

ných dverí vývoj Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Tren-

prodekanka prof. Ing. Helena 

Stráţovská, PhD. 
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číne od jej vzniku v roku 1997 aţ po dnešok. Spomenul jej 

štruktúru, počty študujúcich ţiakov, partnerské vzťahy s inými 

univerzitami doma a v zahraničí, základné úseky jej vývoja 
ako napríklad pomenovanie univerzity po A. Dubčekovi 

v roku 2002, odovzdanie novej univerzitnej kniţnice v roku 
2003 a podobne. Pred ďalšou informáciou vystúpila študentka 

Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ro-

mana Vicianová s recitáciou básne „Hlavou v boku“ od Miro-
slava Válka. Potom prodekantka fakulty pre rozvoj prof. Ing. 

Helena Stráţovská, PhD. priblíţila učebné odbory, podmienky 
vzdelávania študentov, pôsobnosť funkcionárov Fakulty 

sociálno-ekonomického rozvoja a vysvetlila niektoré pojmy, 

ktoré sa na akademickej pôde alebo aj mimo nej pouţívajú. 
Predsedníčka akademického senátu fakulty RNDr. Eva 

Grmanová, PhD. priblíţila činnosť vedeckej rady a akade-
mického fakulty. Na záver informačnej časti programu vystú-

pila Mgr. Hájková z Krajskej pedagogicko-psychologickej 

poradne v Trenčíne, ktorá kladne zhodnotila vystúpenia peda-
gógov z fakulty, pretoţe značná časť vzne-

sených otázok zo strany budúcich vysoko-
školákov práve smeruje do tejto oblasti. Po 

malom občerstvení si stredoškoláci prezreli 

priestory univerzity a potom sa opäť stretli 
v aule univerzity, aby sa podelili s pracov-

níkmi fakulty so svojimi dojmami, prípadne 
im títo zodpovedali na doplňujúce otázky. 

Vlastné poznámky 

Trendy č. 4/2003 
Pomocná evidencia 627/1/03, 628/1/03, 629/1/03, 

630/1/03, 762/1/03 
 

Na medzinárodnej súťaţi barmanov „Eurocup 2003“ 

v Prešove, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27. aţ 29. októbra 

Ing. Jozef Habánik, PhD. 
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2003 sa medzi 42 druţstvami zo štrnástich krajín Európy 

zúčastnili dvaja študenti zo Zdruţenej strednej školy 

hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne, ktorí boli mimo-
riadne úspešní. Marcel Marušinec spomedzi 84 barmanov 

v kategórii „sof drink“ získal vynikajúce tretie miesto a Filip 
Kosa sa umiestnil v striebornom pásme. 

Trenčianske noviny 10.11.2003 

Pomocná evidencia 681/1/03 
 

Dňa 29. októbra 2003 zasadacia miestnosť 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v poobedňajších hodinách bola miestom 

imatrikulácie študentov Univerzity tretieho 
veku. Imatrikulácia 43 študentov tretieho veku 

začala slávnostným nás-
tupom funkcionárov fakulty 

a hostí, v závere ktorého 

kráčal rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD. Po slávnostnom nástupe prorektor pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Ivan  Baránek, CSc. privítal  rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., predsedu  
Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na 

Slovensku v Trenčíne Ing. Jozefa Miklóša, 

hostí  a študentov na imatrikulácii. Po tomto 
slávnostnom otvorení prorektor doc. Ing. 

Baránek, CSc. predstavil rektorovi Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Jurajovi   Wagnerovi,  PhD.  kaţdého študenta menovite. Sľub   

za študentov predniesla Oľga Kuníková z Trenčína. Sláv-

doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

Oľga Kuníková 
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nostný prejav predniesol rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., v ktorom sa 

poďakoval za pozvanie na túto milú slávnosť. Vyslovil radosť 
nad tým, ţe i v tomto školskom roku vznikol záujem o štú-

dium na Univerzite tretieho veku, a preto Trenčianska univer-
zita Alexandra Dubčeka rozhodla otvoriť v poradí druhý škol-

ský rok. Dotkol sa skutočnosti, ţe univerzita je konsolido-

vaná, má všetky študijné odbory akreditované a ich absolventi 
majú široké uplatnenie v praktickom ţivote. V závere svojho 

príhovoru poprial študentom veľa zdravia, trpezlivosti a študij-
ných úspechov. Začiatok školského roka Univerzity tretieho 

veku sa ukončil študentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 03.11.2003 

Info Trenčín 07.11.2003 
Pomocná evidencia  641/1/03, 663/1/03, 678/1/03 

Fotoalbum č. 85/2003 

 
V dňoch 4. a 5. novembra 2003 sa uskutočnilo finále 

jubilejného 35. ročníka speváckej súťaţe ţiakov základných 
škôl Trenčianskeho okresu v Kultúrnom stredisku Trenčín – 

Juh pod názvom „Trenčianske hodiny“ za účasti 116 ţiakov. 

Podmienkou účasti na súťaţi bolo víťazstvo v obvodnom kole, 
teda na škole a spievanie bez 

doprovodu hudobného nás-
troja. Priebeh súťaţe potvrdil, 

ţe naše deti radi spievajú 

slovenskú ľudovú pieseň, čo 
potvrdila aj ich vysoká inter-

pretačná úroveň. Dňa 4. no-
vembra 2003 odborná porota 

v zloţení predseda Slavka 

Švajdová a členky Mgr. Irena Včelíková a Mgr. Anna Plachká 

talentovaná speváčka Paulína  Ovádková prijíma blahoţelanie od 

predsedníčky poroty Slavky Švajdovej 
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v prvý deň súťaţe dňa 4. novembra 2003 vyhlásila týchto 

víťazov : 

1.  kategória sólo: 
2.   cena nebola udelená 

3. Paulína Ovádková, Trenčín, Ul. P. Bezruča 
4. Ţofia Chrobáková, Motešice 

2. kategória sólo: 

1. Filip Adamči, Trenčín, Veľkomoravská 
2. Andrea Justová, Trenčín, Saratovská 

2. Tomáš Švajda, Trenčín, sv. Andreja-Svorada 
3. Zuzana Vániová, Dolná Poruba 

3. Dominik Šedivý, Soblahov 

3. kategória sólo: 
1. Lucia Komorovská, Motešice  

2. Eliška Vavrušová, Nemšová, sv. Michala  
3. Jana Lišková, Trenčín, sv. Andreja-Svorada 

 3. Alexandra Mihálechová, Trenčín, Saratovská 

Kategória duo  1. : 
1. Lenka Trokanová – Lucia Lorencová, Trenčín, Veľko-

moravská 
2. cena nebola udelená 

3. cena nebola udelená 

Kategória duo  2. : 
1. Gabriela a Monika Michálikové, Dolná Súča  

2. Katarína Ďuráčiová – Diana Jarošová, Trenčín, Veľko-
moravská 

3. Barbora Drozdová – Andrea Justová, Trenčín, Saratovská 

Kategória trio : 
1.  cena nebola udelená  

2. Katarína Ďuráčiová – Diana Jarošová – Veronika  Miščí-
ková, Trenčín, Veľkomoravská  

3. cena nebola udelená 
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Dňa 5. novembra 2003 odborná porota v zloţení predseda 

Ţofia Sekerková a členky Mgr. Brigita Nemlahová a Mgr. 

Alena Dudáčková vyhlásila týchto víťazov : 

1. kategória sólo : 

1. Tatiana Janišová, Trenčín, Novomeského 
2. Radka Chlebanová, Nemšová,  Ul. J. Palu 

3. Samuel Štefanec, Trenčianske Teplice 

2. kategória sólo : 
1. Mária Schönová, Trenčín, Veľkomoravská  

2. Zuzana Kaková, M. Rešetku Horná Súča  
3. Kristína Švecová, Trenčín, Hodţova  

3. Kategória sólo: 

1. Patrik Horňák, Trenčín, 
Hodţova 

2. cena nebola udelená 
3. Michaela Slivová, Tren-

čín, Novomeského  

4. Mária Zajacová, Drieto-
ma 

Kategória duo  1. : 
1. cena nebola udelená  

2. Mária Barinková – Petra Ďurmeková, Trenčianske Tepli-

ce 
3. cena nebola udelená 

Kategória duo 2. : 
1. Adriana Mesiarová – Adriana Samiecová, Trenčianske 

Teplice 

2. Ľudmila Chupáčová – Ľuba Krovinová, M. Rešetku 
Horná Súča 

3. Katarína Vraţdová – Zuzana Michalcová, Drietoma 

Kategória trio : 

1. cena nebola udelená  

Patrik Horňák obhájil svoje prvenstvo v  sólovom speve 
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2. Adriana Mesiarová – Adriana Samiecová –Jana  

Štefancová, Trenčianske Teplice 

3. Ľuba Krovinová – Slávka Koţelová – Mária Serišová,                                                            
M. Rešetku Horná Súča 

 
Speváci, ktorí sa umiestnili medzi prvými tromi najlepšími 

v kaţdej vekovej kategórii, predstavili sa svojím rovesníkom 

a svojím rodičom na koncerte víťazov v Kultúrnom stredisku 
Trenčín, Ulica Dlhé Hony 

dňa 26. novembra 2003 s 
doprovodom ľudovej hudby 

Ing. Mariána Járeka z Nitry. 

Po privítaní hostí a všetkých 
prítomných PaedDr. Joze-

fom Vakošom začala jeden 
a polhodinová prehliadka 

mladých spevákov, ktorých 

výkony obecenstvo oceňo-
valo silným potleskom. Za hodno spomenúť vystúpenie zná-

mej speváčky ľudových piesní Slavky Švajdovej, ktorá okrem 
interpretácie ľudovej piesne nahranej pred pár dňami v Slo-

venskom rozhlase, verejne sa priznala, ţe práve súťaţ „Tren-

čianske hodiny“ pomohla objaviť a rozviť jej talent lásky k 
spevu a vôbec lásky k ľudovej piesni.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.12.2003 

Pomocná evidencia 04.11.2003, 736/1/03 

 
Dňa 5. novembra 2003 sa uskutočnilo prvé zasadnutie 

nového Akademického senátu Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka na obdobie rokov 2003 aţ 2007, na ktorom 

bolo zvolené tajným hlasovaním jeho vedenie : 

spevákov doprevádzala ľudová hudba Ing. Mariána Járeka 
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- predseda Akademického senátu Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka prof. Ing. Michal Boršč, CSc., 

- podpredseda Akademického senátu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernest Broska, 

- tajomníčka Akademického senátu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Ing. Ľubica Harakaľová. 

Predsedníctvo Akademického senátu Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka okrem vedenia tvorili : 
- doc. Ing. Ignác Prno, CSc. z Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- doc. Ing. Oto Barborák, CSc. z Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. z Fakulty priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- Ing. Peter Giraltoš zo Študentskej komory Akademického 
senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 

Členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka tvorili : 
- doc. Ing. Dušan Maga, PhD. z Fakulty mechatroniky Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Ing. Jaroslav Jambor z Fakulty mechatroniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka, 

- prof. PhDr. Peter Barták, DrSc. z Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka, 
- RNDr. Ing. Dagmar Petrušová z Fakulty sociálno-ekono-

mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka, 
- Ing. Dušan Lahučký, CSc. z Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- doc. Ing. Alojz Ţiačik, CSc. z Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
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- PhDr. Elena Degadová z Ústavu prírodných a humanitných 

vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- doc. Ing. Stanislav Košina z Ústavu prírodných a huma-
nitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. z Fakulty priemyselných 
technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- RNDr. Pavol Odokienko z Fakulty priemyselných techno-

lógií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Mgr. Zuzana Aková za Rektorát z Fakulty priemyselných 

technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
Členmi Akademického senátu Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka boli aj zástupcovia študentskej komory : 

- Dušan Pranda z Fakulty mechatroniky Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka, 

- Tomáš Stromko z Fakulty mechatroniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka, 

- Katarína Jonáková z Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Daniela Korbová z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Juraj Marko z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka, 

- Ing. Zuzana Švecová z Fakulty priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- Kristína Haľková z Fakulty priemyselných technológií Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 

Vlastné poznámky 

 
Deň 13. november 2003 by sa zdal, ţe je normálnym 

pracovným dňom. No zdanie sklamalo. Lúče jesenného slnka 
vystupujúceho spoza lesného porastu Breziny láskajúc všetky 

domy v celom meste Trenčín akoby chceli naznačiť, ţe dnešný 

deň je predsa len trocha výnimočný. Áno, deň to bol 
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slávnostný pre všetkých pedagógov a študentov Obchodnej 

akadémie v Trenčíne, pretoţe bol dňom, keď tejto škole 

v Trenčíne bolo prinavrátené pomenovanie po významnom 
štátnikovi dr. Milanovi Hodţovi. Slávnost-

ná pedagogická rada Obchodnej akadémie 
v Trenčíne bola miestom, na ktorej sa tento 

slávnostný akt uskutočnil. Po slávnostných 

fanfárach a otvorení riaditeľom školy Ing. 
Ľubomírom 

Jandíkom sa 
ujal slova 

moderátor 

podujatia 
Ivo Veliký, ktorý priliehavým 

úryvkom básne „Letorosty“ od 
P. O. Hviezdoslava naladil 

všetkých prítomných do sláv-

nostnej atmosféry a priblíţil najdôleţitejšie medzníky školy. 
Jej história sa začal písať pred 84 rokmi, presne 27. októbra 

1919, kedy sa začalo vyučovanie, kedy sa začalo vyučovať na 
Československej štátnej obchodnej škole v Trenčíne. V škol-

skom roku 1922 aţ 1923 bola zariadená nová forma štúdia, 

takzvaná kupecká škola pre učňov z obchodných činností. 
Medzníkom vo vývoji školy bol rok 1927, v ktorom došlo 

k premene obchodnej školy na obchodnú akadémiu so štvor-
ročným štúdiom ukončenou maturitnou skúškou. Orgánom 

mesta Trenčín slúţi ku cti, ţe sa rozhodli postaviť pre školu 

nový objekt na Hornej Sihoti. Výstavba sa začala budovať 
v roku 1935, v zime 1937 bola ukončená a po polročných 

prázdninách v roku 1938 sa začalo vyučovanie. Na úhrade 
stavebných nákladov v rozsahu 2.250.000,- Sk sa podieľalo 

mesto Trenčína a Ministerstvo školstva a osvety. Kto sa 

o výstavbu školy zaslúţil hlása pamätná tabuľa umiestnená vo 

Ing. Ľubomír Jandík 

Pamätná tabuľa dr. Milanovi Hodţovi vo vestibule školy 
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vstupnej hale školy. Od 21. júna 1937 niesla škola čestný 

názov „Československá obchodná akadémia Dr. Milana Hod-

ţu“, čím sa prejavila vďaka ministerskému predsedovi za jej 
zriadenie. V ďalších rokoch so zmenami politického zriadenia 

sa menil názov i zameranie školy, ale i napriek týmto zmenám 
škola mala od svojho vzniku aţ po dnešok vysoký kredit 

vedomostnej úrovne. Potom Ivo Veliký osobitne privítal 

vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie školy  
a to zástupkyňu Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky Ing. Naďu Redlich-
Michalskú, členov rodiny Dr. Milana 

Hodţu herečku Mgr. Vieru Bučkovú, Ing. 

Pavla Pavlù, Ivana Hodţu a ďalej vedú-
ceho odboru školstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja PaedDr. Milana Poláka, 
viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána 

Krátkeho a riaditeľov trenčian-

skych stredných škôl. V ďalšom 
programe PhDr. Alena Bartlová 

priblíţila ţivot Dr. Milana Hodţu. 
Vyvrcholením slávnostnej peda-

gogickej rady bolo odovzdanie 

rozhodnutia ministra školstva 
Slovenskej republiky o udelení 

čestného názvu „Obchodná aka-
démia Dr. Milana Hodţu“ hlavnou radkyňou Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky Ing. Naďou Redlich-Michal-

skou riaditeľovi školy Ing. Ľubomírovi Jandíkovi, čo prítomní 
privítali. Ing. Pavel Pavlů, ktorý poďakoval škole za jej snahu 

prinavrátiť škole pomenovanie po Dr. Milanovi Hodţovi a na 
spestrenie svojho príhovoru vyniesol zo zabudnutia niekoľko 

epizód Dr. Milana Hodţu, ktoré si pamätá z rozprávania svojej 
matky. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky zaţelal 

prednáška PhDr. Aleny Bartlovej 

riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Jandík preberá z rúk              Ing. 

Nadi Redlich-Michalskej čestný názov školy 
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škole veľa úspechov v jej pedagogicko-výchovnej práci. Záver 

slávnostnej pedagogickej rady patril krátkemu kultúrnemu 

programu, v ktorom vystúpili s recitáciou študentky Michaela 
Lamačková, Zuzana Bočáková a Zuzana 

Mandincová za gitarového doprovodu pro-
fesorky Mgr. Evy Mičovej a vystúpenie pro-

fesoriek Mgr. Evy Mičovej hre na husle 

a Mgr. Kvetoslavy Pukancovej v hre na gitare 
interpretujúce skladbu Charlieho Chaplina 

„Večnosť“. A úplne na záver poďakoval 
riaditeľ školy Ing. Ľubomír Jandík všetkým 

za slová uznania a pozval všetkých na recepciu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.11.2003 

Pomocná evidencia 677/1/03, 704/1/03 
Fotoalbum č. 90/2003 

 

Dňa 19. novembra 2003 sa uskutočnilo v Akadémii vzde-
lávania podujatie pod názvom „Týţdeň celoţivotného vzde-

lávania“ s podporou programu Európskej komisie „Socrates“ 
za účasti domácich a zahraničných partnerov.  Jeho poslaním 

bola propagácia celoţivotného učenia v spoločnosti, posil-

ňovanie vedomia o nevyhnutnosti celoţivotného vzdelávania 
u občanov jednotlivých krajín. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 737/3/03 

 

Dňa 23. novembra 2003 Ľudová banka ocenila aj v tomto 
roku najlepších absolventov vysokých škôl na Slovensku za 

školský rok 2002/2003. Medzi ocenenými „Grand Prix 
Ľudovej banky“ bol absolvent Fakulty mechatroniky Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka Ing. Juraj Ďudák. 

Trendy č. 4/2003 

Ing. Pavel Pavlů 



 447 

Pomocná evidencia 762/1/03 

 

Spomienkové stretnutie pri príleţitosti 100. výročia 
narodenia matematika, fyzika, autora učebníc, dlhoročného 

riaditeľa Gymnázia v Trenčíne  prof. Vojtecha Vikára, rodáka 
z Drietomy, sa uskutočnilo v Kultúrnom a metodickom stre-

disku Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa 28. novembra 

2003. Súčasťou podujatia bola malá výstavka dokumentov 
z jeho tvorby. Akciu pripravili Klub trenčianskych historikov, 

Verejná kniţnica M. Rešetku a Gymnázium Ľ. Štúra v 
Trenčíne. 

Vlastné poznámky 

 
Ţiaci rôznych študijných odborov Zdruţenej strednej školy 

hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne ukázali svoje 
odborné zručnosti dňa 9. decembra 2003 v priestoroch Kul-

túrneho a metodického centra Ozbrojených Slovenskej repu-

bliky. Ich šikovnosti sa prizeralo značné mnoţstvo divákov. 
Podujatie, ktorým sa škola chcela predstaviť verejnosti, bolo 

spojené aj so súťaţou ţiakov v jednotlivých profesiách. Sú-
ťaţilo sa o najlepšieho kuchára, cukrára a barmana školy. 

Úlohou kuchára bolo pripraviť predjedlo a hlavné jedlo 

niektorej zo svetových kuchýň, pričom sa hodnotila ich 
technická zručnosť, dodrţanie časového limitu 120 minút a 

samozrejme, chuť jedál. Z desiatich súťaţiacich sa najlepším 
kuchárom stal Alexander Didy. Siedmi cukrári mali na starosti 

tanierovú úpravu rezov a súťaţilo sa aj o najkrajšiu tortu. 

Prívlastok “naj” si vyslúţila Lenka Švančárková. Barmani 
mali za úlohu pripraviť najlepší nápoj kategórie “long drink”. 

Najlepšie si počínala Veronika Juchová. Prví traja v kaţdej 
súťaţi boli odmenení cenami. Akcia bola zároveň praktickou 

maturitnou skúškou pre ţiakov dvoch tried v odbore hotelová 

akadémia.  
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Trenčianske noviny 15.12.2003 

Pomocná evidencia 773/1/03 

 
Dňa 11. decembra 2003 v podvečerných hodinách sa v 

priestoroch Základnej školy na Študentskej ulici v Trenčíne 
zišli rodičia, aby vyhlásili petičnú akciu proti zrušeniu tejto 

školy. V tomto roku išlo uţ o tretiu trenčiansku školu, ktorá 

bola odsúdenú na zánik. Prvou bola Základná škola v miestnej 
časti Opatová, ktorú si rodičia obhájili spolu aj s poslancami 

z mestskej časti Sever a nezrušili ju. Druhou bola Základná 
škola na Ulici 1. mája v Trenčíne, ktorá vstúpila do nového 

školského roka 2003/2004 s minimálnym počtom ţiakov 

a dnes po organizačných krokoch vykonaných mestom Tren-
čín a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sa táto 

škola stala minulosťou. Rodičov však najviac zarazila sku-
točnosť, ţe o existencii tejto základnej školy rozhodol niekto 

za stolom bez znalosti bliţších vzťahov. Takáto váţna 

záleţitosť by sa mala riešiť verejnou diskusiou. Nikto nepo-
piera, ţe detí ubúda, ale na školy sa nedá pozerať iba cez čísla. 

Za vinu sa dáva predsedníčke školskej komisie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Anne Plánkovej, ktorá svoju 

koncepciu s nikým neprerokovala. Voči takémuto postupu 

vyjadrila svoje záporné stanovisko tieţ prítomná poslankyňa 
PhDr. Alena Laborecká a predseda výboru mestskej časti 

Sever Ján Babič. Na celej veci je zaráţajúce, ţe rodičia a 
poslanci sa len akoby náhodou dopočuli o tom, ţe o pár dní sa 

na rokovaní mestského zastupiteľstva bude schvaľovať kon-

cepcia školstva v meste Trenčín, z ktorej vyplýva aj zrušenie 
tejto základnej školy. Preto sa na mestskom zastupiteľstve 

bude ţiadať stiahnutie tohto bodu z rokovania. O pripra-
vovaných zmenách nič nevedel ani riaditeľ školy Mgr. 

Vladimír Šuráň. V rámci spomínanej koncepcie sa uvaţuje aj 

o zrušení ďalšej Základnej školy na Východnej ulici v Tren-
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číne, v ktorej priestoroch by svoje miesto mala nájsť Tren-

čianska univerzita A. Dubčeka.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prijali na 
svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2003 významný materiál 

pod názvom „Koncepciu školstva v meste Trenčín. Pri jeho 

tvorbe sa vychádzalo z prechodu kompetencií v oblasti zá-
kladných škôl v roku 2002 zo strany štátu na mesto Trenčín. 

Analýzou skutočného stavu počtu ţiakov a potrebných kapacít 
v náväznosti na demografický vývoj  bolo zistené, ţe stav škôl 

a hlavne ich počet je dlhodobo neudrţateľný. Mesto Trenčín 

v roku v školskom roku 2003/2004 spravovalo 10 základných 
škôl s právnou subjektivitou, Centrum voľného času s právnou 

subjektivitou a Základnú umeleckú školu s právnou subjek-
tivitou. Najdôleţitejším faktorom pri tvorbe koncepcie základ-

ného školstva v meste Trenčín bola finančná situácia, pri 

ktorej vytvárajú školy mestu stratu a vytvárajú tak tlak na 
dodatočné financovanie zo zdrojov určených na rozvoj mesta. 

Ďalším významným faktorom bol však demografický vývoj 
v Trenčíne, ktorý kaţdým rokom signalizuje neustále zniţo-

vanie počtu ţiakov na základných školách. Málo ţiakov 

v základných školách prináša menej financií a tým nepokrytie 
prevádzkových nákladov, t.j. na mzdy učiteľov, náklady za 

odber elektrickej energie, plynu vody, náklady za opravy 
a údrţbu objektov, ostatné náklady spojené s prevádzkou škôl. 

Ľahko by sa tak mohlo stať, ţe jedna základná škola by 

vytvorila ročne stratu aţ 2,5 mil. Sk. V tomto školskom roku 
2003/2004 navštevuje trenčianske základné školy 5.594 ţia-

kov, z ktorých ukončí školskú dochádzku 766 deviatakov. Pre 
porovnanie s novým školským rokom 2004/2005 po prázd-

ninách zasadne do školských lavíc základných škôl v Trenčíne 

pribliţne 380 prváčikov. Napriek novej výstavbe v daných 
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lokalitách nie je moţné predpokladať významnú zmenu 

v tomto demografickom deficite. Podľa Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky bol stanovený ročný normatív na ţiaka 
21.400,- Sk, ktorý je platný od nového roka 2004. Mesto 

Trenčín od prechodu kompetencií zo strany štátu sa snaţilo 
školám pomôcť pri riešení tých základných nedostatkov, ktoré 

boli v priebehu dvanástich rokov zo strany štátu negované, 

dotovaním z vlastného mestského rozpočtu vo výške takmer 
30 miliónov Sk za obdobie jeden a pol roka. Po zváţení 

všetkých moţností Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne svojím 
uznesením č. 195/2003 od 1. septembra 2004 zrušilo v lokalite 

Trenčín - Juh dve základné školy (Základná škola Trenčín, 

Východná ulica a Základná škola Trenčín, Saratovská ulica) 
a tieto integrovalo do tretej školy Základnej školy Trenčín, na 

Novomeského ulici. Zlúčením týchto škôl na v sídlisku Juh sa 
bude učiť na Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica 

1.412 ţiakov v 52 triedach, čo znamená v priemere 27 ţiakov 

na triedu. Týmito organizačnými úpravami vznikne úspora 
minimálne 10 miliónov Sk, ktorá sa pouţije na skvalitnenie 

vyučovacieho procesu. Mesto Trenčín plánuje pre dochádza-
júce deti z časti sídliska Juh 2. zabezpečiť školský autobus. 

K novému školskému roku sa dobudujú na Ulici generála 

Svobodu prechody pre chodcov, vrátane svetelnej signalizácie, 
ktoré budú v ranných hodinách pod kontrolou príslušníkov 

mestskej polície. No priebeh rokovania mestského zastu-
piteľstva bol veľmi dramatický. „To je hanba! Fúúj! Na toto 

sme vás nevolili,“ kričali na balkóne jednotne učitelia aj 

rodičia, ktorí sledovali hlasovanie poslancov o zrušení zá-
kladných škôl na Študentskej a Východnej ulici v Trenčíne. 

Ich rozhorčenie mestský parlament príliš na vedomie nebral. 
Niektorí poslanci kritizovali spôsob prípravy a vykonávania 

školskej reformy, aký zvolila predsedníčka školskej komisie 

Mgr. Anna Plánková. Ďalej kritizovali, ţe sa rozhoduje o 
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deťoch bez diskusie s rodičmi a učiteľmi, bez prihliadania na 

pedagogické, sociálne a ďalšie negatívne dôsledky a vôbec sa 

im nepáčilo, ţe nevedeli o podstatných krokoch v zrušení a v 
zlučovaní základných škôl. Poslancov nezaujalo ani argumen-

tami podloţené vystúpenie riaditeľa Mgr. Viktora Hlaváča zo 
Základnej školy na Saratovskej ulici v Trenčíne. Nakoniec 

predsa s rozdielom jedného hlasu novú reformu školstva v 

Trenčíne, a teda aj zrušenie dvoch základných škôl odhla-
sovali.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 801/1/03, 787/1/03 

 
 

 
 

 


