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Školstvo a vzdelávanie 

 
Bolo to 1. júna 2005, kedy sa začalo pracovať na projekte, 

financovanom zo 6. Rámcového programu Európskej únie, 
pod názvom Regionálna inovačná stratégia. Konzorcium vyt-

vorili Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka, Trenčianska regionálna komora SOPK, 
BIC Group Bratislava, Instituto Technologico de Aragon zo 

Španielska a Zentrum für Inovation und Technik (ZENIT) 
z nemeckého Mülheim an der Ruhr. Cieľom bolo vypracovať 

inovačnú regionálnu stratégiu, ktorá by lepšie a efektívnejšie 

vyuţila tunajší inovačný potenciál, ktorý by prispel k ekono-
mickému rozvoju, zlepšeniu spolupráce medzi firmami, vzde-

lávacími, výskumnými a ostatnými inštitúciami. Po neľahkom 
hľadaní spoločného jazyka sa projekt v hodnote 365 tisíc eur 

dostal  v januári 2008 do finále. 
    Hodnotenie 

projektu v závereč-

nom seminári pod 
názvom RIS vo 

svetle budúcnosti, 
uskutočneného dňa 

10. januára 2008 za 

účasti predsedu 
Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Se-

dláčka, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

Dr.h.c doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. riaditeľa BIC Group 
Ing. Jána Streleckého, Carlosa Goméza zo Zaragózy, ria-

diteľa Trenčianskej regionálnej kancelárie SOPK Ing. Štefana 

Buchu, riaditeľa Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samo-

správneho kraja Mgr. Petra Niţňanského a ďalších predsta-
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viteľov podnikateľskej vzdelávacej, výskumnej i bankovej sfé-

ry malo ukázať či sa ciele projektu naplnili a jednak malo 

stanoviť postup, ako sa bude pokračovať ďalej. Veď podľa 
spracovaného projektu, ktorý schválil riadiaci výbor 28. ja-

nuára 2007, by sa mal rozvíjať kraj.  
Na záverečnom seminári bolo konštatované, ţe uplynulé 

obdobie prinieslo viacero príjemných a nepríjemných zistení, 

z ktorých moţnosti spomenúť : 
- príjemné prekvapenie, ţe v regióne je oveľa viac techno-

logických inovácií, ako v iných krajoch Slovenskej repu-

bliky;  
- podporné sluţby pre malých a stredných podnikateľov sú 

zastúpené minimálne;  
- absentujú finančné zdroje na inovácie, pričom chýba aj 

podpora zo strany štátu; 

- Trenčiansky kraj má nedostatok kvalifikovaných ľudských 
zdrojov. Treba vychádzať z prieskumu medzi mladými ľuď-

mi, prečo títo odchádzajú do zahraničia. Ak sa vyskytujú 

nedostatky je potrebné zvýšiť atraktívnosť regiónu; 
- potvrdilo sa mimoriadne dôleţité miesto pri starostlivosti o 

celoţivotné vzdelávanie; 

- v Trenčianskom kraji má 9,9 % populácie vysokoškolské 
vzdelanie, 36 % stredné s maturitou a 54,2 % má základné 

vzdelanie a učňovské. V kraji sa zvyšuje priemerný vek 
a počet detí sa do roku 2020 zníţi z 18 na 12 %.  A to sú 

váţne demografické signály;  

- problémom sú tieţ nízke výdavky na vzdelávanie ako po-
diel na HDP (čo je celoslovenský problém), nízke mate-

riálno-technické vybavenie, nízky podiel absolventov prí-

rodných a technických vied, ako aj nízke poţiadavky praxe; 
- prieskum Trenčianskej regionálnej Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory vyústil do záveru, ţe súčasný systém 
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vzdelávania nenapľňa predstavu podnikovej sféry na zabez-

pečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily.  

     So zaujímavými postrehmi a faktami vystúpili aj mladí 
výskumníci z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

Martin Sedláček (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov), 
ktorý hovoril o prínose Regionálnej inovačnej stratégie pre 

región a Branislav 

Anwarzai (Fakulta 
mechatroniky), ktorý 

hovoril zasa o vyš-
šom vyuţívaní du-

ševného vlastníctva. 

Porovnaním regió-
nov európskej dvad-

saťpäťky sa v tomto 
smere ukázalo, ţe 

vodcami v inová-

ciách sú Švajčiarsko, 
Dánsko, Nemecko, Švédsko a Fínsko. Ich nasledovníkmi 

v inováciách sú Francúzsko, Írsko, Anglicko, Holandsko, 
Belgicko, Rakúsko a medzi dobiehajúcimi krajinami sú Slo-

vinsko, Lotyšsko a Česko. Slovensko je nelichotivo zaradené 

medzi zaostávajúcimi krajinami spolu s Talianskom, Maltou, 
Španielskom, Estónskom a ďalšími. 

Lepšia situácia nie je ani v autorstve 
patentov. Slováci síce sú autormi pa-

tentov, ale majú ich patentované v za-

hraničí, čím sa pre Slovenskú republiku 
neuznávajú. 

Zaujímavé boli poznatky španielske-
ho hosťa Carlosa Goméza z regiónu 

Aragon, keď uviedol, ţe na začiatku 

mali stanovených priveľa cieľov. 
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V druhej etape sa rozhodli ponechať len jeden. Preto sa 

rozhodli vytvoriť Regionálnu inovačnú stratégiu a testovať ho 

v reálnom ţivote. Išlo o inovácie v podnikoch, na vidieku 
a pod. Dospeli k záveru, ţe v prevaţne poľnohospodárskom 

regióne majú slabé technologické zázemie a granty nie sú 
riešením pre problémy Aragónie. Peniaze nie sú pre podniky 

najdôleţitejšie. Áno, sú dôleţité pre naštartovanie motora, ale 

potom si uţ treba vedieť samostatne na seba zarobiť. Re-
gionálna inovačná stratégia je nepochybne uţitočný pre re-

gióny, treba pokračovať v takomto experimente, ale treba ho 
aj vedieť kvalifikovane robiť. Regionálni hráči musia pocho-

piť, ţe výsledky sú pre nich efektívne. RIS teda Španieli 

povaţujú za prostriedok na hľadanie riešení úspešného napre-
dovania regiónu. 

Vlastné poznámky 
 

Študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne navštívil v stredu 16. 
januára 2008 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

Ing. Ivan Mikloš, ktorí im prednášal o konkurencieschopnosti 
slovenskej a európskej ekonomiky, o znalostnej ekonomike 

a téme súčasných dní o zavedení eura. Svoje stretnutia Ing. 

Ivan Miklóš zhodnotil takto : „Stretol som sa s riaditeľmi 
oboch škôl. Sú to nadšenci zaujatí snahou rozvíjať lepšie pod-

mienky pre študentov. Potešila ma úroveň diskusie k pred-
náškam, lebo bolo vidieť znalosť problematiky. Veď na 

Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého polovica štvrtákov 

maturuje z ekonómie. Študenti majú voliteľné predmety eko-
nómiu a aplikovanú ekonómiu. Preto aj prednášky pozorne 

počúvali a pýtali sa so znalosťami na slušnej úrovni. Zau-
jímala ich najmä dôchodková reforma a zavedenie eura.“  
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Ing. Ivan Miklóš sa 

popoludní stretol na 

spoločnom obede 
v hoteli Tatra s pri-

mátorom mesta Ing. 

Branislavom Cel-

lerom. „Zišli sme sa 

kvôli dobrému obe-
du,“ vysvetlil so 

smiechom trenčian-
sky primátor. Vzápätí 

uţ váţne dodal, ţe „cieľom stretnutia bolo budovanie priemy-

selného parku v meste, príchod investorov a príprava nových 
pracovných príleţitostí.“ Túto výpoveď hosťa doplnil primátor 

Ing. Branislav Celler, keď povedal, ţe „moţno aj k tomuto 
cieľu vedie podpora technických krúţkov na školách, aby deti 

neboli orientované jednostranne a v budúcnosti dokázali vyu-

ţiť príleţitosť zamestnať sa v meste.“ Celé stretnutie úsmevne 
zakončil Ing. Ivan Mikloš  slovami „do Trenčína chodím rád, 

lebo tu máte pekné dievčatá a samotné mesto má zaujímavú 
a atraktívnu tvár. Spája sa tu história, tradícia, pekné okolie 

s rastúcou ekonomikou. Veď mesto má po Bratislave najniţšiu 

nezamestnanosť. Navyše tu mám aj dobrého partnera pri-
mátora Ing. Branislava Cellera.“  

Info Trenčín 24.01.2008 
Pomocná evidencia 30/1/08 

 

Dňa 22. januára 2008 prijal 
predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH za prítomnosti 

riaditeľa Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Dušana Lo-
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botku a vedúcej odboru školstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Mgr. Duchovej členov basketbalového druţstva 

študentov z Obchodnej školy v Povaţskej Bystrici a basket-
balového študentiek Gymnázia v Myjave, ktoré úspešne repre-

zentovali svoju školu a región na turnajoch vo Francúzsku. 
Riaditelia oboch stredných škôl sa poďakovali za finančnú 

podporu basketbalovým druţstvám, ktoré sa dobrou hrou 

odmenili svojmu zriaďovateľovi. 
Vlastné poznámky 

 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD. odovzdal dňa 24. januára 
2008, Lýdii Mrázovej, po-

prednej publicistke Sloven-
ského rozhlasu v Bratislave 

Striebornú medailu Alexan-

dra Dubčeka za propagáciu 
vzdelávania, vedy a výskumu 

na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorou bola ocenená jej dlho-

ročná špičková profesionálna novinárska práca.  

Vlastné poznámky  

 

Vysokoškolský klub pri 
Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka a firma 

Red Bull Slovensko pripra-
vili dňa 25. januára 2008 

jednodňovú oddychovú 
miestnosť pre oddych štu-

dentov i učiteľov pred 

skúškou, alebo po nej pod 

zľava – Dr.h.c. doc. Ing. J. Wagner, PhD.Lýdia Mrázová 
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názvom Energy Station, s kapacitou pre desať osôb vo 

vstupnej hale pred aulou Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov. Zriadenie oddychovej miestnosti charakterizoval 
člen vysokoškolského klubu a študent Fakulty sociálno-eko-

nomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka Adam Graňák, ako overenie či myšlienka skoncen-

trovať študentov v priestore pred skúškou a po nej, nájde 

u nich pochopenie. Pri jej zriadení sa vychádzalo z poznania, 
ţe podobné oddychové centrá sú zriaďované aj v niektorých 

ďalších krajinách. V realizácii pomohla ponuka firmy Red 
Bull, ktorá podobné zariadenie s moţnosťou relaxu v atypic-

kých sedačkách, občerstvenia nealkoholickými nápojmi a ká-

vou, prípadne rozptýlenia sledovaním televízneho programu. 
Je kapacitne ohraničená desiatimi osobami. V prípade klad-

ného ohlasu zo strany študentov vysokoškolský klub bude 
hľadať spolu s vedením Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka stabilný 

priestor v niektorom z objektov univerzity. 
Vlastné poznámky 

 

       
Po úspechu špeciálneho programu na podporu stredných 

škôl v roku 2006, ktorý realizovala Slovenská sporiteľňa  

v rámci svojich sponzoringových aktivít, Nadácia Slovenskej 
sporiteľne vyhlásila aj pre rok 2007 otvorený grantový pro-

gram „Rozvoj vzdelávania na stredných školách“. Cieľom 
bolo znovu podporiť výnimočné a inovatívne projekty. Do 

programu, v ktorom maximálna výška podpory na jeden 

projekt bola stanovená 50 tisíc Sk sa zapojilo viac ako 200 
stredných škôl. S kaţdým predloţeným projektom sa dôkladne 

oboznámili členovia komisie v regióne a posúdila ho tieţ 
komisia doplnená o odborníka z praxe. Najdôleţitejším krité-

riom pri posudzovaní projektov bola ich výnimočnosť a vyu-

ţiteľnosť priamo vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Správna 
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rada Nadácia Slovenskej sporiteľne v rámci grantového pro-

gramu „Rozvoj vzdelávania na stredných školách“ schválila 

podporu 32 slovenským stredným školám. Medzi týmito stred-
nými školami z Trenčína boli ocenené Obchodná akadémia 

M. Hodţu, Trenčín, Piaristické gymnázium J. Braneckého, 

Trenčín.  

Vlastné poznámky  

www.slsp.06.02.2008 

 

Študentka oktávy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 
Romana Matoušková sa v decembri 2007 spolu s ďalšími 

štyrmi aktivistami zo Slovenska zúčastnila európskeho kola 

projektu „Modelový Európsky parlament“. O moţnosti 
participácie na projekte sa dozvedela v škole od svojho vyu-

čujúceho. Keďţe politika a právo ju zaujímajú, rozhodla sa pre 
účasť. Začínala v regionálnom kole, na ktorom sa zúčastnila s 

ďalšími spoluţiakmi. Neskôr postúpila cez národné kolo aţ do 

európskeho, ktoré sa uskutočnilo v Ríme. „Bolo my jasné, ţe 
keď sa človek chce vedieť presadiť, mal by mať obrovský 

prehľad a musí vedieť, čo najlepšie argumentovať.“ vysvetlila 
mladá aktivistka. Podľa Romany Matouškovej bol Modelový 

Európsky parlament dobrou akciou. Človek spozná zaujíma-

vých mladých ľudí zo Slovenska a následne aj z celej Európy. 
S niektorými som dodnes v kontakte. Projekt ju oslovil a po-

kúsi sa ho zúčastniť aj v roku 2008. 
Trenčianske noviny 31.01.2008 

Pomocná evidencia 44/2/08  

 
Skvelé druhé miesto obsadili študenti Vysokej školy ma-

naţmentu – City University Trenčín v rámci prestíţneho celo-
slovenského testovania Young Talents 2007. Testovanie zahŕ-

ňalo preverenie jazykových znalostí, logického a analytického 

myslenia i komplexného porozumenia ekonomickej problema-
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tiky a všeobecnej orientácie v aktuálnom ekonomickom dianí. 

V jazykovom teste sa trenčianski študenti umiestnili dokonca 

na prvom mieste, čím potvrdili bezkonkurenčnú kvalitu štu-
dijných programov v angličtine. Ako kaţdoročne, aj v tomto 

roku sa testovania zúčastnili študenti končiacich ročníkov z 
jedenástich ekonomických a manaţérskych fakúlt z celého 

Slovenska. Trenčianski študenti sa zúčastnili ako jediní štu-

denti zo súkromnej vysokej školy a prerazili v silnej konku-
rencii. Víťazom sa stala Fakulta medzinárodných vzťahov 

Európskej únie, druhé miesto obsadila Vysoká škola manaţ-
mentu (City University) z Trenčína, tretie miesto patrí Fakulte 

manaţmentu Univerzity Komenského. Štvrtá pozícia patrila 

Národohospodárskej fakulte Európskej únie. Na piatom mieste 
sa umiestnila Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 

a šieste Obchodná fakulta Európskej únie. Ostatné druţstvá sa 
umiestnili bez určenia poradia. Celoslovenská súťaţ Young 

Talents splnila svoj cieľ uľahčiť mladým ľuďom získanie 

kvalitných pracovných ponúk od renomovaných domácich a 
medzinárodných spoločností. Umoţnila tieţ porovnať sa 

navzájom v rámci celej populácie budúcich absolventov 
významných slovenských ekonomických fakúlt.  

Info Trenčín 07.02.2008 

Pomocná evidencia 65/1/08 

 

V pondelok 28. januára 
2008 sa v rokovacej miest-

nosti Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne stretli na 
pozvanie viceprimátora 

Mesta Trenčín Tomáša Va-
ňa delegovaní zástupcovia 

trenčianskych stredných 

škôl na ustanovujúcom 
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zasadnutí Študentského fóra mesta Trenčín. „Uţ v novembri 

minulého roka, kedy v Trenčíne zasadalo Študentské fórum 

Trenčianskeho kraja za účasti zástupcov Študentskej rady 
stredných škôl a Stredoškolského parlamentu, bolo dohodnuté 

so študentmi trenčianskych stredných škôl spoločne dohodli 
na fungovaní takéhoto fóra aj na území nášho mesta“, kon-

štatoval viceprimátor Tomáš Vaňo a pokračoval, ţe „dneš-

ným ustanovujúcim zasadnutím sme urobili významný krok 
k fungovaniu tohto inštitútu“. Novovzniknuté Študentské fó-

rum mesta Trenčín bude fungovať ako iniciatívny a poradný 
orgán mestského zastupiteľstva resp. viceprimátora mesta 

Trenčín, predovšetkým v otázkach práce s mládeţou, ale aj v  

otázkach týkajúcich sa celkového ţivota mladých ľudí  v na-
šom meste.  Hlavnými bodmi ustanovujúceho zasadnutia bolo 

schválenie štatútu Študentského fóra a voľba predsedníctva. 
Študenti si jednohlasne schválili štatút a za predsedníčku si 

zvolili z troch navrhnutých kandidátov študentku Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Martinu Kriţanovú. 

Podpredsedom sa stal študent Strednej umeleckej školy  

v Trenčíne Peter Belák. Novozvolená predsedníčka Študent-
ského fóra bude podľa vyjadrenia viceprimátora pravidelne 

prizývaná na zasadnutia Komisie školstva, športu a mládeţe 

pri mestskom zastupiteľstve. Študentské fórum mesta Trenčín 
bude zasadať v pravidelných intervaloch a vţdy týţdeň pred 

riadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
Info Trenčín 07.02.2008  

Pomocná evidencia 65/1/08 

 
Slovenská rektorská konferencia rokovala 8. februára 2008 

v Trenčianskych Tepliciach za účasti ministra školstva Slo-
venskej republiky prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. Pri príle-

ţitosti konania Slovenskej rektorskej konferencie rektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. 
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Juraj Wagner, PhD. odovzdal ministrovi školstva Slovenskej 

republiky prof. Ing. Jánovi Mikolajovi, CSc. zlatú medailu 

Maximiliana Hella pri príleţitosti 10. výročia vzniku Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka vyjadrujúc tak zásluhy 

o rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a rozvoj 
vedy a vzdelávania v Slovenskej republike. 

V  programe Slovenskej rektorskej konferencie jej predseda 

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. za účasti ministra školstva 
Slovenskej republiky prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., vice-

prezidentov  prof. 

Ing. Jána Bujňáka, 

CSc.  doc. PhDr. 

Františka Gahéra, 
CSc. na tlačovej kon-

ferencii uviedol, ţe 
boli tri hlavné body : 

- Prvým bodom 

bolo schválenie 
metodiky a návrhu 

dotácie zo štátneho 

rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2008. K nej bolo 
prijaté uznesenie, ţe metodika je pre vysoké školy prija-

teľná a oproti predchádzajúcim rokom je v oveľa väčšej 
miere zameraná na kvalitu. I napriek tomu kladu, rektori 

vyjadrili nespokojnosť s jeho výškou. Vyjadrili presved-

čenie, ţe výška finančnej dotácie na vysoké školy v budú-
cich rokoch porastie, aby sa mohli dostať na úroveň iných 

európskych vysokých škôl. Rektori vyjadrili svoju podporu 
metodike, aby Ministerstvo školstvo Slovenskej republiky 

v budúcom roku ešte lepšie zvýraznilo kvalitu vo vzde-

lávaní prostredníctvom publikačnej a inej vedecko-výskum-
nej činnosti. 
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- Druhým bodom bola diskusia k sektorovej správe, vypraco-

vanej Európskou asociáciou univerzít, ktorá hodnotila stav 

vysokého školstva na Slovensku na 78 stranách s 28 od-
porúčaniami. Slovenská rektorská konferencia sa vyjadrila 

na dnešnom  zasadnutí len k vecnej stránke tejto správy. S 

predmetnou správou Európskej asociácie univerzít sa bude 
zaoberať seminár dňa 19. februára 2008 a po všeobecnej 

diskusii rektorská konferencia vypracuje vlastné stanovisko 
k tejto správe, ktoré bude prezentovať v médiach.  

- Tretím závaţným bodom bola téma plagiátorstva. Pri jeho 

riešení Slovenská rektorská konferencia poţiadala Minister-
stvo školstva Slovenskej republiky o vyčlenenie finančných 

prostriedkov na nákup softweru, ktorý by odhalil plagiá-
torstvo na všetkých vysokých školách.  Prezident Slo-

venskej rektorskej konferencie prof. Ing. Vladimír Báleš, 

DrSc. konštatoval, ţe tieto kauzy nie sú veľmi rozšírené, 
skôr ojedinelé prípady. Aby sa plagiátorstvo odhalilo zod-

povednosť prináleţí vedúcemu diplomovej práce, ktorý by 
pri jeho odhaľovaní pouţil i moderné prostriedky. Zo strany 

rektorov bolo dohodnuté, aby všetky záverečné vysoko-

školské práce boli v budúcnosti odovzdávané aj v elektro-
nickej podobe, k čomu upravia svoje interné predpisy.  

- V rôznom sa Slovenská rektorská konferencia zaoberala 

rozhodnutím Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 
ktorým pozastavilo niektoré profesúry. V tomto smere bolo 

poţiadané ministerstvo, aby vypracovalo rámcové pravidlá, 
ktoré ba sa mali dodrţiavať, aby sa nestávali takéto situácie. 

- Bola podaná informácia o výsledkoch voľby na vicepre-

zidenta Slovenskej rektorskej konferencie pre ďalšie funk-
čné obdobie, ktorým bol zvolený rektor Ţilinskej univerzity 

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  
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V diskusii sa najviac priestoru venovalo plagiátorstvu, ku 

ktorému sa vyjadril 

na otázky novinárov 
prezident Slovenskej 

rektorskej konferen-
cie prof. Ing. Vla–

dimír Báleš, DrSc., 

ţe kaţdá vysoká ško-
la by si mala upraviť 

svoje predpisy v akej 
forme by sa mala 

odovzdať diplomová 

práca. Ak sa objaví prípad plagiátorstva, mala by ho riešiť 
disciplinárna komisia aţ vylúčením zo štúdia. Stanovisko 

doplnil minister školstva Slovenskej republiky aj prof. Ing. Ján 
Mikolaj, CSc., keď uviedol, ţe na niektorých vysokých ško-

lách systém odovzdávania diplomových prác funguje uţ nie-

koľko rokov a vytvorené sú i databázy. Zvýraznil, ţe je nutné, 
aby ten študent, ktorý niečo pouţije vo svojej práci, aby to 

citoval a uviedol aj presný zdroj. Kľúčovým činiteľom, aby sa 
odhalilo plagiátorstvo v predkladanej záverečnej práci je kon-

zultant, oponent i komisia.  

Vlastné poznámky 
 

Obálky s testami pre ţiakov 9. ročníkov základných škôl 
otvorili 7. februára 2008 vo všetkých základných školách na 

Slovensku. Testy boli pripravené zo slovenčiny, matematiky a 

vyučovacích jazykov. Zdá sa, ţe obálky boli neporušené, o 
čom sa osobne presvedčil aj minister školstva Slovenskej 

republiky prof. Ing. CSc. Ján Mikolaj na jednej bratislavskej 
základnej škole. Na internetovej stránke sa zjavilo niekoľko 

podvrhov, ale boli ešte z minulého roka. Tento rok sa teda 

nezopakoval vlaňajší pokus, kedy sa zopár podvodníkov tele-

zľava – prof. Ing. J. Mikolaj, CSc., prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.,  prof. Ing. J. Bujňák, 

CSc., doc. PhDr. F. Gahér, CSc. 



 554 

fonicky predstavilo riaditeľom škôl ako zamestnanci minis-

terstva školstva a kvôli údajnej kontrole otázok v testoch 

ţiadali od nich predčasné otvorenie obálok. Testy overujú 
vedomostné znalosti ţiakov a v tomto roku pribudla novinka 

previerok znalostí aj z pohľadu ich aplikácií. Na celom Slo-
vensku by sa na predmaturitných skúškach malo zúčastniť 

takmer 59 tisíc deviatakov. Vzhľadom na chrípkové prázdniny 

v niektorých regiónoch Slovenskej republiky určil Štátny 
pedagogický ústav v Bratislave aj náhradný termín testov na 

18. marca 2008. 
Vlastné poznámky 

 

Humanizačný proces v školách, nevynímajúc materské, by 
mal byť dnes podstatou boja proti odcudzeniu človeka, chápa-

ním jeho individuality a prispôsobeniu sa poţiadavkám tejto 
doby. Pre výchovu 

a vzdelávanie detí 

predškolského veku 
je dôleţitý psycho-

logický,  ale aj di-
daktický aspekt. 

Učiteľky v mater-

ských školách  pre-
to neustále prehlbu-

jú svoje vzdelanie 
a snaţia sa vniesť 

do materskej školy 

novšie postupy vo forme pedagogicko-didaktických aktivít, 
ktoré vychádzajú z reálnych potrieb a individuality kaţdého 

dieťaťa. Dôleţité je, aby tieto aktivity si učiteľky správne 
naplánovali a vytvorili vhodné výchovno-vzdelávacie projek-

ty. K tomuto ich malo viesť práve vzdelávanie pod názvom 

Plánovanie a projektovanie pedagogicko-didaktických ak-
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tivít v materskej škole. Priebeţné zhodnotenie vzdelávania 

s týmto názvom sa uskutočnili v stredu 13. februára 2008. Zú-

častnilo sa ho 37 učiteliek materských škôl, z ktorých 20 uči-
teliek bolo z  Trenčína. Vydaniu osvedčenia  predchádzala 

prezentácia jednotlivých vzdelávacích projektov, ktoré vypra-
covali učiteľky. Prezentované projekty spĺňali náročné kritériá 

dôleţité pri plánovaní pedagogicko-didaktických aktivít 

v predškolskom zariadení. Hodnotiaca komisia v zloţení 
PaedDr. D. Kostruba, PhD z Univerzity Komenského Bra-

tislava, metodičky PaedDr. E. Bruteničovej z Metodicko-
pedagogického centra Bratislava a riaditeľky Školských 

zariadení mesta Trenčín Mgr. Daniely Lorencovej, ktorá 

potvrdila vysokú úroveň predloţených projektov. Na záver 
podujatia prevzali učiteľky Osvedčenia o absolvovaní štúdia. 

a posunuli ich vyššie vo kariérnom postupe. Prezentáciu si 
pozrel aj vedúci útvaru 

školstva a sociálnych 

vecí Mestského úradu  
Trenčíne Mgr. Jozef 

Baláţ, ktorý ocenil 
prístup učiteliek ma-

terských škôl, ktorým 

sa venovali pri  mo-
dernizácii výchovno-

vzdelávacích postupov 
v materskej škole. 

Info Trenčín21.02.2008 

Pomocná evidencia 75/1/08 
 

Zápis predškolákov do prvých tried sa podľa zákona usku-
točňuje vţdy od 15. januára do 15. februára. V deviatich mest-

ských a v jednej cirkevnej škole na území Trenčína to stihli 

tento rok do konca januára 2008. Na zápis do prvého ročníka 



 556 

základných škôl, ktoré riadi Mesto Trenčín sa prihlásilo 508 

ţiakov. Tí ukázali svoje základné zručnosti i vedomosti a 

rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka získalo 457 z nich. Odpo-
ručenie na odklad školskej dochádzky si zo zápisu odnášalo 51 

detí. Do cirkevnej základnej školy sv. Svorada a Benedikta na 
území Trenčína sa zapísalo 15 budúcich prváčikov, rodičia 

ďalších dvoch rozmýšľajú o odklade školskej dochádzky pre 

svoje ratolesti. Štatistické údaje sú neúprosné a vydali svoju 
pravdu, ţe do školských 

lavíc by malo zasadnúť 
472 prvákov. Najviac 

prváčikov bude mať  

Základná škola Trenčín, 
Hodţova ul. (104), kde 

plánujú otvoriť štyri 
triedy. Za nimi tromi 

triedami prváčikov nas-

ledujú Základná škola 
Trenčín, Dlhé Hony 

(74), Základná škola, Ul. L. Novomeského (72) a Základná 
škola Trenčín, Veľkomoravská ul. (70). V Základnej škole 

Trenčín, Bezručova ul. sa vytvoria dve prvácke triedy so 48 

ţiakmi.  Po jednej triede prváčikov otvoria v Základnej škole 
Trenčín, Kubranská (25 prvákov), Základnej škole Trenčín, 

Na dolinách (19), Základnej škole Trenčín, Potočná ul. (15) 
a Základnej škole Trenčín, Východná ul. (18). V Základnej 

škole Trenčín, Kubranská cesta, otvárajú aj prvú triedu pre 

mimoriadne nadané deti, do ktorej sa prihlásilo 12 prváčikov.  
Podľa údajov Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského 

úradu v Trenčíne klesol počet zapísaných detí v školách ria-
dených Mestom Trenčín o 142 ţiakov, čo sa dá pripísať demo-

grafickému vývinu. V Trenčíne je určený jeden spoločný 

školský obvod pre všetky základné školy, preto si rodičia  mo-
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hli vybrať ktorúkoľvek z nich. Pri rozhodovaní o výbere školy 

rodičia brali do úvahy nielen referencie a skúsenosti známych, 

ale rovnako i zameranie a koncepciu rozvoja školy, aby bola 
pre ich dieťa tou najvhodnejšou. Okrem toho pomáhali pri 

výbere aj ukazovatele úspešnosti absolventov pri prijímacích 
pohovoroch na stredné školy, úspešnosť v celoplošnom 

testovaní ţiakov deviatych ročníkov základnej školy, výsledky 

inšpekcií vykonaných na danej škole, počty ţiakov v triedach, 
spôsob hodnotenia a klasifikácie, technický stav budovy, 

tried,  vybavenosť pomôckami a pod. Zriadené webové strán-
ky škôl, patrili taktieţ k zdrojom mnohých uţitočných infor-

mácií o ďalších aktivitách a podujatiach organizovaných ško-

lou, zväčša doplnených zaujímavým obrazovým materiálom.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 15. februára 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne pracovné 

rokovanie predsedníctvo Asociácie centier voľného času Slo-

venska, ktoré zastupuje všetky centrá voľného času na celom 
Slovensku. Ako povedal riaditeľ Krajského centra voľného 

času v Trenčíne PaedDr. Daniel Beníček, ţe „rokovanie 
predsedníctva bolo zvolané z titulu zmeny financovania cen-

tier voľného času Ministerstvom školstva Slovenskej repu-

bliky na tento kalendárny rok, keď bol zníţený koeficient fi-
nancovania na jedného ţiaka z 5 na 3,7. Toto zníţenie koe-

ficientu je vyjadrené pribliţne zníţením dotácie na ţiaka o 560 
Sk, čo robí problém s financovaním hlavne menším organi-

záciam“. Na rokovaní sa zúčastnil štátny tajomník Minis-

terstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Ha-

bánik, PhD., ktorý pred zasadnutím konštatoval, ţe dnešné 

rokovanie predsedníctva Asociácie centier voľného času sa 
bude dotýkať dvoch tém a to pripravovaného zákona o mlá-

deţi, ktorý bol predmetom legislatívnej rady Vlády Slovenskej 

republiky a je pripravený na rokovanie Vlády Slovenskej re-
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publiky. Spomínaný zákon upravuje činnosti a postavenie prá-

ce s deťmi a mládeţou. Druhá téma je náročnejšia, lebo sa 

dotýka zmien vo financovaní výkonov centier voľného času 
prijatím novej vyhlášky, ktorou sa posilnilo financovanie škol-

ských klub detí a oslabilo financovanie centier voľného času. 
Chceli by sme spolu nájsť spôsob ako túto situáciu riešiť za 

pomoci viaczdrojového financovania centier voľného času či 

uţ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu alebo z pros-
triedkov rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky. Vyjadril sa, ţe „rokovanie bude 
úspešné a dospeje k dohode“. 

Na rokovaní členovia predsedníctva Asociácie pracovníkov 

centier voľného času v Slovenskej republike informovali štát-
neho tajomníka doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. o vzniku 

moţných problémov vo financovaní centier voľného času 
v súvislosti s Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 

623/2007 Z.z., ktorým sa zníţil pre ne koeficient z hodnoty 7, 

platný v roku 2007 na hodnotu 3,7 v roku 2008. V absolútnych 
hodnotách to znamená o 535 Sk menej na ţiaka v centre voľ-

ného času. Uţ spomínané Nariadenie Vlády Slovenskej repu-
bliky naopak zvýšilo koeficient pre školské kluby detí na 

hodnotu 6. Kým v roku 2007 bola hodnota na jedného ţiaka 

v oboch zariadeniach rovnaká vo výške 7.335 Sk, tak v roku 
2008 je táto hodnota odlišná, keď pre centrá voľného času je 

vo výške 6.800 Sk a pre školské kluby 11.028 Sk. Vo svojom 
uznesení konštatujú, ţe výrazné znevýhodnenie centier voľ-

ného času sa uskutočnilo i napriek proklamovanej podpore zo 

strany vedenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na 
základe tejto skutočnosti vstúpi asociácia do rokovania so 

Zdruţením miest a obcí Slovenska, aby sa zjednala náprava. 
Vlastné poznámky 
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Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 18. fe-

bruára 2008 vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Rek-

torom Technickej univerzity vo Zvolene sa stal prof. Ing. Ján 

Tuček CSc., rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici 

doc. Mgr. art. Matúš Oľha a rektorom Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 

Prezident Ivan Gašparovič je presvedčený, ţe rektori sa ako 

skúsení pedagógovia a odborníci dokáţu postarať o profe-
sionalitu svojich univerzít. Podľa neho na Slovensku je však 

strašne veľa vysokých a vznikajúcich vysokých škôl a uni-
verzít. „Nie kapacita, ale kvalita rozhoduje o tom, či nás svet 

bude vnímať ako krajinu odborne pripravených ľudí,“ zdôraz-

nil prezident Ivan Gašparovič. Na vymenovaní spomínaných 
rektorov vysokých škôl sa zúčastnil aj minister školstva 

Slovenskej republiky Ján Mikolaj, generálny riaditeľ sekcie 
vysokých škôl na Ministerstve školstva Slovenskej republiky 

Peter Plavčan, prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

Vladimír Báleš a predseda Rady vysokých škôl Viktor 

Smieško. 

Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. sa narodil 4. novembra 1956 v 
Púchove. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lesníckej 

fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v 

roku 1981. Od roku 1994 vykonával viaceré akademické funk-
cie ako prodekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene, člen Vedeckej rady Lesníckej fakulty a od roku 2003 
bol prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť. V roku 2004 

sa stal rektorom Technickej univerzity vo Zvolene v prvom 

funkčnom období. 
Doc. Mgr. art. Matúš Oľha sa narodil 8. septembra 1959 v 

Prešove. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Divadelnej 
fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 

1984. Svoju pedagogickú činnosť začal vykonávať od roku 

1999 na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v 
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Banskej Bystrici. Od roku 2007 vykonával funkciu dekana 

Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. 
    Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa narodil 31. októbra 

1948 v Selci. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Stavebnej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v 

roku 1972. V roku 1981 bol vymenovaný za docenta na odbor 

vodohospodárske stavby. Svoju pedagogickú činnosť začal 
vykonávať od roku 1972 na Katedre hydrotechniky Slovenskej 

vysokej školy technickej v Bratislave do roku 1991 a od roku 
2004 na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Od roku 

2004 vykonával funkciu dekana Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne. www.sme.sk 19.02.2008 
Pomocná evidencia 76/1/08 

 

Fašiangy bol dostatočný priestor na materských školách 
v Trenčíne, aby sa deti vyjašili a trocha tak osvieţili svoj 

pobyt v materskej škole. Príjemnú a veselú fašiangovú atmo-
sféru zaţili deti z Materskej školy Trenčín na Legionárskej 

ulici, keď najprv vo fašiangovom sprievode bolo vidieť 

princezné, víly, motýliky, šašov a veľa iných krásnych masiek, 
ktoré plesajúcim deťom pripravili ich rodičia a potom i v rôz-

nych hrách. Školské 
kuchárky pripravili de-

ťom malé občerstve-

nie, sladký koláčik a 
nechýbalo ani ovocie.  

Trocha inak si fa-
šiangy pripomenuli de-

ti z Materskej školy 

Trenčín na Ulici Pri 
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parku, keď chodili a spievali po uliciach mestskej časti Tren-

čína – Záblatia. Do fašiangových masiek sa obliekli nielen 

deti, ale aj učiteľky a  pomocný personál materskej školy, 
dokonca aj niektorí rodičia. O veselý sprievod sa postarala 

pani upratovačka vyhrávaním na harmonike a deti svojím 
spevom. Dobrá nálada sa rozliehala po celom okolí. Výkony 

malých fašangujúcich vandrovníkov ocenili domáci obyvatelia 

sladkosťami, ba dokonca aj korunkami. 
S tohtoročnými fašiangami sa tradične prišli rozlúčiť aj deti 

s rodičmi zo Školského klubu Sedmička. A zišlo sa ich veru 
neúrekom. Veď komuţe by sa nechcelo zabaviť, zatancovať, 

zalietať si na metle, kráčať v ruţových šatách ako princezná, 

hopsať ako šašo Jašo, vţiť sa do role slávneho rytiera, kúzel-
níka, kuchára či zaliezť do ríše zvierat. Všetky tieto dômy-

selné masky si však deti pripravili aj preto, aby mohli aj 
súťaţiť i ligovú hokejku, futbalovú loptu, misu zákuskov či 

iných atraktívnych cien. Nedali sa zahanbiť ani vychová-

vateľky, ktoré pripravili pre svoje deti tieţ program.  
Info Trenčín 21.02.2008 

Pomocná evidencia 75/1/08 
 

Dňa 15. februára 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne pracovné 
rokovanie predsedníctvo Asociácie centier voľného času 

Slovenska, ktoré zastupuje všetky centrá voľného času na 

celom Slovensku. Ako povedal riaditeľ Krajského centra 
voľného času v Trenčíne 

PaedDr. Daniel Beníček, 
ţe „rokovanie predsedníc-

tva bolo zvolané z titulu 

zmeny financovania centier 
voľného času Minister-

stvom školstva Slovenskej 
republiky na tento kalen-

dárny rok, keď bol zníţený 
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koeficient financovania na jedného ţiaka z 5 na 3,7. Toto zní-

ţenie koeficientu je vyjadrené pribliţne zníţením dotácie na 

ţiaka o 560 Sk, čo robí problém s financovaním hlavne men-
ším organizáciam“. Na rokovaní sa zúčastnil štátny tajomník 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD., ktorý pred zasadnutím konštatoval, ţe dnešné 

rokovanie predsedníctva Asociácie centier voľného času sa 

bude dotýkať dvoch tém a to pripravovaného zákona o mlá-
deţi, ktorý bol predmetom legislatívnej rady Vlády Slovenskej 

republiky a je pripravený na rokovanie Vlády Slovenskej 
republiky. Spomínaný zákon upravuje činnosti a postavenie 

práce s deťmi a mládeţou. Druhá téma je náročnejšia, lebo sa 

dotýka zmien vo financovaní výkonov centier voľného času 
prijatím novej vyhlášky, ktorou sa posilnilo financovanie škol-

ských klub detí a oslabilo financovanie centier voľného času. 
Chceli by sme spolu nájsť spôsob ako túto situáciu riešiť za 

pomoci viaczdrojového financovania centier voľného času či 

uţ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu alebo z pros-
triedkov rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky. Vyjadril sa, ţe „rokovanie bude 
úspešné a dospeje k dohode“. 

Na rokovaní členovia predsedníctva Asociácie pracovníkov 

centier voľného času 
v Slovenskej repu-

blike informovali 
štátneho tajomníka 

doc. Ing. Jozefa Ha-

bánika, PhD. o vzni-
ku moţných problé-

mov vo financovaní 
centier voľného času 

v súvislosti s Naria-

dením Vlády Slo-
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venskej republiky č. 623/2007 Z.z., ktorým sa zníţil pre ne 

koeficient z hodnoty 7, platný v roku 2007 na hodnotu 3,7 

v roku 2008. V absolútnych hodnotách to znamená o 535 Sk 
menej na ţiaka v centre voľného času. Uţ spomínané Naria-

denie Vlády Slovenskej republiky naopak zvýšilo koeficient 
pre školské kluby detí na hodnotu 6. Kým v roku 2007 bola 

hodnota na jedného ţiaka v oboch zariadeniach rovnaká vo 

výške 7.335 Sk, tak v roku 2008 je táto hodnota odlišná, keď 
pre centrá voľného času je vo výške 6.800 Sk a pre školské 

kluby 11.028 Sk. Vo svojom uznesení konštatujú, ţe výrazné 
znevýhodnenie centier voľného času sa uskutočnilo i napriek 

proklamovanej podpore zo strany vedenia Ministerstva škol-

stva Slovenskej republiky. Na základe tejto skutočnosti vstúpi 
asociácia do rokovania so Zdruţením miest a obcí Slovenska, 

aby sa zjednala náprava. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 06.03.2008 

Pomocná evidencia 115/1/08 
 

Priestory Piano klubu v Trenčíne dňa 26. februára 2008 sa 
stali miestom, kde takmer dvesto účastníkov sa zúčastnilo 1. 

ročníka Kongresu pilotného europrojektu o popularizácii 

vedy a výskumu medzi 

študentmi stredných 

škôl Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Punc mimoriadnej dô-
leţitosti tomuto poduja-

tiu dala aj účasť štát-

neho tajomníka Minis-
terstva školstva Slo-

venskej republiky doc. 

Ing. Jozefa Habánika, 

PhD., predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
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Pavla Sedláčka, MPH, viceprimátora Mesta Trenčín Tomáša 

Vaňa, prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne  

PaedDr. Miroslava Holčeka a ďalších popredných osobností 
zo vzdelávacích inštitúcií Trenčianskeho kraja. Po privítaní 

účastníkov kongresu PaedDr. Renáta Bieliková vo svojom 
úvodnom slove zvýraznila, ţe „dnes vrcholí 14 mesačná syste-

matická práca tridsiatich študentov stredných škôl Trenčian-

skeho kraja, ktorí sa budú prezentovať s výsledkami svojej 
práce, aby tak spopularizovali záujem mládeţe a vedu a výs-

kum“. Podujatie otvoril projektový manaţér a riaditeľ Kraj-
ského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniel Be-

níček. Vo svojom príhovore zdôraznil, ţe realizácia spo-

mínaného projektu ho presvedčila o tom, ţe „nie je pravdou, 
keď sa hovorí o nezáujmu mládeţe o vedu a techniku. Všetci 

tu prítomní sa budeme mať moţnosť presvedčiť sa o opaku. 
Práca na projekte obohatila všetkých študentov. Naučili sa 

pracovať v kolektíve a pod vedením odborných konzultantov 

prekonávali niekedy ľahšie inokedy ťaţšie svoje dielčie úlohy, 
ale pri riešení problémov našli spoločnú reč“. Na záver svojho 

príhovoru poďakoval študentom, ţe nesklamali a svojou 
aktívnou činnosťou prispeli k zdárnemu splneniu projektu. 

Ďalej poďakoval aj všetkým spoluorganizátorom projektu, 

osobitne Pedagogicko-psychologickej poradni v Trenčíne, 
členom realizačného štábu a vôbec všetkým. Projekt bliţšie 

predstavila autorka a koordinátorka projektu Bc. Silvia 

Štefánková. V úvode podotkla, ţe „ona sama nebola jedinou 

autorkou projektu, ale ţe v tejto práci ju podporovali Ing. 

Katarína Adámková, Ing. Katarína Holá a Daniel Pavlačka“. 
Zvýraznila, ţe „na tomto projekte sa spolupodieľala značnou 

mierou Pedagogicko-psychologická poradňa v Trenčíne, ktorá 
zabezpečovala niektoré z aktivít spojených s ich činnosťou a 

na odborné zabezpečenie projektu boli zabezpečení odborníci 

z praxe“. Do projektu za zapojilo osem stredných škôl Tren-
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čianskeho kraja s elektrotechnickým alebo strojárskym zame-

raním. Cieľom projektu bola : 

- popularizácia vedy a výskumu medzi mladými ľuďmi,  
- motivovať mladých 

ľudí cez vedecko-

výskumnú činnosť k 
profesijnej orientá-

cii,  
- tréningy zamerať na 

získavanie nových 

poznatkov a skúse-
ností, k čomu vyu-

ţívať poznatky z 

oblasti kariérneho poradenstva a neformálneho vzdelávania, 
- simulovať prácu vedecko-výskumného pracovníka pri rieše-

ní úlohy technického charakteru, 
- cez mladých ľudí zvýšiť povedomie verejnosti o úlohe vedy 

v spoločnosti a jej vplyve na jej kaţdodenný ţivot  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 72/1/08 

 

Dňa 28. februára 2008 sa uskutočnil v trenčianskej 
športovej hale 3. ročník „Trenčiansky robotický deň“ 

organizovaný Stredným 
odborným učilišťom 

strojárskym v Trenčíne v 

spolupráci s Mestom 
Trenčín a Trenčianskym 

samosprávnym krajom. 
Ako povedal pri sláv-

nostnom otvorení riadi-

teľ Stredného odborného 
učilišťa strojárskeho 



 566 

v Trenčíne Ing. Ľuboš Chochlík „cieľom podujatia je popu-

larizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi“. Zároveň 

dodal, ţe „podujatie má charakter medzinárodnej súťaţnej 
prehliadky robotov, ktorá ukáţe súťaţiacich ţiakov základ-

ných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlast-
nými nápadmi a riešeniami, ktorí budú prezentovať svoje 

myšlienky pred očami svojich budúcich potenciálnych zamest-

návateľov zameraných na strojárstvo, automatizáciu a roboti-
ku“. I v tomto roku sa v súťaţi predstavili robotické krúţky 

základných a stredných škôl z regiónu, ďalej súťaţné druţstvá 
z Česka, Nemecka, Rumunska, Maďarska a nesúťaţný kolek-

tív z Fínska. Druţstvá súťaţili v troch kategóriách Driver, 

Skladačky robotov a Free style. Jedinečnosť súťaţe potvrdila 
aj účasť štyroch vedúcich diplomatických misií na Slovensku. 

Súťaţiace druţstvá poz-
dravil primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav 

Celler a predseda Tren-
čianskeho samosprávne-

ho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH. Počas 

prestávok  v  súťaţiach  

jednotlivých kategóriách 
sa uskutočnili vstupy 

s kultúrnym programom, prezentáciami partnerských firiem a 
vystúpením nesúťaţných robotov. Na záver súťaţí odovzdali 

najlepším jednotlivcom ocenenia : 

Kategória - Driver A) zúčastnilo sa  16 robotov  meno robota 

1. Rumunsko             Viek 

2. Jaroslav Strnad zo Stredného odb. uč. stroj. Trenčín   V3S 
3. Základná škola Trenčianska Turná          XC7 

4. Koblenz, Nemecko            Linos

 Základná škola Trenčianska Turná               Joţko 

rumunský robot OTTO 
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5. Mesit z Uherského Hradišta Česká republika           Traver 

6. Základná škola Spišský Hrhov            Ivan 

7. Základná škola Na dolinách, Robolab     King 1. 

8. Základná škola Na dolinách, Robolab     Lev 

9. Základná škola Na dolinách, Robolab     Pavúk 

10. Základná škola Spišský Hrhov                Jano  

11. Základná škola Na dolinách, Robolab      UltraSuper 

12. Základná škola Na dolinách, Robolab     King 2. 

13. Základná škola Na dolinách, Robolab     Trifter 

14. Základná škola Trenčianska Turná       Buldozér 

15. Mesit z Uherského Hradišta Česká republika    Hunks
  

Kategória Driver B) zúčastnil sa jeden robot 

1. Rumunsko             Viek  

Špeciálnu cenu poroty pre kategóriu Driver získali : 
- Koblenz z Nemecka 

- Mesit z Uherského Hradišta Česká republika 

 

Kategória – Sladačky  

1. Základná škola Prievidza, Marianska 554/19  Testovacia 

a meracia stanica kvapalín 

2. Amavet 884, Nová Dubnica Univer. Robot a special 

Robot 
3. Základná škola Prievidza, Marianska 554/19, Kresliaci 

robot 
 

Kategória  - Free Style 

1. Rumunsko      Otto 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 90/1/08 
 

       V dňoch 2. aţ 6. marca 2008 hostil Spevácky zbor Piaris-

tického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne dva partner-
ské školské spevácke zbory, menovite Školský spevácky zbor 
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Piaristického lýcea Stanislava Konarského v Krakove a Mieša-

ný spevácky zbor Diecézneho klasického gymnázia zo slo-

vinskej Ljubljane. Na druhý deň po príchode po raňajkách 
privítal zahraničné zbory v refektári riaditeľ gymnázia Mgr. 

Ján Vojtek. V svojom príhovore zvýraznil skutočnosť, ţe 
„tohoročné deviate stretnutie 

školských speváckych zborov 

sa rozšírilo aj o stretnutia ja-
zykových skupín, čo umoţní 

prehĺbenie našich vzájomných 
vzťahov. Všetci milovníci 

zborového umenia sa tešia na 

vaše koncertné vystúpenie vo 
štvrtok 6. marca 2008 v pia-

ristickom kostole“. Na záver 
svojho príhovoru zaţelal všetkým príjemný pobyt v Trenčíne. 

Pre zahraničné súbory pripravilo gymnázium zaujímavý 

náučno – poznávací program, zameraný na poznanie najbliţ-
šieho a širšieho okolia Trenčína. Zoznámili sa s históriou 

piaristického kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne 
spojený s návštevou jeho krypty, navštívili Trenčiansky hrad, 

Bojnický hrad, ktorý spojili s návštevou miestnej ZOO a po-

zreli si svetoznámy rezbársky unikát rezbára Jozefa Pekaru 
Slovenský Betlehém v Rajeckej Lesnej. 

Úplne zaplnený kostol 
piaristov dňa 6. marca 2006 

vo večerných hodinách poz-

dravil riaditeľ Piaristického 
gymnázia Jozefa Branec-

kého v Trenčíne Mgr. Ján 
Vojtek. Ten vo svojom krát-

kom príhovore vyjadril 

radosť nad bohatou účasťou 

takéto sú krypty kostola piaristov 
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obecenstva na koncerte, ktoré mu dalo prednosť  i napriek 

dvom vychyteným podujatiam v Trenčíne – vystúpenie 

Radošinského naivného divadla a štvrťfinálový hokejový 
zápas Dukly Trenčín s HC Martin. V úvode koncertu 

v samostatnom bloku šiestich skladieb vystúpil domáci 
Spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 

v Trenčíne za dirigovania Martina Holúbka, ktorý navodil 

úţasnú atmosféru kontaktu interpretov s obecenstvom. 
Koncert potom pokračoval samostatným vystúpením 

Školského speváckeho zboru Piaristického lýcea Stanislava 
Konarského v Krakove piatimi skladbami za dirigovania 

Ryszarda Ţróbeka a Miešaného speváckeho zboru 

Diecézneho klasického gymnázia v Ljubľane šiestimi sklad-
bami za dirigovania Damijana Močnika. Vyvrcholením 

tradičného stretnutia bol spoločný koncert všetkých troch 
speváckych 

zborov so 140 

spevákmi za 
doprovodu Ko-

morného or-
chestra Základ-

nej umeleckej 

školy v Trenčí-
ne, ktorý zas-

pievali figurál-
nu omšu Joze-

fa Haydna 

„Missa Brevis 
in F-dur“ za dirigovania Ryszarda Ţróbeka. Po doznení 

posledných tónov skladby sa ozval chrámom nezastaviteľný 
aplauz, ktorý si vynútil prídavok spojeného speváckeho telesa 

interpretáciou známej skladby mladých ľudí „Nech ten chrám 

zaplaví“ za dirigovania Martina Holúbka. Záver bol úţasný, 
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spievali nielen speváci na pódiu, ale aj obecenstvo. Všetkých 

vystúpenie chytilo za srdce. Trenčania sa tešia, ţe o tri roky sa 

s mladými spevákmi opäť stretnú. 
Vlastné poznámky 

 
Výstavná sieň Mestskej galérie na Mierovom námestí 

v Trenčíne sa popoludní dňa 7. marca 2008 zaplnila vravou 

detí, ktoré si prišli pozrieť najlepšie vystavené práce  na 5. 
ročníku na výstave „V rozprávke je to tak“, organizovanej 

Základnou školou Trenčín, Kubranská. V úvodnom príhovore 
Boţena Daňová zdô-

vodnila, prečo sa sta-

la rozprávka dôvo-
dom pre vyhlásenie 

súťaţe. Je tomu tak 
preto, „lebo rozpráv-

ka sa stala neoddeli-

teľnou súčasťou detí, 
ktoré v nich evokuje 

fantáziu, námety 
a tvorivosti. Tieto 

slová potvrdila aj 

dnes otvorená výstava“. Ďalej konštatovala, ţe súťaţ oboslali 
deti takmer zo všetkých zá-

kladných škôl v regióne. 
V tomto ročníku súťaţ dostala 

aj medzinárodný charakter, 

keď sa po prvýkrát do súťaţe 
prihlásili so svojimi prácami aj 

deti z druţobnej Základnej 
školy z Dolného Němčí, ba 

dokonca aj zo základnej školy z Krakova, ale tie poslali sú-

ťaţné práce po uzávierke. Do literárnej súťaţe bolo prihlá-

zľava – B. Daňová, J. Poláková, R. Dobiáš, V. Kudlík 

Šárka Chmelická preberá cenu Rudolfa Dobiáša 
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sených 82 prác z 8 základných škôl, ktoré hodnotila odborná 

porota v zloţení spisovateľ Rudolf Dobiáš a Janka Poláková 

z Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne. Výtvarné práce 
v počte 284 z 18 základných škôl hodnotila odborná komisia 

v zloţení Mgr. Vladimír Kudlík, Mgr. Igor Meško a Mgr. 

Jozef Švikruha. Pred odovzdaním ocenení sa k prítomným 

deťom prihovorili Mgr. Vladimír Kudlík a Rudolf Dobiáš. 

Obaja konštatovali, ţe obe hodnotiace komisie to mali veľmi 
ťaţké, aby vybrali tie najlepšie práce. Obrátili sa aj na tie deti, 

ktoré neboli ocenené, aby neboli smutné, ţe ich chvíľa určite 
príde a určite budú ocenené v budúcnosti. Zaţelali všetkým 

deťom, aby im dobrodruţstvá z literárnej a výtvarnej zostali 

i do budúcnosti. Potom obaja odovzdali 15 ocenení z výtvar-
nej časti súťaţe a 12 ocenení z literárnej súťaţe. Cenu Rudolfa 

Dobiáša prevzala Šárka Chmelická za rozprávku „Rodinný 
ţivot“ zo Základnej školy Dolní Němčí.   

Vlastné poznámky 

 
Katedra pedagogiky Ústavu prírodných a humanitných vied 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka bola organizá-
torom medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom 

„Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl“, ktorá sa 

uskutočnila dňoch 11. aţ 12. marca 2008. Cieľom tejto kon-
ferencie bolo vytvoriť prostredie pre prezentovanie a porov-

nanie výsledkov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci 
v oblasti spôsobilosti učiteľov vysokých škôl.  

Vlastné poznámky 

 
Vlna protestov občanov zasiahla Trenčín začiatkom marca 

2008, ktorú nabudila informácia medzi rodičmi detí nav-
števujúcich Materskú školu na Ulici M. Nešpora v Trenčíne, 

ţe tento školský rok toto predškolské zariadenie ukončí svoju 

prevádzku v mesiaci jún 2008 a v mesiaci september 2008 
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objekt asanujú z dôvodu dostavby areálu Gymnázia Ľudovíta 

Štúra. Túto skutočnosť komentoval jeden z iniciátorov petície 

za uchovanie prevádzky predškolského zariadenia Ctibor 

Michalka, keď povedal, ţe „rodičov nahneval spôsob, akým 

mesto situáciu vyriešilo“. Vedenie mesta prostredníctvom 
riaditeľky materskej školy informovalo rodičov o jej zrušení 

neskoro a nedostatočne, keď „rodičia boli skoro zo dňa na deň 

postavení pred hotovú veci napriek tomu, ţe vedenie mesta 
v mesiaci januári 2008 prisľúbilo, ţe  zariadenie bude v 

prevádzke minimálne ďalší školský rok“. Podľa neho si 
rodičia uvedomujú nevyhnutnosť zatvorenia predškolského 

zariadenia, ale mesto sa malo postarať, aby v tejto lokalite 

bolo zabezpečené náhradné riešenie. Takto budú musieť svoje 
deti premiestniť do vzdialenejších zariadení. Práve z tohto 

titulu rodičom vzniknú problémy s vodením detí v rannej a 
popoludňajšej dopravnej špičke. 

Podľa Mgr. Jozefa Baláţa, vedúceho útvaru školstva a 

sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne, budú deti do 
náhradných predškolských zariadení prijímané prednostne 

podľa svojich kapacitných moţností a poţiadaviek rodičov. 
Najviac detí zo zrušeného predškolského zariadenia nastúpi 

od septembra 2008 do Materskej školy na Legionárskej ulici, 

ktorá je k centru najbliţšie. Na túto materskú školu sa pres-
ťahujú nielen deti, ale aj preliezačky zo školského dvora. 

Okrem toho sťahujú sa i učiteľky a pomocný personál. 
Trenčianske noviny 27.03.2008 

 

Deň učiteľov, ktorým kaţdoročne naša spoločnosť pri 
príleţitosti narodenie učiteľa národov Jána Ámosa Komen-

ského vzdáva úctu všetkým našim pedagógom. Tento sláv-
nostný deň si Základná umelecká škola v Trenčíne pripo-

menula dňa 28. marca 2008 dvomi podujatiami a to verni-

sáţou výtvarných prác svojich učiteľov výtvarného oddelenia 
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v mestskej galérii a slávnostným koncertom svojich učiteľov 

ostatných umeleckých oddelení – hudobného, tanečného a 

literárno-dramatického v kongregačnej sále Trenčianskeho 
múzea. Vernisáţ výstavy ôsmich učiteľov výtvarného od-

delenia Základnej umeleckej školy v Trenčíne otvoril Mgr. 

Jozef Švikruha privítaním hostí a predstavením vystavujúcich 

kolegov. Pripomenul, ţe „tohoročné oslavy sa uskutočňujú 

v roku 414. výročia narodenia J. A. Komenského“. Na jeho 
vystúpenie nadviazala Mgr. Izabela Bulková, ktorá vyjadrila 

vzťah učiteľa a ţiaka svojím osobným vyznaním „V tichosti 
zrána preciťujem čaro inšpirácie a tvorivosti, vyšantím sa 

potom do sýtosti, keď vidím očká detí ich nedočkavosť 

v tvorivosti, ako rieka ţblnkotajúca, veselá a spontanná. 
Citlivá duša učiteľa – umelca a vnímavá duša dieťaťa. Tá 

symbióza vzájomnej lásky nás nesie do výšin krásy s pokorou. 
Denne preciťujem čaro tohto spojenia. Čistá duša umelca sa 

s detskou prepojila, veľkolepé dielo vytvorila – krásu, 

harmóniu a lásku vnímavého malého umelca“. Ocenenie 
vystavujúcich učiteľov ocenila riaditeľka Základnej umeleckej 

školy Veronika Soukupová, keď povedala, ţe „ich vzde-
lávanie mladej generácie nazvala poslaním, ktorým okolo seba 

nielen rozdávajú dobro, lásku a múdrosť, ale v tých, ktorí ho 

prijímajú, krásu aj objavujú a sami ju tvoria. Tvorbu vystavu-
júcich učiteľov ocenil profesionálny výtvarník Ing. Jozef 

Vydrnák. V mene rodičov a priateľov školy poďakovala 
vystavujúcim výtvarníkom Ing. Mária Špániková a o ktorých 

sa zároveň vyjadrila, ţe sú „ţriedlom profesionálneho, nepod-

dajného a slobodného umenia, ţe k tomuto umeniu vedú naše 
deti“. 

Slávnostný koncert hudobného, tanečného a literárno-
dramatického oddelenia Základnej umeleckej školy v Trenčíne 

v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea sa tešil nezvyčajnej 

pozornosti občanov aţ tak, ţe ľudia sa do sály nevmestili 
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a počúvali v priľahlých miestnostiach. Po privítaní prítomných 

riaditeľkou Základnej umeleckej školy v Trenčíne Veronikou 

Soukupovou potom bez prestávky v jeden a hodinovom 
umeleckom programe v nezvyčajnom tempe vystúpilo dvadsať 

učiteľov, s ktorých výkonom vyjadrila spokojnosť preplnená 
sála dlhotrvajúcim potleskom.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 7. apríla 2008 odmenil Trenčiansky samosprávny kraj 

v Galérii M. A. Bazovského pri príleţitosti Dňa učiteľov 11 
najlepších pedagógov a vychovávateľov Trenčianskeho kraja 

a 15 najlepších študentov stredných škôl Trenčianskeho kraja, 

ktorí počas svojho štúdia dosiahli mimoriadne študijné 
a športové výsledky. K odmeneným pedagógom, vychováva-

teľom a študentom sa prihovoril predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo 

svojom príhovore poďakoval vyznamenaným učiteľom za ich 

výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré dosahujú so 
svojimi ţiakmi v celoslovenských rozmeroch, ba dokonca ich 

činnosť je oceňovaná v zahraničí. Poďakoval aj oceneným 
stredoškolským študentom za ich aktivity, ktoré dosiahli 

v uplynulom období a vyslovil ţelanie, aby nikdy nestratili 

svoju ctiţiadostivosť pri plnení úloh. A potom uţ spolu 
s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. 

Jozefom Boţikom ocenili týchto najlepších učiteľov : 
- Mgr. Roman Steinhubl, Gymnázium, Rastislavova, 

Nováky 

- Mgr. Júlia Vnuková, Gymnázium, Školská, Povaţská 
Bystrica 

- Ing. Milan Zeman, Stredná priemyselná škola, Ul. SNP, 

Myjava 
- PaedDr. Jarmila Janisková, Zdruţená stredná priemyselná 

škola, Bzinská, Nové Mesto n/V 
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- Ing. Milan Bajzík, Zdruţená stredná škola 

elektrotechnická, Športová ul.,  Stará Turá  

- Bc. Anna Ciesarová, Zdruţená stredná škola hotel. sluţieb 
a obchodu, Ul. 1. mája, Púchov 

- Bc. Oľga Barcíková, Zdruţená stredná škola hotel. sluţieb 

a obchodu, Ul. 1. mája, Púchov 
- Janka Kohútová, Stredné odbornú učilište stavebné, 

Slovenských partizánov, Povaţská Bystrica  

- Ing. Jaroslav Novotný, Stredné odbornú učilište Juraja 
Ribaya, Partizánska cesta, Bánovce n/B. 

- Ing. Bohuslav Mišovic, Stredné odbornú učilište 

nábytkárske, Pravenec 
- Peter Ipser, Stredné odbornú učilište strojárske, Ul. 

Športovcov, Povaţská Bystrica 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH spolu s podpredsedom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja PaedDr. Jozefom Boţikom ocenili  aj 
týchto najlepších študentov : 

- Zuzana Slaninková, Gymnázium J. Jesenského, 

Radlinského, Bánovce n/B. 
- Nina Penzešová,  Gymnázium Ivana Bellu, Ul. 

Novomeského, Handlová 

- Silvia Kotríková, Gymnázium Vavrinca Benedikta 
Nedoţerského, Prievidza 

- Lenka Nováková, Gymnázium, Školská, Povaţská 

Bystrica 
- Peter Ondruška, Stredná priemyselná škola, Obrancov 

mieru, Dubnica n/Váhom 
- Ľubica Lišková, ţiačka 4. ročníka študijného odboru 

„zdravotnícky asistent Strednej zdravotníckej školy v 

Trenčíne 

Odôvodnenie návrhu:  
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„Menovaná dosahuje 

počas celého štúdia 

vynikajúci prospech 
a reprezentuje školu 

v rôznych mimoškol-
ských činnostiach. 

Z nich moţno spo-

menúť účinkovanie 
vo folklórnom súbore 

Véna pri Strednej 
zdravotníckej škole 

Trenčín, folklórnom súbore Vršatec, prostredníctvom kto-

rých na rôznych kultúrnych podujatiach recituje a spieva. 
So svojimi literárnymi príspevkami pravidelne prispieva do 

časopisu Cellula.  
Medzi najväčšie úspechy počas štúdia na škole patrí :  

- 1. miesto v literárnej súťaţi stredných škôl Zlínskeho a 

Trenčianskeho kraja v školskom roku 2005/2006 
- 2. a 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaţi J. Bra-

neckého „Studňa sa tajne s daţďom  zhovára“ (školský 

rok 2006/2007 a 2007/2008) 
Svojim prístupom k štúdiu, postojom k ţivotu a k budú-

cemu povolaniu je príkladom pre ostatných spoluţiakov.“  
- Roman Kráľovič, Zdruţená stredná priemyselná škola, 

Bzinská, Nové Mesto n/Váhom 

- Ferdinand Vavrík, Zdruţená stredná odborná škola, T. 
Vansovej, Púchov 

- Róbert Rakovics, Spojená škola, Lipová, Handlová  

- Simona Súlovská, Spojená škola, Námestie SNP, Par-
tizánske 

- Peter Hatnančík, ţiak 1. ročníka nadstavbového štúdia 

v študijnom odbore „drevárska a nábytkárska výchova“ zo 
Spojenej školy Staničná ul., Trenčín 
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Odôvodnenie návrhu :  

Úspešne reprezentoval školu vo 

vedomostnej súťaţi ţiakov 
celoslovenského kola v staveb-

ných profesiách z predpisov 
BOZP v školskom roku 

2006/2007, kde získal ako člen 

druţstva 1. miesto. 
- Ján Brtáň, ţiak 2. ročníka 

učebného odboru „murár“ zo Spojenej školy Staničná ul., 

Trenčín 

Odôvodnenie návrhu :  
Úspešne reprezentoval školu 
vo vedomostnej súťaţi ţia-

kov celoslovenského kola v 

stavebných profesiách 
z predpisov BOZP v škol-

skom roku 2006/2007, kde 
získal ako člen druţstva 1. 

miesto. 

- Peter Michalec, Stredné odborné učilište stavebné, 
Slovenských partizánov, Povaţská Bystrica  

- Juraj Letko, Stredné odborné učilište stavebné, Sloven-

ských partizánov, Povaţská Bystrica 
- Erich Rybanský, Stredné odborné učilište Juraja Ribaya, 

Partizánska cesta, Bánovce n/B. 
Vlastné poznámky 

 

Výstavisko Expo Centrum s.r.o. Trenčín bolo dňa 10. apríla 
2008 miestom konania jubilejného 10. ročníka výstavy 

o zdraví, harmónii tela a ducha „Zdravý ţivotný štýl“, v rám-
ci ktorej usporiadal Krajský školský úrad v Trenčíne regio-

nálnu konferenciu pod názvom „Podpora zdravia v školách 
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Trenčianskeho kraja“. Mimoriadne zaujímavá téma našla 

odozvu aj v neočakávanej návštevnosti zo strany usporia-

dateľov, keď namiesto predpokladaných jednej stovky, prišlo 
viac ako dvesto účastníkov, čím nastali problémy so sedením. 

Ale všetko sa vyriešilo k spokojnosti. Úvod konferencie patril 
pódiovému vystúpeniu ţiakov s loptami zo Spojenej základnej 

a materskej školy Trenčianske Stankovce Jána Lipského. Prí-

tomných hostí podujatia privítala moderátorka Mgr. Boţena 

Beníčková, ktorá súčasne oboznámila s cieľom konferencie, 

ktorá by sa mala niesť v duchu prezentácie najnovších výs-
ledkov práce v podpore zdravia v školách so zameraním na 

výchovu k zdraviu. V úvode konferencie vystúpil riaditeľ 

Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslav Hol-

čík. Vo svojom príhovore konštatoval, ţe „svetová zdravot-

nícka organizácia definuje zdravie ako stav kompletnej 
fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody. Zdravie nepokladajú 

len z absencie choroby, alebo vady. Táto definícia sa zdá byť 

idealistická, alebo nerealistická, ale podľa nej je klasifi-
kovaných 70 – 95 % ľudí ako nezdravých. Sfére medicíny 

vyhovujú enviromentálne zdravie, výţiva, prevencia choroby 
a verejné zdravotné záleţitosti, lebo oni 

pomáhajú pri meraní pohody človeka“. 

Všetkých učiteľov teší, ţe pripravovaná 
legislatíva Ministerstva školstva Sloven-

skej republiky je venovaná aj podpore 
zdravia aj zamestnancom škôl. V závere 

zaţelal, aby konferencia priniesla nové 

impulzy na ďalšiu prácu pri zabezpečo-
vaní prevencie chorôb  našich škôl. 

Činnosť škôl by sa mala uberať v tom smere, aby si vzala za 
príklad ţivú prírodu, najmä symbol usilovnosti, ktorú v sebe 

skrývajú včielky, aby bola charakteristickou pre prácu učiteľa. 

Po príhovore poradkyne štátneho tajomníka Ministerstva škol-
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stva Slovenskej republiky PaedDr. Viková Alexandra v ple-

ne odznelo sedem odborných prednášok, po ktorých sa 

účastníci konferencie rozdelili do štyroch sekcií – základné 
školy, stredné školy, špeciálne základné školy a materské 

školy. V týchto sekciách bolo prednesených celkom 34 pred-
nášok, v ktorých prednášajúci zoznámili okruh účastníkov 

sekcie s výsledkami svojej práce na ceste podpory spoločného 

cieľa, aby v deťoch pestovali zdravý ţivotný štýl. 
Vlastné poznámky 

 
Celoplošného testovania ţiakov 9. ročníka základných škôl 

z matematiky a slovenského jazyka sa 6. februára 2008 zú-

častnilo spolu 1.461 základných škôl a 58.006 ţiakov. Podľa 
výsledkov moţno konštatovať Trenčania obstáli nadprie-

merne. Z ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Trenčín sa testovania zúčastnilo 595 deviatakov, 

nezúčastnili sa štyria ţiaci, dvaja sú dlhodobo v zahraničí a 

dvaja boli testovaní v náhradnom termíne 18. marca 2008. 
V celoplošnom testovaní dosiahli ţiaci z matematiky spolu 

priemernú úspešnosť  56,3 %, čo je 11,26 priemerne získaných 
bodov. Trenčianski deviataci získali v matematike 12,57 bo-

dov, ich percentuálna úspešnosť dosiahla 62,9 %. Celo-

slovenský výsledok zo slovenského jazyka v počte získaných 
bodov bol 11.62, čo znamená 58,1 %. Bodová úspešnosť 

trenčianskych ţiakov v materinskom jazyku dosiahla hodnotu 
12,46 bodov a percentuálnu úspešnosť 62,33%. Aj keď sa 

o náročnosti úloh v testovaných predmetoch vedú polemiky, 

teší nás, ţe výsledok trenčianskych ţiakov sa pohybuje nad 
priemerom Slovenska, čo dokazuje kvalitu práce pedagógov 

trenčianskych základných škôl.  
Info Trenčín 19.04.2008 

Pomocná evidencia 200/1/08    
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Základná škola na Bezručovej ulici v Trenčíne v spolupráci 

s Verejnou kniţnicou Michala Rešetku v Trenčíne po 

druhýkrát pripravila pre deti podujatie  Noc s Andersenom, 
aby si tak pripomenuli sviatok detskej knihy na pamiatku 

narodenia Hansa 
Christiana Anderse-

na. „Vlani si kaţdá 

trieda naštudovala 
vlastnú dramatizá-

ciu ľubovoľnej An-
dersenovej rozpráv-

ky a predviedla ju 

pred kolektívom 
spoluţiakov z ostat-

ných tried. Táto 
aktivita mala veľký 

ohlas, preto sme v nej pokračovali aj v tomto roku. Výber 

rozprávok sme však posunuli k nám na Slovensko. Deti si ich 
spoločne čítali uţ od septembra a vybrali si rozprávku, ktorá 

sa im zapáčila najviac,“ povedala učiteľka školy Oľga Zá-

vacká. Výberom si uctili minuloročného hosťa prvej roz-

právkovej noci, trenčianskeho rozprávkara Pavla Paulendu, 

ktorý nedávno podľahol ťaţkej chorobe. Zo školského roz-
hlasu zaznel pred polnocou jeho krásny príbeh o čertíkovi 

Danielovi v podaní starších ţiakov školy, čo túto rozprávku 
zdramatizovali a CD - nahrávka uzrela svetlo sveta symbo-

licky v deň, kedy jej autor odišiel na večnosti. Medzi deti 

zavítali spisovateľ Rudolf Dobiáš a výtvarník MUDr. Július 

Činčár. Obaja si pripravili tvorivé dielne, kde deti pod ich 

vedením uplatnili svoje literárne či výtvarné zručnosti. „Keď-
ţe „andersenovcov“ v tú noc bola u nás viac ako stovka, je 

pochopiteľné, ţe tvorivých dielní sa nemohli zúčastniť všetci. 

Ostatní ţiaci zatiaľ pripravovali rôzne pochutiny, pohostenie 
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na triedne bankety a dali mu pomenovanie  „Stolček, prestri sa 

!“ Okrem špecialít, ktorými prispeli mamy, chystala kaţdá 

trieda aj vlastnoručne pripravené dobroty. Dominovali zele-
ninové a ovocné šaláty. Deti si ich vyrobili a naservírovali 

samé. Moţno je to jedna z ciest, ako ich primäť k ozdraveniu 
jedálneho lístka,“ myslí si Oľga Závacká. Po práci v kuchyni 

sa ţiaci presunuli do počítačovej učebne, kde si v rámci 

mesiaca internetu overili, ţe internet môţe byť aj dobrý sluha, 
nielen zlý pán. Iniciatívu školy umoţniť deťom aj takúto 

formu záţitkového učenia podporil zriaďovateľ  Mesto 
Trenčín. Prítomnosť primátora mesta Ing. Branislava Cellera 

a jeho zástupcu Tomáša Vaňa dala deťom pocit ich vlastnej 

dôleţitosti, ale aj zodpovednosti za svoje konanie a správanie 
a v nemalej miere i hrdosti na svoje mesto.  

Info Trenčín 19.04.2008 
Pomocná evidencia 200/1/08 

 

Základná škola Trenčín, Potočná ulica v Opatovej tieţ 
ponúkla 71 deťom čarovnú Noc s Andersenom v piatok           

28. marca 2008. Deti v podvečer absolvovali v troch sku-
pinách rozprávkovú cestu šiestimi svetadielmi.  

V Austrálii skákali vo vreciach ako klokany, jedli praclíky 

bez pomoci rúk, kreslili na tvár a na chodník. Amerika im 
ponúkla jazdu na koni, strieľali z luku a praku na terče 

a v indiánskom stane hľadali človeka. Čistá obloha v Antar-

ktíde ponúkala hviezdnu oblohu, ktorú okrem pozorovania aj 

kreslili. V Ázii sa učili bojové umenia, liezli na Himaláje 

a jedli ryţu paličkami. Afrika bola naozaj horúca od ohňa, 
ktorý deti s miestnymi dobrovoľnými hasičmi zapálili a od-

borne uhasili. Pri ohni tancovali tanec zdravia a po vode 
posielali papierové lodičky s odkazmi. V Európe ich čakala 

rozprávková babička, písmenkový šalát, skladali rozprávkové 
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puzzle a rozprávkovú stonoţku. Tvorili ju koláče pospájané do 

dĺţky 9,90 m, deti ju vyzdobili lekvárom a čokoládou. 

Stretli sa s duchom Hansa Christiána Andersena a v det-
skom bazáre si vymieňali euráčiky získané za splnené úlohy 

za tovar od výmyslu sveta. Potom sa 21 detí odobralo do 
kniţnice, kde si pripravili nocľah. „Po malom občerstvení sme 

išli na cintorín, kde sme zapálili sviečky všetkým spisova-

teľom a osobám, ktoré 
nám chýbajú. Prvýkrát 

som bol v noci na cin-
toríne a horiace kahan-

čeky so sviečkami boli 

nádherné. Cestou späť 
sme išli po liečivú vodu, 

kde nás prepadli strašidlá 
v maskách, ale ja som sa 

nebál. Ujovia hasiči pri-

pravili aj krásny ohňo-
stroj. Veľmi sa mi páčila podušková vojna po návrate do 

kniţnice a nočné čítanie príbehov,“ podelil sa o záţitok 7-
ročný Andrej Kišac. Popri čítaní sa hrali aj spoločenské hry 

a pozreli si internet. O štvrtej nad ránom sa deti uloţili spať 

a snívali o preţitej noci s Andersenom. 
Info Trenčín 19.04.2008 

Pomocná evidencia 200/1/08 
 

Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených Slovenskej 

republiky v Trenčíne v dopoludňajších hodinách zaplnili dňa 
15. apríla 2008 početní hostia a študenti, aby sa zúčastnili 

inaugurácie nového dekana Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Dušana Barana PhD. Slávnostné fanfáry doprevádzali 

nástup akademických funkcionárov fakulty a oficiálnych hostí 
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na pódium divadelnej sály, ako aj akademických funkcionárov 

z ostatných fakúlt Trenčianskej univerzity a akademických 

funkcionárov slovenských vysokých škôl, ktorí zasadli do 
hľadiska divadelnej sály. Po štátnej hymne Slovenskej repu-

bliky, ktorú zaspieval Univerzitný spevácky zbor, prítomných 
hostí a účastníkov slávnostného ceremoniálu privítala 

prodekanka Fakulty 

sociálno-ekonomic-
kých vzťahov Ing. 

Adriana Grenčíko-
vá, PhD., osobitne 

rektora Trenčianskej 

univerzity Alexan-
dra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslava Me-
čára, CSc., rektora 

Európskeho poly-

technického inštitútu v Kunoviciach Dr.h.c. h. prof. Ing. 

Oldřicha Kratochvíla, prorektora Vysokej školy ekonómie 

a manaţmentu verejnej správy v Bratislave RNDr. Zoltána 

Roţu, PhD., prorektora Prešovskej univerzity prof. Ing. 

Igora Liberka, CSc., prorektora Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Ivana Kneppa, 

DrSc., prorektorku Tren-
čianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka RNDr. 

Evu Grmanovú, PhD., 
podpredsedu Akademic-

kého senátu Trenčianskej 
univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. PhDr. Štefana Bošiaka, CSc., predsedu Aka-

demického senátu Fakulty manaţmentu Prešovskej univerzity 
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PaedDr. Júliusa Alecnauer, predsedníčku Akademického 

senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Kvetoslavu Kováčovú, 
dekana Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Ota Barboráka, CSc., dekan 
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka doc. MUDr. Jána Bielika, CSc., dekana Fakulty me-

chatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Dušana Magu, PhD., prodekana Fakulty priemyselných 

technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
RNDr. Jána Meritného, CSc., prodekana Fakulty podni-

kateľskej Vysokého učení v Brne prof. Ing. Petra Nemečka, 

DrSc., prodekana fakulty manaţmentu a ekonomiky Univer-
zity Tomáše Bati v Zlíne doc. RNDr. Viktora Hlaváčeka, 

CSc. 
Ešte pred slávnostným odovzdaním insígnií novému deka-

novi vystúpil so slávnostným príhovorom rektor Trenčianskej 

univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., v ktorom sa 
vyjadril presvedčenie, ţe pod novým vedením fakulta splní 

všetky náročné úlohy, ktoré stoja pred celou univerzitou. 
Zdôraznil potrebu preorientovania sa iný spôsob riadenia 

v prospech spoločenského úspechu univerzity, v ktorom 

vystupuje profit učiteľa, jeho vysoká kultúra, vzdelanosť 
a charakter. „Je nutné posilniť vzťah s podnikateľským sek-

torom, praxou, s inštitúciami ako významnými  potencionál-
nymi odberateľmi výsledkov našej práce“. Ocenil skutočnosť, 

ţe „vtedy, keď dochádza k personálnym zmenám na uni-

verzitách a do funkcií sa dostávajú manaţéri z priemyslu“. 
Podobná situácia nastala i zmenou dekana Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov, ktorý vyšiel z priemyslu. Toto bude 
zárukou kontinuity väzby medzi univerzitou a praxou.  
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Podľa programu predniesla 

predsedníčka Akademického 

senátu Ing. Kvetoslava Ko-

váčová správu o vykonaných 

voľbách na funkciu dekana 
Fakulty sociálno-ekonomic-

kých vzťahov zo dňa 18. mar-

ca 2008, podľa ktorej tento 
jednomyseľne v tajných voľbách zvolil do funkcie dekana 

prof. Ing. Dušana Barana, PhD. 
Následne prebehol inauguračný akt, v ktorom novozvolený 

dekan prof. Ing. 

Dušan Baran, 
PhD. zloţil predpí-

saný sľub a prevzal 
novovymenovaný 

dekan z rúk Ing. 

Kvetoslavy Ková-
čovej insígnie de-

kana a z rúk rektora 
Trenčianskej uni-

verzity doc. Ing. 

Miroslava Mečára, CSc. písomné menovanie do funkcie de-
kana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov.  

Po inauguračnom akte sa k prítomným prihovoril nový 
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Dušan Baran, PhD. 

Zdôraznil v ňom, ţe „práve orientovaný výskum na univerzite 
ovplyvňuje ľudské myslenie. Súčasné objavy a poznatky 

predstavujú budúce skutočnosti. Pred fakultou stoja nové 
úlohy pedagogického, výskumného zamerania, ktorých splne-

nie musia byť zaloţené na nových metodologických a meto-

dických prostriedkov. Tento proces vyţaduje novú tímovú 
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štruktúru, zohľadňujúcu ohromné zrýchlenie, v ktorej sa ešte 

nevieme zorientovať. Treba si uvedomiť, ţe škola nie je 

jediným zdrojom informácií, pretoţe sú to aj iné faktory ako 
napríklad informatika“. Pre najbliţšie obdobie stanovil niekoľ-

ko úloh : 
- obstáť v akreditačnom hodnotení, ktoré celú univerzitu 

čaká, 

- podieľať si na procese vysokoškolskej reformy na fakulte,  
- klásť dôraz na kva-

litatívnu stránku vý-

chovno-vzdelávacieho 
procesu,  

- zhodnotiť po stránke 

kvality vzdelávacie 
programy,  

- prehĺbiť medzinárod-

nú spoluprácu pracov-
níkov i študentov,  

- rozšíriť výskumnú základňu fakulty,  
- prepojiť činnosť fakulty s podnikateľským sektorom, 

- zabezpečiť viac zdrojové financovanie výskumu. 

Vyslovil presvedčenie, ţe „kolektív pedagogicko-
vedeckých, vedecko-pedagogických a ostatných pracovníkov 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov má predpoklady 

vysporiadať sa nastolenými výzvami a s optimizmom sa poze-
rám do budúcnosti“. 

S pozdravnými príhovormi ešte vystúpili štátny tajomník 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. a predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

Slávnosť inaugurácia ukončila študentská hymna 

„Gaudeamus Igitur“. 
Vlastné poznámky 
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Jedným z predpokladov budovania vzťahu k budúcej pro-

fesijnej orientácii detí je ich záujmová činnosť v krúţkoch. 

Deti nadobúdajú základy technickej zručnosti a teoretickej 
prípravy, na ktoré môţu nadväzovať v ďalšom odbornom  

stredoškolskom vzdelávaní. Aktuálnosť technického vzdelá-
vania v Trenčíne potvrdzuje budovanie priemyselného parku. 

Priemyselné podniky v širšom okolí krajského mesta rovnako 

potrebujú pracovné sily s technickým vzdelaním. O činnosti 
technických krúţkoch v Centre voľného času vypovedala jeho 

riaditeľka Mgr. Mária Orichová. 
Náplňou rádioelektronického krúţku je rádioelektronika 

a aplikovaná elektronika. Deti zhotovujú jednoduché výrobky 

z elektroniky (obvody so svetloemitujúcimi diódami, akus-
tickými meničmi, zosilňovače, prijímače), pokročilejší kon-

štruujú prijímače pre rádioamatérske pásma, napájacie zdroje, 
meracie prístroje a pod. V letecko-modelárskom krúţku za-

čiatočníci zís-

kavajú stavbou 
jednoduchých 

modelov ma-
nuálne zručnos-

ti v rezaní, brú-

sení a lepení. 
Naučia sa čítať 

jednoduché vý-
kresy. Starší 

ţiaci stavajú sú-

ťaţné modely 
hádzadiel a jed-

noduchých klzákov, prípadne cvičné rádiom ovládané mode-
ly. Zúčastňovaním sa na  letecko-modelárskych súťaţiach sa 

deti naučia športovej súťaţivosti. Zámerom krúţku mode-

lových vláčikov je vytvoriť modelovú ţeleznicu v pomere 
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1:120 typ TT na veľký formát. Na plošnom modely tvoria deti 

koľajovú dráhu, jednotlivé stanice, vlastnoručné profily 

terénu, vodných tokov a cestné komunikácie. Súčasťou 
činnosti je aj výroba rôznych budov, nástupíšť s LED dió-

dovým osvetlením, elektronicky diaľkovo ovládané semafory, 
závory atď. Pokročilí modelári sa venujú stavbe modelov 

lokomotív a rušňov. V krúţku LEGO pracujú deti so staveb-

nicou LEGO DACTA s motorčekom. Podľa podrobných 
plánov i vlastnej fantázie zhotovujú modely rôznych zariadení 

– áut, robotov, ţeriavov, helikoptér  a pod.  Všetky modely sú 
pohyblivé. Krúţky zamerané na prácu s počítačom sú špe-

cifikované podľa náplne: programy Pascal, Word, Excel, 

Windows, grafické programy. 
 Info Trenčín 19.04.2008 

Pomocná evidencia 200/1/08 
 

Novú učebňu informatiky na Základnej škole Trenčín, 

Novomeského ul. odovzdal do uţívania primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler s riaditeľom tejto školy Mgr. 

Jozefom Spišákom dňa 21. apríla 2008. Na zriadenie učebne 
prispelo Mesto Trenčín finanč-nými prostriedkami v cel-kovej 

výške 600 tisíc Sk. 

Vlastné poznámky 
 

Jednou z najnovších aktivít Centra kariérneho poradenstva 
pre študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je 

sprostredkovanie výskumných a vývojových stáţí v podnikoch 
regiónu Trenčín a konzultačné aktivity 

zameraných na spracovanie individuálnych 

akčných plánov.  
Vyvrcholením tohto úsilia bolo zorga-

nizovanie Dňa výskumných a vývojových stáţí, uskutočnené 
dňa 22. apríla 2008, na ktorú boli pozvané firmy na uni-

verzitnú pôdu, kde mali moţnosť prezentovať svoje ponuky 
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študentom, a vzájomne mali študenti a pedagógovia moţnosť 

konzultovať poţiadavky na nové pozície, dohodnúť si kon-

krétnu stáţ či riešenie diplomovej a bakalárskej práce priamo 
pod gesciou pracovníka z praxe. 

Bliţšie spomínanú akciu priblíţila Mgr. Nikola Macha-

rová, keď povedala, ţe „sprostredkovanie stáţí pre študentov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka nie je novinkou, 

lebo Centrum kariérneho poradenstva uţ niekoľko rokov vy-
víja aktivity smerované na prepojenie podnikovej sféry, teda 

sveta praxe so sférou univerzitnou, a tak sa darí úspešne 
umiestňovať študentov ešte pre ukončením školy do rôznych 

podnikov v blízkom i vzdialenejšom okolí Trenčína. Deň výs-

kumných a vývojových stáţí sa stal pokračovateľom úspešnej, 
niekoľkokrát opakovanej akcie Deň pracovných stáţí. No-

vinkou v tomto projekte financovanom Európskym sociálnym 
fondom je špecializované zameranie stáţí práve na vedu a vý-

skum“.  

Na podujatí bol prezentovaný Katalóg firiem zameraných 

na vedu a výskum, ktorý vznikol ako výsledok prieskumu 

firiem v Trenčianskom kraji a bol zverejnený na webstránke 
www.kariera.tnuni.sk. Slúţi nielen študentom, ale komu-

koľvek ako prehľad firiem, príp. partnerov zaoberajúcich sa 

vedou a výskumom. Druhý prieskum bol uskutočnený stá-
ţistami priamo v Centre kariérneho poradenstva, ktorí 

sledovali poţiadavky a potreby zamestnávateľov v Tren-
čianskom kraji na absolventoch Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka. Výsledky tohto prieskumu si budú môcť 

študenti, pedagógovia či zástupcovia firiem vypočuť priamo 
na akcii. Deň výskumných a vývojových stáţí priniesol 

študentom nielen priestor porozprávať sa s predstaviteľmi 
firiem, ale tieţ si vypočuť prezentácie svojich spoluţiakov, 

ktorí uţ stáţe absolvovali. Na dni sa prezentovali firmy nielen 

zo Slovenska, ale i zo zahraničia – Slovinsko,  Veľká Británia 

http://www.kariera.tnuni.sk/
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a Grécko. Takéto workshopy a diskusie vedené priamo štu-

dentmi boli prínosné, lebo motivujú študentov k ďalšej ak-

tivite a práci na sebe a svojej kariére. Tí najodváţnejší 
študenti, ktorí uţ stáţ absolvovali a rozhodli sa so svojimi 

skúsenosťami podeliť s ostatnými formou „reportáţe zo 
stáţe“, sa zapojili do súťaţe o „najlepšiu fotoreportáţ zo 

stáţe“. Ich reportáţe boli zverejnené aj na portáloch 

www.kariera.tnuni.sk a www.vav.tnuni.sk.  
Vlastné poznámky 

 
„Policajné štatistiky nielen v Trenčianskom kraji, ale na 

celom Slovensku hovoria o vzostupnom trende ťaţkých 

a smrteľných úrazov detí pri dopravných nehodách“, tak 
konštatovala smutne Mgr. Danka Adamiková z Kraj-ského 

riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. V snahe minima-
lizovať nebezpečenstvo hroziace deťom prvého aţ štvrtého 

ročníka základných škôl pri pohybe na dopravných komu-

nikáciach pripravili 3. ročník preventívneho projektu „Na 

ceste nie si sám“ dňa 22. apríla 2008 na dopravnom ihrisku na 

Ostrove. Projekt sa skladá z teoretickej časti vedenej doprav-
ným policajtom a praktickej časti spojenej s jazdou na bicykli. 

Keďţe areál dopravného ihriska má vybudované všetky 

moţné základné situácie, s ktorými sa môţe mladý cyklista 
stretnúť v beţnom ţivote na ceste, tak spĺňa všetky pred-

poklady splnenia cieľa projektu. A aby to bolo tak trocha 
zábavné, tak kaţdý absolvent kurzu dostal na záver Preukaz 

absolventa chodoškoly. K projektu „Na ceste nie si sám“ treba 

dodať, ţe na jeho realizácii sa podieľa aj Mesto Trenčín jeho 
spolufinancovaním a tak čiastočne pomáha vykrývať zo svo-

jich finančných zdrojov to, čo v minulosti zabezpečoval štát, 
myslíme povinnú dopravnú výchovu garantovanú minister-

stvom školstva jej zaradením v osnovách základných škôl. 

Najviac však bolí, ţe dopravná výchova mladej generácie 

http://www.kariera.tnuni.sk/
http://www.vav.tnuni.sk/
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prichádza ako výkrik do tmy jednostranným dvojročným opa-

kovaním dvojhodinových kurzov a potom sa zas dlhý čas nič 

nedeje. Cieľavedomosť v dopravnej výchove, po ktorej sa dlhé 
roky volá zo strany škôl, verejnosti a polície je zatiaľ v ne-

dohľadne. 
Vlastné poznámky 

 

Študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne sa pravidelne zú-
častňujú predmetových olympiád. Naposledy sa zúčastnili na 

fyzikálnej olympiáde dňa 23. apríla 2008 v Bánovciach nad 
Bebravou, v ktorej ako jediná stredná škola za 49 ročnú 

históriu tejto olympiády zvíťazili vo všetkých piatich kate-

góriách. Pod tento mimoriadny úspech študentov sa podpísala 
kvalitná príprava vedená zo strany vyučujúcich fyziky RNDr. 

Alici Backovej, RNDr. Zdenky Baxovej, RNDr. Reginy 
Vraţdovej a Mgr. Kamila Bystrického. Víťazmi sa stali : 

kategória A) Ján Bogár z 2.E 

kategória B) Katarína Baxová z 3.E 
kategória C) Ján Bogár z 2.E 

kategória D) Lukáš Kramárik z kvinty 
kategória E) Patrik Švančara z kvarty 

Vlastné poznámky 

 
Špeciálna základná škola Vladimíra Predmerského v Tren-

číne dňa  24. apríla 2008 uţ po desiaty raz hostila účastníkov 
regionálnej speváckej súťaţe ţiakov špeciálnych škôl „Tren-

čiansky slávik 2008“. V úvode moderátorka podujatia Mgr. 

Jarmila Ranincová konštatovala, ţe súťaţe sa zúčastnilo 
rekordných 42 ţiakov 15 škôl. Súťaţ otvorila riaditeľka 

Špeciálnej základnej školy Vladimíra Predmerského v Tren-
číne Mgr. Jaroslava Blašková a zaţelala súťaţiacim ţiakov, 

aby dobre obstáli v súťaţi. Po takmer dvojhodinovom inten-

zívnom vystúpení mladých spevákov zasadla trojčlenná od-
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borná komisia pod vedením PaedDr. Jozefa Vakoša, aby 

zhodnotila ich výkony a rozhodla, kto bol najlepší v troch 

vekových kategóriách : 
A) kategória – ţiaci 1. aţ 3. ročníka, súťaţilo 13 spevákov 

1) Jesika Milová 
2) Martin Belas 

3) Denis Boko 

Cena poroty – Nataša Farkašová, Ruţena Kováčová 
B) kategória – ţiaci 4. aţ 6. ročníka, súťaţilo 15 spevákov 

1) Zlatko Diţo 
2) Veronika Pandulová 

3) René Švaňa 

Cena poroty – Monika Vašková, Lukáš Husár 
C) kategória – ţiaci 7. aţ 9. ročníka, súťaţilo 14 spevákov 

1) Zuzana Bizíková 
2) Romana Šarközyová 

3) Jana Pagáčová 

Cena poroty – Lukáš Vaštík, Dominika Ďurišová 
Vlastné poznámky 

 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka by mala získať 

lineárny urýchľovač častíc z Ruska. Chcú ho vyuţívať na 

vedecko-výskumné účely, doplnkovo by mal mať aj 
komerčné vyuţitie. Časť uţ aj nainštalovali, chýba im len 

samotné zariadenie. Teraz uţ len čakajú, kým vláda vyrieši 
financovanie projektu, povedal prof. RNDr. Juraj Sla-

beycius, PhD. z katedry mechatronických systémov. Ide o 

„maličké zariadenie“, stojaci valec s výškou do troch metrov a 
váhou asi 700 kg. Jeho výkon je menší ako výkon obyčajného 

vysávača, len 1 kW oproti 1,2 kW, no príkon je aţ 27 kW, 
opísal urýchľovač prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. Tren-

čianska univerzita ho má tieţ vyskúšať skôr, ako ho pustia do 

priemyselnej výroby. Univerzitné vedecko-výskumné praco-
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visko s lineárnym urýchľovačom však najskôr treba vyňať z 

projektu budovania Cyklotrónového centra Slovenskej repu-

bliky, pod ktorý ešte stále patrí, a previesť ho z Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej re-

publiky pod Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Píše 
sa to v materiáli na pripomienkové konanie na webovej strán-

ke www.vlada.gov.sk. Podľa odbornej verejnosti je totiţ 

lineárny urýchľovač nevhodný pre metrologické účely, na 
ktoré bol pôvodne určený. Trenčianske pracovisko by sa tak 

malo stať jedným zo siete pracovísk Cyklotrónového centra 
Slovenskej republiky. Rovnako by sa mali preinvestovať pe-

niaze, ktoré sa doteraz do projektu vloţili, ide o 52,9 milióna 

zo 118,8 milióna Sk. Časticový urýchľovač je zariadenie, 
ktoré pomocou elektrického poľa udeľuje elektricky nabitým 

časticiam vysokú rýchlosť. Píše sa to na stránke 
www.wikipedia.sk. Existujú dva základné typy urýchľovačov: 

lineárny a kruhový. Po urýchlení je časticiam postavený do 

cesty terčík, pri náraze doňho sa prichádzajúce častice roz-
ptýlia a ak majú dostatočne veľkú energiu vznikajú pritom 

ďalšie častice. Na zaznamenanie toho, čo sa deje pri zráţke 
častíc s detektorom, slúţia časticové detektory. Časticové 

urýchľovače a detektory sa pouţívajú na skúmanie zloţenia 

hmoty - atómov, elementárnych častíc či kvarkov. Pouţitá 
metóda sa dá zjednodušene prirovnať k skúmaniu zloţenia a 

fungovania auta analýzou úlomkov vznikajúcich pri jeho 
čelnom náraze do betónového múru. Pri tomto prirovnaní platí 

podobná závislosť ako pri urýchľovačoch: čím väčšia 

rýchlosť sa autu dodá, na tým menšie časti sa rozbije. Vo 
svete sa uţ táto technológia pouţíva desať aţ pätnásť rokov, 

povedal prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. Rýchle elektróny 
trhajú väzby, vznikajú voľné radikály, ktoré sa pospájajú inak. 

Pouţíva sa napríklad na vulkanizovanie surovej gumy bez 

pary, vysokej teploty a tlaku, či pri osvetľovaní polyetylénu, 
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ktorý tak získa vysokú teplotnú odolnosť podobnú teflónu, len 

je 20-krát lacnejší, a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, 

dodal. Aj keď však ide o ionizačné lúče, nehrozí riziko 
rádioaktivity, ubezpečil RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 

V lineárnom urýchľovači sa urýchľo- vané častice pohybujú 
po priamke v trubici, na ktorej konci je terčík, píše sa na 

wikipedia.sk. Jeho nevýhodou je to, ţe zatiaľ čo v kruhovom 

urýchľovači môţu byť častice urýchľované počas mnohých 
obehov, v lineárnom urýchľovači je k dispozícii iba jeden 

prelet častice trubicou. Naopak, jeho výhodou je, ţe častice 
nie je potrebné udrţiavať na kruhovej dráhe. 

Info Trenčín 12.05.2008 

Pomocná evidencia 245/1/08 
 

Zavedenie eura sa na Slovensku stáva skutočnosťou od                
1. januára 2009. Súčasťou prijatia novej meny je informačná 

kampaň pre občanov Slovenska. Jej cieľom je zabezpečiť 

včas, v dostatočnom rozsahu a v zrozumiteľnej forme všetky 
dôleţité informácie na bezproblémový prechod na túto menu. 

Týka sa to verejnosti vrátane detí a mládeţe, informoval 
vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v 

Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. „Ministerstvo školstva Sloven-

skej republiky zame-
ralo ciele vzdeláva-

nia aj na informácie 
o slovenských euro-

vých minciach a ban-

kovkách, dôleţitých 
dátumoch v procese 

zavedenia eura, hod-
note konverzného 

kurzu, pravidlách 

dvojakého zobrazo-



 595 

vania cien a ochrane spotrebiteľa. Ministerstvo školstva pros-

tredníctvom krajských školských úradov v apríli 2008 distri-

buovalo pomôcku o spoznávaní eura pre ţiakov 2. – 7. ročník 
základných škôl. Táto pomôcka odpovedá deťom na základné 

otázky ako vyzerajú papierové a kovové peniaze novej meny, 
o vzniku eura a o význame našej budúcej meny“, zhodnotil 

aktivity Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. Okolo 15. mája 2008 očakávali 
dodávku pomôcok aj pre ţiakov 8. – 9. ročníka základných 

škôl. Tieto pomôcky sú všeobecne vyuţiteľné, nie sú oriento-
vané na samostatný predmet. Na prvom stupni sú nosnými 

predmetmi predovšetkým slovenský jazyk, prvouka, vlasti-

veda a matematika. Na druhom stupni základnej školy sú to 
zas občianska výchova, dejepis, zemepis, matematika, cudzie 

jazyky, slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, výtvarná 
výchova a hudobná výchova. Záleţí na pedagógoch, kedy 

a ako vyuţijú túto pomôcku. „Učitelia boli oboznámení ako 

pracovať s novou pomôckou v rámci predmetových komisií. 
Na hodinách matematiky sa dá vyuţiť výpočet premeny eura 

na koruny a naopak, ţiaci si tým precvičujú násobenie. Na 
slovenčinu sme si pripravili pomôcku ma skloňovanie eura, 

lebo to pomôcka neobsahuje. Deti hľadajú, v ktorých kraji-

nách sa euro pouţíva, ako vyzerajú peniaze a aké majú zna-
ky“, zhrnula prvé skúsenosti s kampaňou zástupkyňa riaditeľa 

Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica Anna Gemerová. 
Poznamenala, ţe nevýhodou pomôcky sú malé rozmery vyo-

brazených peňazí, na ktorých sa nie všetko dá vyčítať. Škola 

na jún 2008 pripravila návštevu trenčianskej rodáčky D. Mo-
covej, pracujúcej v Bruseli spojenej s besedami ţiakov o novej 

mene. Ukazuje sa, ţe najmä mladšie deti berú kampaň ako hru 
a je to pre ne zmena. Starší ţiaci sa uţ nad tým zamýšľajú, 

počúvajú doma obavy rodičov zo zdraţenia po zavedení eura 

a niektoré deti potom prenášajú obavy rodičov a ich negatívny 
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vzťah na hodiny napríklad občianskej výchovy. „Pracujeme 

s informáciami na internete, ţiaci robili projekt v rámci 

anglického jazyka a kampaň vyuţívame aj vo výtvarnej 
výchove“, dodala A. Gemerová. 

Info Trenčín 22.05.2008 
Pomocná evidencia 285/1/08 

 

Jedenásteho ročníka súťaţe „Mladý účtovník“, ktorú 
zorganizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 

sa zúčastnilo 129 ţiakov zo 76 slovenských škôl. V regio-
nálnom kole súťaţe si svoje schopnosti pomeralo pätnásť 

študentov a do celoslovenského kola 25. apríla 2008 v Ţiline 

postúpili aj víťazi krajského kola, študenti Obchodnej aka-
démie Dr. M. Hodţu v Trenčíne Michaela Barčáková a Ján 

Zámečník. „Na školskom kole skončil Janko prvý a Miška 
mu šliapala na päty, no a v celoslovenskom ho dokázala Miška 

prešprintovať a vymenili si poradie,“ objasnila triedna 

učiteľka oboch študentov Viera Pokorná. Tá ich spolu s 
Annou Škodáčkovou dlhodobo pripravovala na zvládnutie 

náročnej súťaţe. No a čo hovorí o súťaţi Michaela – 
„Príklady, ktoré sme počítali na súťaţi, boli určite ťaţšie ako 

tie povinné školské. Súťaţ mi však nepripadala náročná, 

pretoţe ma účtovníctvo baví a chcela by som sa mu venovať aj 
v budúcnosti“. Budúci maturant Ján Zámečník si myslí, ţe 

pred súťaţou mali naozaj náročnú prípravu, vďaka ktorej mu 
riešenie súťaţných príkladov nepripadalo zloţité. „Pre mňa je 

účtovníctvo logická záleţitosť a nie bifľovačka.“ Obaja 

študenti plánujú po maturite pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole s ekonomickým zameraním. Za úspech vďačia svojim 

profesorkám a kvalitnej príprave. „Človeka však musí práca s 
číslami baviť a čiastočne je to aj v talente,“ myslí si Michaela 

Barčáková. Na záver treba dodať, ţe v tejto súťaţi získavajú 

študenti Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu pravidelne 
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výborné umiestnenia, veď v  rokoch 2004 a 2006 túto súťaţ 

vyhrali a v roku 2005 skončili na treťom mieste. 

Trenčianske noviny 19.05.2008 
 

V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky v Trenčíne dňa 7. mája 2008 sa predstavili 

deti materských škôl z mesta Trenčín svojím maminám 

a babičkám na Galaprograme pripraveného ich učiteľkami 
k im sviatku Dňu matiek. Vystúpilo v ňom 160 detí pred-

školského veku. Mamičky, babičky, tety, hostia a široká ve-
rejnosť sa mali opäť moţnosť presvedčiť o tom, čo všetko 

dokáţu naučiť v materských školách ich učiteľky - „druhé 

mamy“. Im patrí poďakovanie za to, ţe deti odváţne vystúpili 
na veľké pódium a dokázali predviesť svoje rečnícke, hu-

dobné, tanečné a dokonca aj herecké schopnosti. S ľahkosťou 
zvládli ľudové, moderné i country tance, zahrali sa na 

moderátorov, ale predovšetkým potešili srdiečka všetkých 

mamičiek. Plná sála burácala potleskom, ktorý zanechal 
v deťoch chvíle radosti a šťastia. Sprievodným podujatím bola 

výstava výtvarných prác detí materských škôl v Trenčíne. 
Hosťami  sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Trenčín – vicepri-

mátor Tomáš Vaňo, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Marta Blahová a Mgr. Ľubica Kršáková 
z Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v 

Trenčíne. 
Info Trenčín 22.05.2008 

Pomocná evidencia 285/1/08 

 
Ţiaci zo Základnej školy Trenčín, Kubranská cesta nav-

štívili Európsky parlament v Bruseli 7. mája 2008, teda v his-
torický deň, keď sa v jeho budove rozhodlo o našej národnej 

mene – eure. Nápad navštíviť Brusel vznikol podľa učiteľky 

Júlie Ondrejičkovej zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1533962&ids=6
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cesta ešte vlani na jeseň. Ţiaci z triedy pre nadané deti kaţdým 

rokom spracovávajú projektové práce, ktoré potom obhajujú 

pred svojimi spoluţiakmi. Práve jeden zo ţiakov triedy Juraj 

Ragan si vybral tému „Brusel a Európsky parlament.“ Táto 

téma zaujala aj europoslanca Ing. Petra Baca ich do Bruselu 
pozval a s ktorým sa aj tam stretli. Pri návšteve v zóne určenej 

pre návštevníkov, mu kládli mnoţstvo otázok. Rokovanie 

európskych poslancov sledovalo tridsaťdeväť druhákov, 
tretiakov, štvrtákov a šiestakov. Poznatky o Európskej únii si 

overili v teste a podľa Ondrejičkovej vedia ţiaci o Európskej 
únii a jej orgánoch veľa. „Veľmi ich to zaujíma a vo vedo-

mostiach vyrovnajú niektorým ţiakom z druhého stupňa alebo 

stredoškolákom,“ pochválila ţiakov učiteľka. 
Výletníci spolu s desiatimi učiteľkami navštívili aj jednu z 

európskych škôl v Bruseli. „Škola bola veľmi veľká, učilo sa v 
nej vyše 2000 ţiakov a deťom sa v nej veľmi páčilo. Doz-

vedeli sa aj to, ţe ju navštevuje v súčasnosti aj dvanásť slo-

venských detí.“ Počas pobytu si deti pozreli aj pamätihodnosti 
mesta Brusel „Videli sme rôzne atrakcie vrátane cikajúceho 

chlapčeka, námestia, múzea a spoznali sme aj najstaršie uličky 
centra Bruselu. Záţitkom pre nich bola aj návšteva svetovej 

výstavy Atómia, odtiaľ bol krásny výhľad na celé mesto. 

Navštívili aj MiniEurópu, nachádzajúca sa pod objektom 
Atómia, ktorá pribliţuje jej návštevníkom charakteristické 

stavby všetkých dvadsiatich piatich členských štátov Európ-
skej únie. Slovensko je prezentované Modrým kostolíkom 

z Bratislavy. Podľa učiteľky bolo náročné zvládnuť taký počet 

detí. Presúvali sme sa aj výťahmi a pohyblivými pásmi, ale 
deti boli disciplinované.  

Trenčianske noviny 19.05.2008 
Pomocná evidencia 299/2/08 
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Internetová ţiacka kniţka umoţňuje okamţité informácie o 

prospechu dieťaťa. Rodič si známky pozrie kdekoľvek a 

kedykoľvek. V Trenčíne má túto pomôcku zatiaľ jediná 
Základná škola Trenčín, Hodţova ulica. „Od 1. septembra 

2008 ju zavedie aj základná škola Dlhé hony,“ uviedol vedúci 
útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne 

Mgr. Jozef Baláţ. Rozhodnutie o pouţívaní internetovej 

ţiackej kniţky v ostatných školách je podľa neho iba na jej 
vedení. „Nákup si financujú školy,“ vysvetlil. „Školenie 

zabezpečuje dodávateľ programu.“ „Sedmička“, ako volajú 
základnú školu na Hodţovej ulici, pouţíva internetovú ţiacku 

kniţku uţ rok. Systém navrhol informatik, zamestnanec školy. 

Ten na prácu s programom vyškolil aj pedagógov. Vedenie tak 
ušetrilo za dodanie i správu, ktorú by súkromnej firme muselo 

kaţdoročne platiť. „Ohlasy od učiteľov aj rodičov sú pozi-
tívne,“ hovorí riaditeľ školy Mgr. Marián Lopatka. „Vďaka 

internetovej ţiackej kniţke si rodičia môţu doma kaţdý deň 

pozrieť klasifikáciu svojich detí bez toho, aby museli školu 
navštíviť.“ Znevýhodnení však nie sú ani tí, ktorí sú bez 

prístupu k internetu, pretoţe nenahrádza papierovú ţiacku 
kniţku. „Je to len pomôcka rodiča,“ vysvetlil. Okrem údajov o 

prospechu a dochádzke dieťaťa ponúka program internetovej 

vkladnej kniţky moţnosť rozosielať informačné e-maily od 
vedenia školy. Údaje sú pritom chránené kódom, ktorý kaţdý 

rodič dostal. 
Trenčianske noviny 19.05.2008 

 

V zdravom tele síl aj radosti... V tomto duchu sa niesol 
11. ročník športovej olympiády ţiakov prvého stupňa 

uskutočnenej 3. júna 2008 v modernom športovom areáli ZŠ 
na Ul. L. Novomeského Trenčín. Viac ako 300 ţiakov 

sledovalo slávnostné otvorenie tohtoročnej olympiády, pri 

ktorej nechýbal nástup vlajkových čiat so  vztýčením olym-
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pijskej zástavy a zástavy Základnej školy Trenčín, L. Novo-

meského, olympijská pochodeň, ako aj zapálenie olympij-

ského ohňa a sľub športovcov, ţe podajú čestný a športový 
výkon v súťaţných disciplínach. Súčasťou úvodného cere-

moniálu bolo aj pôsobivé vystúpenie detí.  
Na úvod olympiády sa k športovcom prihovoril vicepri-

mátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo, ktorý zaţelal olympiáde 

zdarný priebeh a deťom veľa krásnych chvíľ a športového 
šťastia. Záver oficiálnej časti slávnostného otvorenia zavŕšili 

všetci súťaţiaci spoločným spevom olympijskej hymny, ktorý 
sa niesol celým areálom.  Olympiáda prebiehala v štyroch 

disciplínach – vytrvalostný beh, beh na krátke trate, skok do 

diaľky a hod kriketovou 
loptičkou. Pri olympiáde 

pomáhali zástupcovia 
z mestského detského 

parlamentu, ktorí zabez-

pečovali prípravu a prie-
beh kultúrnej časti olym-

piády. Malí olympionici 
dali do súťaţenia všetky 

sily. Pretekali s plným 

nasadením. Tí najlepší boli pri slávnostnom vyhodnotení oce-
není diplomami a medailami.  

Vlastné poznámky 
 

Z iniciatívy Komory autoškôl na Slovensku sa začalo rea-

lizovať v Autoškole Jaroslava Prekopa v Trenčíne dňa 4. júna 
2008 školenie dopravnej výchovy učiteľov základných škôl 

trenčianskeho regiónu ako určitého nábehu do vyučovania 
dopravnej výchovy podľa nových učebných osnov. Majiteľ 

Autoškoly Mgr. Jaroslav Prekop našu informáciu rozšíril 

v tom smere, ţe „komora autoškôl realizuje dopravnú výchovu 
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ţiakov uţ dva roky za finančnej pomoci Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky 10 mil. Sk ročne. Škola sa musí do 

vzdelávania prihlásiť a od nahláseného počtu ţiakov sa odvíja 
finančné krytie. Podmienkou je, aby kaţdá skupina mala 15 

ţiakov, na ktorú školy dostáva 800,- Sk.“ Dozvedeli sme sa, 
ţe vzdelávaním učiteľov v dopravnej výchove bolo poverené 

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne podľa projektu 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Bliţšie tento pro-
jekt predstavila Mgr. Dagmar Belušková. „Projekt vzde-

lávania je určený riaditeľom, koordinátorom dopravnej vý-
chovy a učiteľom prvého stupňa základných škôl. Vzdelávanie 

sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa skladá z cestnej dopravy, 

technického zabezpečenia vozidiel a dopravnej nehodovosti 
a druhá časť obsahuje zdravotnú prípravu. Vzdelávanie trvá 20 

hodín, včítanie praktickej časti a končí udelením osvedčenia 
o absolvovaní školenia. Predpokladá sa, ţe školenie absolvuje 

cca 900 aţ 1000 školských pracovníkov.“ 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 6. júna 2008 Stredné odborné učilište strojárske 
v Trenčíne v spolupráci s Mestom Trenčín, Trenčianskym 

samosprávnym krajom a importérmi stavebnej a dopravnej 

techniky usporiadalo pre ţiakov základných škôl, ich rodičov, 
výchovných poradcov priaznivcov veľkých strojov propagá-

ciu a prezentáciu najmodernejšej stavebnej a dopravnej tech-
niky v priestore areálu Ostrova za účelom podchytenia záujmu 

ţiakov na profesie, vyplývajúce z obsluhy týchto strojov, 

ktorú má Stredné odborné učilište strojárske v Trenčíne vo 
svojom učebnom programe. Po pozdrave primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branislava Cellera sa k ţiakom postupne priho-
vorili zástupcovia prítomných firiem, aby slovne priblíţili 

sortiment svojich výrobkov – Phoenix Zeppelin (importér 

stavebných strojov Caterpilar), Hydrex (importér stavebných 
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strojov New Holand, Aman, Locas), Norwit Slovakia 

(importér pre stavebné stroje Bomag), Scania Slovensko 

(výrobca nákladných vozidiel Scania), Keraming (zabez-
pečujúca komplexné stavebné a technologické dodávky a sluţ-

by súvisiace s prípravou a realizáciou investícií) a Guzep 
(realizácia zemných prác, nájom strojov a mechanizácie). Za 

zorganizovanie podujatia poďakoval firme Guzep riaditeľ 

Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčín Ing. 

Chochlík Ľuboš a potom v krátkosti priblíţil učebné odbory – 

autoelektronik a obsluha stavebnej techniky, ktoré je moţné 
študovať na tejto škole. Je len samozrejmé, ţe praktické 

vyučovanie sa uskutočňuje za úzkej spolupráce s firmami 

zúčastnené na dnešnej prezentácii. Po slávnostnom privítaní a 
úvodnom vstupe zástupcov firiem sa vo vymedzenom 

priestore prezentovala stavebná a dopravná technika profesio-
nálnymi pracovníkmi firiem jednak ukáţkami moţností jej 

manévrovacej techniky a moţnosťami vykonávania zemných a 

stavebných prác a po jej skončení si ţiaci sadli do kokpitu 
strojov a zariadení, potom skúšali ako sa správajú pri 

manipulácii páčky, pedále, signalizácia a nakoniec bom-
bardovali profesionálov svojimi rôznorodými otázkami. Jeden 

z mála obdivovateľov vysokozdviţného ţeriavu David Kukuš 

z Trenčína sa v jeho kokpite cítil ako doma a jeho vyjadrenie 
„je to výborné“, hovorí za všetko. Dúfajme, ţe aj ostatní ţiaci 

mali rovnaké pocity. 
Vlastné poznámky  

Pomocná evidencia 309/1/08 

 
Na tlačovej konferencii rektora Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. dňa 
10. júna 2008 sa v  jeho informácii novinári dozvedeli, ţe 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka zavedie od akade-

mického roku 2009/2010 poplatky za externé štúdium na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1706610&ids=6
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niektorej zo svojich fakúlt. „Nebude to od nového školského 

roka 2008/2009, pretoţe študent musí dostať informáciu rok 

dopredu. To znamená, ţe my v tomto období vo vedení 
schválime a do senátu aj správnej rady predloţíme návrh, aby 

sa na niektorých fakultách platilo za diaľkové štúdium,“ 
uviedol doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Platiť by mali podľa 

neho aj tí interní študenti, ktorí prekračujú beţnú dĺţku štúdia. 

Akú finančnú čiastku by mali študenti za štúdium platiť, rektor 
odmietol konkretizovať. Jedine konkretizoval, ţe „budem sa 

správať tak, aby som nezniţoval počet študentov na Tren-
čianskej univerzite.“ S najväčšou pravdepodobnosťou budú 

platiť študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, do 

ktorej patrí napríklad politológia, verejná správa alebo ľudské 
zdroje.  

www.sme.sk 
 

Dňa 10. júna 2008 sa uskutočnil na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka 2. ročník súťaţe pod názvom „Veda 

a výskum očami študentov“, určenej ţiakom základných škôl  

a študentom stredných škôl vo veku od 15 do 20 rokov. Pri 
slávnostnom otvorení uviedla Ing. Katarína Papierníková,  

PhD., ţe „súťaţ sa realizuje v rámci projektu pod názvom 

„Propagačné, informačné a motivačné aktivity v oblasti vedy, 
výskumu a vývoja pre študentov stredných škôl v Trenčian-

skom kraji a študentov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka a jej financovaný z Európskeho sociálneho fondu.“ 

na jej slová nadviazal dekan Fakulty mechatroniky Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Dušan 

Maga, PhD., ktorý podotkol, ţe „organizátori sa rozhodli 

tohoročný ročník súťaţe rozšíriť podmienky účasti aj o ţiakov 
a študentov z celého Slovenska. O záujme študentov o vedu, 

výskum a vývoj potvrdzuje ich účasť v počte takmer 14 tisíc 

prístupov na zriadenej internetovej stránke po prvom kole. Na 

http://www.sme.sk/
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základe vyplnených testov vybrali organizátori do súťaţe 

sekcie základných škôl desať účastníkov a do sekcie stredných 

škôl trinásť účastníkov. Vyjadril spokojnosť, ţe v tak veľkom 
počte súťaţ oslovila mládeţ, na ktorej budú tí najlepší 

prezentovať svoje práce a modely.“ V závere vyjadril presved-
čenie, ţe na súťaţi v konkurencii svojich rovesníkov dobre 

obstoja.  

Po skončení súťaţe sa uskutočnilo vyhodnotenie a z rúk 
dekana Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka prof. Ing. Dušana Maga, PhD. prevzali 
najlepší ocenenia títo študenti : 

a)  sekcia „Aplikovaná informatika“ 

1. Michal Sivek, Gymnázium I. Bellu Handlová za 
Simulátor fyzikálnych javov Phoebe 

2. Vladimír Bošiak, Spojená škola, Bratislava, Tilgnerov 
ul. za ZPS  databáza členov a program Resulta 

3. Maroš Vaňo, Stredná priemyselná škola strojnícka, 

Martin, Novomeského ul. za Školskú jedáleň 
b) sekcia „Robotika“ 

1. Michal Kopčík, Stredná priemyselná škola strojnícka 
Poprad za Mobilný robot 

2. Juraj Čirip, Stredné odborné učilište hutnícke Košice, za 

Návrh kinematického modelu antropomorfného prsta 
ľudskej ruky 

3. Marek Viazanko, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 
Prešov za Robotizované technologické pracovisko 

c) sekcia „Elektrotechnika, elektronika a energetika“ 

1. Róbert Schochmann, Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická Bratislava za Súradnicový zapisovač 

2. Radim Baják, Ondrej Zachar, Stredná priemyselná 
škola Martin za Palubný počítač 

3. Matúš Gálik, Zdruţená stredná škola elektrotechnická 

Stará Turá za Mixáţny pult 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia /1/08 

 
Novinárska elita z pätnástich stredných zdravotníckych škôl 

sa stretla dňa 13. júna 2008 v Trenčíne na 6. ročníku 
celoslovenskej súťaţe ča-

sopisov stredných zdra-

votníckych škôl, nesúca 
názov Ţurnálový steto-

skop. Jednotlivé časopisy 
prihlásené do súťaţe hod-

notila odborná novinárska 

porota v zloţení Mgr. 

Vlasta Henčelová, Štefan 

Šicko a Michal Bujna.  
Otvorenie patrilo vo svojom úvode prezentácii Strednej 

zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorú predstavila jej riaditeľka 

RNDr. Janka Gugová. a potom sa dostali k slovu členovia 
odbornej poroty, aby zhod-

notili úroveň jednotlivých 
časopisov. Keďţe kaţdý 

porotca zastupoval svoju 

vekovú skupinu, od naj-
staršieho po najmladšieho. 

Podľa toho sa prejavili ich 
stanoviská na kvalitu stre-

doškolských časopisov. 

V čom sa porotcovia zho-
dli, bol názor, ţe študenti chcú prostredníctvom časopisov 

o svojej práci písať a tak zoznamovať o nej svoje najbliţšie 
okolie. Ale upozornili na skutočnosť, ţe školský časopis by sa 

mal dotýkať vzdelávacích funkcií len okrajovo, a mal by sa 
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viac sústrediť na plnenie funkcií výchovného a relaxačného 

charakteru.  

Na záver podujatia odborná porota po prezretí všetkých 
školských časopisov rozhodla o najlepších v tomto poradí : 

1. miesto získal časopis Zdravoťačik  zo Strednej zdravot-
níckej školy v Nových Zámkoch, 

2. miesto získal časopis Cellula zo Strednej zdravotníckej 

školy v Trenčíne, 
3. miesto získal časopis  Bacilus zo Strednej zdravotníckej 

školy v Lučenci. 
Zvláštne ocenenie poroty získali časopis Pulz plus zo 

Strednej zdravotníckej školy v Trnave a časopisu Kyslík zo 

Strednej zdravotníckej školy v Bratislave, Strenčianska ul. 
Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín uţ po štvrtý raz vyhlásilo súťaţ o najvý-

raznejšie detské osobnosti mesta Trenčín v školskom roku 

2007/2008. Jednotlivé základné školy po zhodnotení predloţili 
Mestu Trenčín svojich najúspešnejších ţiakov a tí zúčastnili 

slávnostného odovzdania cien „Detská osobnosť mesta 

Trenčín 2008“ dňa 18. júna 2008 v Kongresovej sále hotela 

Tatra. Úvod podujatia patril vystúpeniu Detského komorného 

orchestra Základnej umeleckej školy v Trenčíne skladbou 
Vladimíra Godála „Gajdošské tance“. Po ich vystúpení privítal 

všetkých prítomných hostí, riaditeľov základných škôl vedúci 
Útvaru školstva a sociálneho zabezpečenia Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ. V úvode skonštatoval, ţe 

oceňovanie ţiakov základných škôl o detskú osobnosť od 
svojho vzniku sa uskutočňovala v troch základných kate-

góriách : Prvou kategóriou sú predmetové olympiády a pos-
tupové súťaţe vyhlásené Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky, druhou kategóriou sú športové súťaţe vyhlasované 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenskou 
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asociáciou športu a tretiu kategóriu tvoria základné umelecké 

školy a mimoriadne úspešní ţiaci. V tomto roku pribudla uţ 

spomínaným kategóriám ešte jedna kategória a to ocenenie 
najúspešnejšej školy, ktorá dosiahla najlepších výsledkov vo 

vzdelávacích a vedomostných súťaţiach a ktorá dosiahla 
najlepších výsledkov v športe. 

K oceneným ţiakom sa prihovoril primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler. Vo svojom príhovore zvýraznil 
výnimočnosť chvíle, keď vedenie mesta na záver školského 

roka sa stretáva s výnimočnými  osobnosťami mesta – ţiakmi 
základných škôl a vedeniami škôl v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta Trenčín. „Vzdelávanie je dôleţitým prvkom v ţi-

vote jednotlivca a celej spoločnosti a ja som rád, ţe si takto 
oceníme vás, ktorí ste vo svojej oblasti výnimoční, ktorí 

dosahujete výnimočné úspechy a verím tomu, ţe táto vaša 
úspešnosť bude inšpiratívnou pre vašich spoluţiakov, pre 

ostatné školy. A nielen to. Budem rád, aby sa vzdelávací 

proces na trenčianskych školách skvalitňoval, aby z našich 
základných škôl odchádzali na ďalšie stupne vzdelávania 

výborne pripravení ţiaci, aby dobre zvládali ďalšie štúdium, 
aby boli výborne pripravení na ďalší ţivot. Našim spoločným 

cieľom bude pre budúcnosť vţdy kvalitné školstvo v Trenčíne. 

Prajem vám, aby ste si tento úspech vychutnali, aby váš 
úspech bol motiváciou pre vašich spoluţiakov, aby ste si 

oddýchli cez prázdniny a o rok, aby sme sa opäť stretli.“ 
Potom predsedníčka Detského parlamentu Zuzka Betáková 

predstavila dvadsať ocenených ţiakov a dve ocenené základné 

školy. 
Víťazom trenčianskych škôl vo vedomostnej oblasti sa stala 

Základná škola Trenčín, Dlhé Hony. V športových 
súťaţiach boli najlepší ţiaci Základnej školy Trenčín, 

Kubranská.  

Vlastné poznámky 
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V Základnej škole Trenčín, Kubranská cesta hodnotili v 

pondelok 23. júna 2008 časopisy základných škôl Trenčian-

skeho okresu. Súťaţ or-
ganizuje táto škola uţ 

trinásť rokov. Tento rok 
súťaţilo 18 časopisov. 

Pri tejto príleţitpsti po-

vedala organizátorka 

Mgr. Edita Krecháčo-

vá, ţe na začiatku škol-
ského roka sa prihlásilo 

viac časopisov, ale nes-

plnili základné kritérium účasti v súťaţi a to, ţe nevydali v 
priebehu školského roka dve čísla.  

Porota zasadá uţ niekoľko rokov v tradičnom zloţení Mgr. 

Ľuboslava Sedláková z MY Trenčianskych novín a Tomáš 

Tisoň z Trenčianskeho Echa. Časopisy tradične rozdelili do 

troch pásiem zlatého, strieborného a bronzového. Podľa 
Sedlákovej úroveň stúpa a tvorcovia berú veľmi zodpovedne 

rady od profesionálov. „Chybičky, na ktoré som malých 
ţurnalistov upozorňovala, sa tento rok uţ takmer nevyskytli.“ 

Tradične v zlatom pásme sa umiestňuje časopis „Sedmička“, 

ktorého tvorcami sú ţiaci Základnej školy Trenčín na Ho-
dţovej ulici. Trojica tvorcov jeho Soňa Husárová, Pavol Gom-

boš a Tomáš Furák však opúšťa školské lavice „Sedmičky“. 
„Bavilo nás takto zaujímavo tráviť voľný čas. Práca na tvorbe 

časopisu bola kreatívna a stále sa dalo naučiť niečo nové,“ 

svorne potvrdili. Je im však ľúto, ţe nemali komu odovzdať 
štafetu. „Nikto sa časopisu nechce venovať a robiť ho, pretoţe 

je s tým veľa roboty. Máme pár záujemcov, ale sú to ešte len 
piataci,“ hovorí Soňa, ktorá túţi pracovať v redakcii časopisu 

aj na gymnáziu, kam ide študovať. Aj jej kolegovia chcú 

pokračovať v tejto tvorivej a kreatívnej činnosti. Spokojní s 
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umiestnením v striebornom pásme boli aj tvorcovia zo 

Základnej školy Trenčín na Dolinách, ktorí svoj školský 

časopis „Dolináčik“ ešte len rozbiehajú. S porotou sa poradili, 
kde majú pridať a čo môţu vylepšiť. Termínom „skokan 

roka“ označila porota časopis zo Základnej školy Trenčín na 
Veľkomoravskej, ktorý vy-

konal oproti vlaňajšku 

kvalitatívny vzostup. „Či-
tatelia v jeho obsahu nájdu 

pestrú zmes informácií o 
škole, ale aj o mimo-

školských aktivitách, vý-

letoch, exkurziách, úspe-
choch ţiakov v súťaţiach a 

informácie o tom, čo sa v 
škole deje,“ skonštatovala Mgr. Ľuboslava Sedláková. Časopis 

pripravuje skupina ţiačok so siedmej a ôsmej triedy, ktoré sa 

stretávajú kaţdý týţdeň. Atmosféru časopisu dodávajú aj 
osobité a vydarené kresby ôsmačky Sandry Ambrovej. 

Vlastné poznámky 
 

Pre ţiakov základných a stredných škôl piatok 27. júna 

2008 bol dňom posledným školského roka 2007/2008. Stalo sa 
uţ tradíciou, ţe na niektorých základných školách je  posledný 

školský deň o niečo slávnostnejší, pretoţe na školy prichádza 
najlepším ţiakom blahoţelať primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler . Tejto tradícii zostal verný aj v tomto roku, 

keď zavítal medzi ţiakov 3.C triedy Základnej školy Trenčín, 
Hodţova ulica, ktorej je triedna učiteľka Mgr. Danica 

Komárková v sprievode riaditeľa školy Mgr. Mariána 

Lopatku. Všetkým 26 ţiakom blahoţelal k úspešnému 

ukončeniu školského roka a odovzdal im rozprávkové kniţky. 

To však nebolo všetko, pretoţe sprievode riaditeľa Základnej 
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školy v Trenčíne na Novomeského ulici Mgr. Jozefa Spišáka 

a poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Branislava 

Zubričaňáka navštívil 9.C triedu Mgr. Mariána Hrnčára. 

O ţiakoch triedy sa pán primátor Celler dozvedel, ţe táto bola 

zloţená z mimoriadne športovo úspešných ţiakov najmä 
v karate a iných športoch. Primátor Ing. Branislav Celler po-

ďakoval ţiakom za ich vzornú reprezentáciu svojej školy 

a svojho mesta nielen doma, ale i v ďalekom USA. Zaţelal im 
veľa úspechov v štúdiu na stredných školách. 

Na záver treba dodať, ţe brány základných škôl v Trenčíne 
opustilo 599 ţiakov z najvyšších tried. Do nového školského 

roka 2008/2009 by malo podľa posledných údajov nastúpiť 

508 ţiakov prvého ročníka. Tento údaj zatiaľ nie je konečný, 
pretoţe niektoré deti by mali vykonať pedagogicko-

psychologické testy v priebehu letných prázdnin. 
Vlastné poznámky 

 

Na záver školského roka 2007/2008 v miestnosti refektára 
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého dňa 27. júna 2008 

odovzdala viceprezidentka pre marketing a predaj zaniknutej 
študentskej spoločnosti Rockefeller Andrea Kocincová vo-

zičkárke Monike Velackovej zisk z výnosu svojej činnosti vo 

finančnej čiastke 9.000 Sk.  
Činnosť študentskej spoločnosti Rockefeller pri tejto príle-

ţitosti zhodnotil vo svojom príhovore riaditeľ školy Mgr. Ján 

Vojtek. Konštatoval, „som veľmi rád, keď študentská spo-

ločnosť fungovala aj v tomto roku, ako štvrtá v poradí 

v histórii gymnázia. A úsmevne dodal, ţe spoločnosť 
fungovala úspešne, lebo aj ja ako jeden z akcionárov som z nej 

profitoval. V podstate išlo o to, ţe študenti si viaceré teo-
retické definície pojmov preverili v praktickom ţivote ako sú 

– vedenie účtovníctva, objednávanie tovaru, predaj, ponuka 

rôznych sluţieb našej škole, čo im dalo omnoho viac ako 
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hodina teórie.“ Poďakoval aj učiteľovi Ing. Patrikovi Farulovi, 

ktorý študentov viedol, aby získali aj po odbornej stránke 

slušné vedomosti. Na záver svojho príhovoru ocenil aj 
spoločenské vystupovanie študentov, členov spoločnosti na 

oboch valných zhromaţdeniach i mimo neho, keď obhajovali 
svoje názory. „Potešilo ma aj to, ţe pri rozdeľovaní zisku ste 

nepamätali len na seba, ale ţe ho chcete venovať na dobré 

veci. Vybrali ste si práve svoju rovesníčku Moniku, bývalú 
spoluţiačku zo základnej školy, ktorej časť zisku odovzdáte.“ 

Bliţšie o činnosti študentskej spoločnosti Rockefeller pre 
Info Trenčín povedala Andrea Kocincová. „Naša spoločnosť 

vyvíjajúca svoju činnosť v školskom roku 2007/2008 na Pia-

ristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne pozostá-
vala z 13 študentov, ktorí sa nahlásili na seminár Aplikovaná 

ekonómia. S pomocou Junior Achievement začali sme rozvíjať 
svoje schopnosti a chuť v podnikaní od 18. októbra 2007 

schválením stanov spoločnosti na valnom zhromaţdení. Zá-

kladným kapitálom pre činnosti spoločnosti bol predaj 
jednosto akcií, aby vôbec mohli začať podnikať a učiť sa niečo 

nové v oblasti ekonómie. Predmet činnosti spoločnosti tvoril 
predaj potravín, kopírovanie a od polovice funkčného obdobia 

činnosť aj čajovne a Fellekina. Z nich najlepšie sa po fi-

nančnej stránke darilo predaju potravín a kopírovaniu. Po 
likvidácii spoločnosti dňa 9. mája 2008 sme zistili z fi-

nančného hľadiska, ţe to bol pre spoločnosť zaujímavý 
podnikateľský rok, keď za skoro osem mesiacov zarobila 

v hrubom zisku neuveriteľných  44 046 Sk.  

Na valnom zhromaţdení spoločnosti dňa 9. mája 2008 bolo 
schválené prerozdelenie čistého zisku nasledovne :  

- 50%  dividendy pre akcionárov,  

- 20%  študentom Aplikovanej ekonómie  
- 30% v čiastke 9.000 Sk na charitu boli v hre tri návrhy, 

komu peniaze podarovať – na nemocnicu, psí útulok a 
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telesne handicapovanej Monike Velackovej. Valné 

zhromaţdenie jednohlasne sa priklonilo k tretiemu návrhu.“ 

Po prevzatí finančného daru od študentskej spoločnosti 
Rockfeller spýtali sme sa Moniky Velackovej s akým 

pocitom prijala tento dar a na čo ho pouţije : „Dar ma prekva-
pil a darcom veľmi pekne ďakujem.  A pokiaľ ide o pouţitie 

daru, ten pouţijem pri kúpe nového vozíka.“ 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 11. júla 2008 Kultúrne a metodické centrum Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky bolo miestom promócií prvých 
absolventov študijného programu politológia Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka. Ich začiatok uvádzaný promótorkou PhDr. Oľgou 

Bočákovou, PhD. pripomenul i nešťastnú udalosť počas 

štátnických skúšok, keď absolvent Ján Medvecký tragicky 
zahynul. Minútou ticha si pripomenuli účastníci promócie 

uctili jeho pamiatku.  
Potom promótorka predstavila akademických funkcionárov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka – rektora doc. 

Ing. Miroslava Mečára, CSc., prodekana Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Ing. Daniela Banóciho, CSc., prof. 

PhDr. Rastislava Tótha, CSc., podpredsedníčku Akademic-
kého senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Na-

deţdu Štefkovú a absolventov.  

Po súhlase rektora na priznanie titulu bakalár novým abso-
lventom študijného programu politológia promótorka uviedla, 

ţe Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka sa prihlásilo k štátnej skúške 

v akademickom roku 2007/2008 v študijnom odboru 

politológia celkom 136 študentov bakalárskeho štúdia. Z nich 
v dňoch 10. aţ 12. júna 2008 vykonalo štátnu skúšku 110 ab-

solventov. Absolventi vyhoveli všetkým zákonným podmien-
kam, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie akademického titulu 
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bakalár, preto môţu po vykonaní sľubu obdrţať vysoko-

školský diplom.  

Nasledoval sľub absolventky Alexandry Juhásovej „Sľu-
bujem, ţe vyuţijem všetky získané vedomosti a skúsenosti pre 

ďalší rozvoj demokratickej a humánnej spoločnosti. Ţe svoju 
činnosť zameriam k prospechu ľudskej spoločnosti. Tieto 

svoje povinnosti budem vykonávať riadne, ochotne, svedo-

mito s plným vedomím zodpovednosti. Budem ţiť tak, aby 
moje správanie bolo v súlade s mojím povolaním a budem 

prehlbovať svoje vzdelanie. Sľubujem, ţe zachovám v úcte 
meno Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne.“ Po sľube predstúpili pred prodekana Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Ing. Daniela Banóciho, CSc. a 
rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. absolventi, aby 

prevzali vysokoškolské diplomy.  
Za absolventov poďakovala akademickým funkcionárom 

univerzity a fakulty, rodičom a ostatným rodinným prísluš-

níkom Bc. Barbora Peťkovská. K absolventom sa potom 
postupne prihovorili dekan Ing. Daniel Banóci, CSc.,  prof. 

PhDr. Rastislav Tóth, CSc., a rektor doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. Posledne menovaní konštatoval, ţe po troch 

rokoch namáhavého štúdia sa študenti dočkali dnešnej neo-

pakovateľnej chvíle promócie, ktorú moţno preţiť len je-
denkrát. V tomto akademickom roku študovalo na univerzite 

okolo 7400 študentov. Tieto čísla potvrdzujú dobrú prácu 
univerzity a fakulty. I keď sa o univerzite popísalo v posled-

nom období veľa správ, no nie vţdy pravdivo.  Najlepším 

ocenením jej práce ste práve vy, prví absolventi v študijnom 
odbore politológia. Vy budete nositeľmi dobrého mena Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Za treba poďakovať 
vašim učiteľom na čele s garantom štúdia prof. PhDr. Rasti-

slavom Tóthom, CSc. V ďalšej časti príhovoru spomenul do-

brú spoluprácu so zahraničnými univerzitami, ale aj s pod-
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nikmi a firmami regiónu. Úspešným absolvovaním štúdia 

politológie sa začal začiatok úspešnej profesionálnej a osobnej 

cesty ţivotom. Vyjadril osobné ţelanie, aby si absolventi 
zachovali dobré spomienky na svoju „alma mater“, na svojich 

učiteľov, ktorí sa vám snaţili odovzdať všetky poznatky a skú-
senosti, ktoré počas svojho pedagogického a vedeckého 

vedenia získali. Doporučil, aby i naďalej sa odborne vzde-

lávali a jazykovo pripravovali, aby vedeli čerpať vedomosti 
z celého sveta. „Ţelám vám všetkým do ďalšieho ţivota veľa 

zdravia, ale ja naplnenie vašich snov, pretoţe teraz máte 
otvorenú cestu na úspešné zvládnutie ţivota, ktorý stojí pred 

vami.“ 

Vlastné poznámky 
 

Prioritou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je jej 
komplexná akreditácia. Zároveň chce byť Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka rozhodne zaradená medzi 

univerzitné vysoké školy. Na tlačovej konferencii dňa 14. júla 
2008 v Trenčíne to povedal rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, 

CSc. Ďalej pokračoval „my sa dnes pripravujeme na to, aby 
sme k 1. októbru 2008 predloţili spis na komplexnú 

akreditáciu, v ktorom bude naše hodnotenie za minulosť, ale 

najmä stanovenie cieľov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka na ďalších šesť rokov dopredu.“ Vysvetlil, ţe v 

súčasnosti uţ vedenie univerzity pracuje na odstránení svojich 
slabých stránok, ktoré by mohli akreditačný proces skompli-

kovať. „Najslabšou stránkou univerzity je to, ţe máme časť 

pedagogického zboru prestarnutého. Druhou slabinou je to, ţe 
sa nám nedarí zvyšovať kvalifikáciu mladých učiteľov,“ 

uviedol rektor. Vysvetlil, ţe v prvom prípade je problém v 
tom, ţe na Slovensku sú garantmi štúdia profesori a docenti vo 

veku do 65 rokov. V okolitých krajinách je to v mnohých 

prípadoch uţ inak, teda ţe vek nie je limitovaný. Problém so 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
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zvyšovaním kvalifikácie mladých ľudí je vo zvyšovaní tlaku a 

náročnosti na doktorandské štúdium - PhD. „Treba si tieţ 

zodpovedať otázku či kaţdý jazykár, kaţdý telocvikár má byť 
docent, profesor či PhD. Ja si myslím, ţe to zbytočne zaťaţuje 

rozpočet univerzity,“ dodal rektor. 
Silnou stránkou univerzity je skutočnosť, ţe Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka je mladou univerzitou. „To je 

predpokladom, ţe sme trošku agresívnejší, ľahšie sa zavádzajú 
mnohé nové veci do ţivota a lepšie sa prispôsobujeme 

poţiadavkám praxe,“ zdôraznil rektor. Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka si chce i do budúcnosti rozhodne udrţať 

štatút univerzity. „Pripustiť inú tendenciu, neţ zostať univer-

zitou, tak o tom sa zatiaľ nebavíme,“ zdôraznil rektor. Ako 
dnes uviedla prorektorka pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Kristína Zgo-

davová, PhD. pri zaradení vysokej školy medzi univerzitné 

vysoké školy sa hodnotia tieto atribúty :  

- výsledky vysokej školy v oblasti výskumu,  
- výsledky pri uskutočňovaní študijných programov tretieho 

stupňa  

- a podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných 
programov prvého a druhého stupňa a ich personálnom 

zabezpečení.  

Najslabším miestom univerzity je personálne zabezpečenie. 
V predchádzajúcom období sme na niektorých fakultách toto 

kritérium prekračovali. Mali sme veľmi vysoký podiel 
študentov na jedného profesora, docenta, respektíve pedagóga 

s titulom PhD. Hodnotenie za predchádzajúce obdobie však 

dáva predpoklady, ţe Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka si kritérium na udrţanie štatútu univerzity v oblasti 

výskumu splní. 
Vysoké školy sa podľa novely vysokoškolského zákona z 

roku 2007 by sa mali po získaní komplexnej akreditácie a po 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1908559&ids=6
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splnení stanovených kritérií zaradiť do jedného z troch typov, 

t.j. na : 

- univerzitné,  
- vysoké školy  

- a odborné vysoké školy a. 

Prorektorka pre výchovu a vzdelanie RNDr. Eva 

Grmanová, PhD. informovala o výsledkoch prijímacích 

pohovorov pre nový akademický rok 2008/2009. Podľa nej 

k 31. máju 2008 bolo zaevidovaných na denné štúdium 2.278 
a na externé štúdium 1.198 prihlášok. Pre nový akademický 

rok sa plánuje prijať na denné štúdium 1.680 a externé 830 
študentov. Konkrétne podľa jednotlivých fakúlt : 

Forma štúdia                    denné      externé       denné     
externé 

Fakulta priemyselných 

technológií 

3

00 

1

00 

8

8 

2

8 

Fakulta mechatroniky 
4

40 
1

20 
4

21 
1

40 

Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov 

4
80 

3
40 

1 
434 

8
67 

Fakulta špeciálnej techniky 
3

80 
1

50 
2

06 
6

0 

Fakulta zdravotníctva 
8

0 

1

20 

1

29 

1

03 

Dodala, ţe v súčasnej dobe si môţu ešte podať študenti 

ţiadosť o štúdium na niektoré fakulty do 15. augusta 2008. 
I napriek tomu, ţe demografická krivka má klesajúcu 

tendenciu, túto skutočnosť univerzita nepociťuje, pretoţe 
počty ţiadostí nových študentov pre akademický rok sú 

vyrovnané. 

Druhý júlový týţdeň 2008 prebiehali promócie absolventov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Kultúrnom 

a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
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Záver promócií bude patril absolventom tretieho veku dňa 15. 

júla 2008. 

Vlastné poznámky  
Poslednou promóciou pred letnými prázdninami na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka boli dňa 15. júla 
2008 absolventi trojročného záujmového štúdia celoţivotného 

vzdelávania na Univerzite 

tretieho veku. Po privítaní 
prítomných akademických 

funkcionárov, absolventov 
a rodinných príslušníkov 

prorektorkou pre výchovu 

a vzdelávanie RNDr. Evou 

Grmanovou, PhD. sláv-

nostný sľub predniesla 
absolventka Mgr. Anna Blanárová. Po ňom 36 absolventov 

záujmového štúdia celoţivotného vzdelávania Univerzity tre-

tieho veku na Trenčianskej univerzite prevzalo osvedčenia 
o absolvovaní štúdia z rúk rektora Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. 
V závere odovzdávania osvedčení vystúpil Ing. Dušan Marek, 

ktorý poďakoval Trenčianskej univerzite a krajskej orga-

nizácii Jednoty dôchodcov 
v Trenčíne za všetkých 

absolventov, ţe im bolo 
umoţnené v seniorskom 

veku získavať vedomosti. 

Pripomenul, ţe väčšina 
jeho dnes uţ bývalých 

spoluţiačok sú babičky, 
ktoré vedia dobre upiecť 

chutný a voňavý jabĺčkový koláč, vedia svojím vnúčencom 

rozprávať pekné rozprávky a láskavou rukou pohladiť. Avšak 

Mgr. Anna Blanárová 



 618 

zásluhou absolvovania Akadémie tretieho veku budú vedieť 

odpovedať aj na ich zvedavé otázky svojich vnúčat a prav-

núčat, čo je enviromentalistika, čo je to dvojková sústava, čo 
je to psychológia, čím sa zaoberá a mnoho ďalších otázok. 

Samozrejme, ţe to platí aj pre tých štyroch tieţ prítomných 
deduškov. Z toho vyplýva, ţe získané vedomosti moţno 

uplatňovať v kaţdom veku ţivota človeka. Na koniec vyslovil 

ţelanie, aby nám nechýbali sny, ani sily ich realizovať. Nech 
budeme stále nachádzať lásku a aj ju rozdávať. Nech máme 

dosť trpezlivosti, energie a zdravie na prekonávanie prekáţok, 
aby sme preţívali krásny a šťastný ţivot seniorov.  

K absolventom Univerzity tretieho veku sa prihovoril rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Mi-

roslav Mečár, CSc., v ktorom pripomenul, ţe dnes preţíva 

významný deň celá akademická obec Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, keď dnes uţ po štvrtýkrát preberajú 

absolventi Univerzity tretieho veku osvedčenie o absolvovaní 

štúdia celoţivotného vzdelávania. Zaradili ste sa do radu 171 
absolventov tohto štúdia. Z tohto počtu je bolo 151 ţien. Treba 

oceniť, ţe svojím štúdiom 
ste sa vyrovnáte mladým 

dravým ľuďom a ţe ste im 

rovnocenní. Mládeţ  
niekedy zabúda, čo je 

ľudská múdrosť, ţe sú to 
nielen vedomosti, ale aj 

skúsenosti, ktoré píšu 

nepísané skriptá 
a zaujímavý študijný ma-teriál, ktorý sa nedá nikde kúpiť a dá 

sa získať len v priebehu ţivota. V ďal-šej časti príhovoru 
spome-nul, ţe i napriek tomu, ţe univerzita je pomerne 

mladým univerzitným do-mom má  spoluprácu s univerzitami 

na celom svete. Podobne kladne moţno podobne hodnotiť aj 

Ing. Blašková preberá diplom 
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priemyselnou sférou a štát-nou správou nevyhnutnou pre prax 

študentov. Zvýraznil, ţe svojou aktivitou v štúdiu dokázali 

svojmu okoliu, ţe je potrebné s vami rátať, ţe nie ste ešte 
vhodný, ako sa hovorí do „starého ţeleza“. „Svojimi 

skúsenosťami ste obohatili aj spektrum vedomostí svojich 
učiteľov.“  

Posledným rečníkom bol predseda Krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Jozef Miklóš, ktorý 
zaţelal absolventom a poďakoval vedeniu univerzity, ţe 

umoţnilo jej členom sa vzdelávať. 
Vlastné poznámky 

 

Začiatkom posledného týţdňa letných prázdnin dňa 15. au-
gusta 2008 Trenčianska 

univerzita Alexandra 
Dubčeka privítala 49 

účastníkov 1. ročníka 

Detskej univerzity z tak-
mer 100 prihlásených. Na 

pôde univerzity ich pri-
vítal riaditeľ Centra 

kariérneho pora-denstva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Tomáš 

Hanulík, ktorý konštatoval, ţe podujatie sa uskutočňuje 

v spolupráci so Základnou školou Trenčín, Kubranská cesta 
a Centrom kariérneho poradenstva, ktorého úlohou bude zoz-

námiť mladých účastníkov det-

skej univerzity s najnovšími 
informáciami z beţného ţivota 

ako napr. o zavedení eura na 
Slovensku od 1. januára 2009, 

zaujímavosti  z vedy a techniky 

pútavou formou primeranou ich Ing. Jozef Mikloš 

zľava – prorektorka RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD. 
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veku. Účastníkov detskej univerzity pozdravila prorektorka 

pre vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

RNDr. Eva Grmanová, PhD. a štátny tajomník Ministerstva 
školstva Slovenska republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

Po tomto slávnostnom úvode sme z aule odišli a nechali deti 
so svojimi prednášateľmi a učiteľmi, aby sme sa s nimi stretli 

na slávnostnej promócii s udelením titulu bakalárik.  

V stredu 27. augusta 
2008 prvé rady auly Fa-

kulty sociálno-ekonomic-
kých vzťahov Trenčianskej 

univerzity patrili mladým 

absolventom detskej uni-
verzity, aby prevzali titul 

bakalárik. V ďalších ra-
doch im sekundovali rodičia a kamaráti. Slávnostné chvíle 

promócií otvorili slávnostné fanfáry, za znenia ktorých vstú-

pili do aule akademickí funkcionári vedení prorektorkou 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Evou 

Grmanovou, PhD. Promočnú slávnosť otvoril Ing. Tomáš 

Hanulík radostným konštatovaním, ţe 45 študentov štúdia 

detskej univerzity poţiadalo o vydanie osvedčenia po úspeš-

nom absolvovaní štúdia na detskej letnej univerzite pri 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Slávnostným sľubom jednej absolventky detskej letnej uni-
verzity sa všetci absolventi detskej letnej univerzity zaviazali, 

ţe „všetky získané vedomosti vyuţijú v škole a v ţivote. Záro-

veň sľúbili, ţe povedia všetkým svojim spoluţiakom a kama-
rátom o letnej detskej univerzite a budúe sa snaţiť prísť aj na 

budúci rok.“ Vyvrcholením 
slávností promócií bolo 

prevzatie osvedčenia o ab-

solvovaní detskej letnej 
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univerzity Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-čeka jej 

mladými študen-tmi. Záver slávnostného aktu patril 

študentskej hymne „Gaudeamus Igitur“.  
Hneď po skončení promócií som bol zvedaví na dojmy 

a názory absolventov detskej letnej univerzity, preto som 
oslovil jedného z nich, Dominika Zemánka, ţiaka siedmej 

triedy Základnej školy na Hodţovej ulici  v Trenčíne, ktorý mi 

povedal – „Bolo to veľmi zaujímavé, lebo sme sa učili niečo 
iné, ako na našej škole. Veľmi zaujímavá bola téma o eure, 

lebo sme pouţívali skutočné euro peniaze.“ 
Vlastné poznámky 

 

Začiatok nového školského roka pre základné a stredné ško-
y sa začal v utorok 2. septembra 2008. Pre Základnú školu 

Trenčín, Bezručova ulica bol o to slávnostnejší, lebo ţiakov 
prišiel pozdraviť primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Cel-

er. Ten v sprievode riadi-

eľa školy Mgr. Ivana Pa-

líka v prváckych triedach 

Mgr. Oľgy Závackej 
a Mgr. Miroslavy Kopriv-

anskej odovzdal 48 toho-

očným prváčikom tejto 
školy kniţku „Poslušné 

písmenká“ a poznámkový 
zošit. V týchto triedach sme zaznamenali na jednej strane 

smelé vystupovanie prvákov – „vás poznám z televízie“ uká-al 

jeden z nich na primátora mesta, ale zaznamenali sme aj plač. 
Prvákom Lenke, Klárke a Samkovi sme cez prvú prestávku 

poloţili otázku ako sa im páči v škole ? Všetci s nadšením 
odpovedali, „je tu dobre a máme tu kamarátov.“ Treba pozna-

enať, ţe Mesto Trenčín zakúpilo túto kniţku a zošit pre všet-

ých 467 prvákov v Trenčíne. „Do školských lavíc trenčian-
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kych základných škôl od nového školského roka zasadlo 4300 

ţiakov, čo je o 132 ţiakov menej ako v uplynulom školskom 

roku 2007/2008.“ informoval vedúci Útvaru školstva a 
sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef 

Baláţ. V svojej výpovedi pokračoval niekoľkým zaujímavos-
ami, ţe : 

- Na území mesta Tren-

íne je desať základ-
ých škôl. Z nich mes-

o Trenčín je zriaďo-

ateľom ôsmim plno-
organizovaným zá-

kladných škôl (roč. 1. 
9.) a jednej malotried-

nej základnej školy 

(1. - 4.) v mestskej časti Opatová. Jedna škola je cirkevná 1. 
– 9. roč.).  

- intelektovo nadaných ţiakov zaškoľuje Základná škola 
Trenčín, Kubranská ul. 

- na vyučovanie jazykov nemeckého, anglického, fran-

cúzskeho, španielskeho a ruského sa sústredila Základná 
škola Trenčín, Bezručova ul. 

- uţ tradične špeciálna športová príprava bude prebiehať 

v hokeji na Základnej škole Trenčín, Hodţova ul., v karate 
na Základnej škole Trenčín, Novomeského ul., vo futbale na 

Základnej škole Trenčín, Ul. Na dolinách. 
Vlastné poznámky 

 

V dňoch 12. aţ 14. septembra 2008, keď Mesto Trenčín si 
pripomenulo 100. výročie narodenia významného hudobného 

skladateľa Karola Pádivého súťaţou detských a mládeţníc-
kych dychových orchestrov a promenádnymi koncertmi v rôz-

nych častiach mesta prinieslo toto podujatie popri iných 
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sprievodných podujatiach aj udelenie pomenovania Základnej 

umeleckej školy po tomto hudobnom skladateľovi Minister-

stvom školstva Slovenskej republiky. Stalo sa tak na sláv-
nostnom koncerte Veľkého dychového orchestra Majovák 

z Ostravy – Karvinnej, kedy certifikát Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky o udelenom čestnom názve Základná 

umelecká škola Trenčín 

Karola Pádivého 
odovzdala zástupkyňa 

riaditeľa Krajského 
školského úradu 

v Trenčíne Mgr. 

Magdaléna Sla-měnová 
do rúk predsta-viteľa 

zriaďovateľskej 
organizácie školy primá-tora Mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera a ten ju odovzdal riaditeľke Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne Mgr. Veronike Soukupovej. Pri tejto 
príleţitosti konštatovala, ţe „Karol Pádivý od roku 1928 sa 

natrvalo usadil v Trenčíne najprv ako vojenský hudobník a po 
odchode do civilu pôsobil ako kapelník vo viacerých hudbách 

v Trenčíne a na okolí. Pribliţne od roku 1945, keď zaloţil 

mládeţnícku dychovú hudbu 
v textilnej továrni Thiberghien 

začal sa zaoberať pro-
blematikou vyučovania detí 

a mládeţe na dychové 

nástroje. Výsledkom jeho 
snahy bola učebnica pre 

dychový orches-ter pod 
názvom Zborová škola. Pozitívne treba hodnotiť jeho 

vyučovanie dychových nástrojov v Ľudovej škole umenia 

v Trenčíne. Preto si myslím, ţe tejto škole tento názov právom 
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patrí. Súčasne uistila všetkých prítomných, ţe škola je hrdá na 

udelenie čestného názvu a svojou aktívnou činnosťou sa bude 

snaţiť svoje dobré meno udrţať. 
Vlastné poznámky 

 
Pred pár dňami prebehla v médiách krátka správa o ús-

pechoch mladých slovenských astronómov na svetovej 

olympiáde astronómie a astrofyziky v Indonézii. Osobitne 
však zaujala skutočnosť, ţe 

drţiteľom bronzovej me-
daily sa stal Trenčan, štu-

dent Gymnázia J. Hronca 

v Bratislave a člen astro-
nomického krúţku pri 

Gymnáziu Ľ. Štúra v Tren-
číne Peter Vanya. Pros-

tredníctvom rodičov sme 

mu k významnému ţivot-
nému úspechu zablahoţelali a poloţili niekoľko otázok, aby 

sme aj našim čitateľom priblíţili jeho cestu k vysokému 
medzinárodnému oceneniu :  

1. Ako moţno získať nomináciu na Medzinárodnú olympiádu 

astronómie a astrofyziky (IOAA) ? 
Táto cesta vôbec nie je jednoduchá. Vyţaduje si veľa času 

individuálneho štúdia, ale hlavne záujem a vytrvalosť 
o spomínané vedné odbory. Astronómii sa venujem pri-

bliţne šesť rokov a pritiahla ma k nej pritiahla pani pro-

fesorka Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Mgr. Zdenka Baxova 
a odvtedy ma to neprestalo baviť. Postup som si musel 

vybojovať na regionálnych kolách v Hlohovci a Prešove a v 
celoštátnom kole vo Vysokých Tatrách. 

2. Ako prebiehala olympiáda ? 
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Celý jej program trval 20 dní, z toho samotné súťaţenie 

trvalo len jeden celý deň a plus dve noci. V prvú noc sme 

riešili analýzu dát, v druhú noc sme uskutočňovali praktické 
pozorovania a cez deň sme sa venovali teoretickej časti, 

ktorá trvala päť hodín. Ostatné dni boli na olympiáde zame-
rané na kultúrny a poznávací program a rôzne návštevy a  

recepcie v krajine nášho prechodného pobytu. Dokonca nás 

prijal aj prezident Indonézie. Účasť na olympiáde býva 
častokrát jedinou moţnosťou pre nás mnohých jej účast-

níkov, teda aj pre nás Slovákov, ako sa do tejto krajiny 
moţnosť dostať, berúc do úvahy skutočnosť, ţe do Indo-

nézie je mimoriadne zloţité dostať víza. Takţe pre mňa 

mala táto súťaţ i v tomto neskutočnú cenu, lebo moţno sa 
tam uţ nikdy v budúcnosti nedostanem. 

3. Aké sú tvoje dojmy zo súťaţného zápolenia ? 
Som sklamaný z môjho umiestnenia, lebo som skončil s 

bronzovou medailou, pritom si myslím, ţe som mohol 

získať aj striebornú alebo prípadne aj zlatú medailu. Zlatá 
medaila sa ušla Európe zásluhou šikovného Litovca. Inak 

celkové dojmy z Indonézie mám prevaţne pozitívne. Veď 
nie kaţdému sa pošťastí v sedemnástich rokoch vidieť 

druhý koniec sveta a pozerať na prekrásne západy Slnka na 

ostrove Bali, vychýrenej turistickej destinácii. 
4. Aké sú tvoje plány do budúcnosti ? 

Vekovo mám ešte šancu ísť na 
jednu medzinárodnú olympiádu, 

ktorá sa v budúcom roku 2009 bude 

konať v Iráne. Motivácia je teda 
veľmi vysoká. A samozrejme bu-

dem o rok starší a o rok aj skú-
senejší. Predpokladám, ţe budem mať tak reálnejšiu šancu 

na zisk cennejšej medaily. Čo bude potom, to je však zatiaľ 

pre mňa vzdialená budúcnosť. 
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Vlastné poznámky 
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Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2008/2009 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa uskutočnilo 

dňa 22. septembra 2008 v divadelnej sále Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po štát-

nej hymne Slovenskej republiky v podaní univerzitného spe-
váckeho zboru slávnostné zhromaţdenie otvorila prorektorka 

pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka RNDr. Eva 

Grmanová, PhD., ktorá 

osobitne pri-vítala 
predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, 
MPH, primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branislava 

Cellera, Jeho 



 628 

magnificenciu rek-tora Univerzity sv. Cy-rila a Metoda 

v Trnave prof. RNDr. Eduarda Kostolanského, CSc., Jeho 

magnificenciu rek-tora Vysokej školy v Sládkovičove Dr.h.c 

prof. Ing. Karola Poláka, DrSc., Jeho honorabilitu Dr.h.c. 

Ing. Štefana Ro-sinu, Jej honorabilitu prorektorku Akadémie 
umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. Art Máriu 

Strenáčikovú, CSc., Jeho spectabilitu dekana Fakulty 

zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej 
zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ti-bora Šagáta, CSc., 

Jeho magnificenciu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., prorektorov 

a deka-nov Trenčianskej univer-zity a ďalších hostí. Na 

odľahčenie programu vys-túpil univerzitný spevácky zbor 
skladbou Michaela Pretoriusa – Audite silete a potom rektor 

Trenčian-skej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Miroslav Mečár, CSc. ocenil týchto vysokoškolských učiteľov 

univerzity udelením cien za publikačnú činnosť : 

- doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc. a kolektív za publi-
káciu „Riadenie personálnych činností v organizácii“; 

- Ing. Petra Širokého za sériu článkov z oblasti mecha-

troniky publikovanej v prestíţnych vedeckých a odborných 
časopisoch; 

Pri príleţitosti nového akademického roka odovzdal rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Miroslav Mečár 

menovacie dekréty 
prednostom nových 

vzniknutých kliník 
Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne : 

- prednostovi Pediatrickej 
kliniky MUDr. Pavlovi 

Šimurkovi, 
Ing. Peter Široký preberá ocenenie 
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- prednostovi Krčno-ušnej kliniky MUDr. Miroslavovi 

Pavlíkovi, 

- prednostovi Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. 

Petrovi Kaščákovi, 
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Vyvrcholením slávnostné-

ho zhromaţdenia bol príhovor 

Jeho magnificencie rektora 
Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Mi-
roslava Mečára, CSc., v kto-

rom konštatoval, ţe univerzita 

bude mať v novom akademic-MUDr. Peter Kaščák preberá dekrét prednostu 
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kom roku viac ako 8 000 študentov, z ktorých je 54 % den-

ných študentov. Upozornil, ţe v novom akademickom čaká 

veľa úloh, najmä zabezpečenie plynulého priebehu výuky, 
pripraviť spisy pre komplexnú akreditáciu univerzity a pokra-

čovať v ekonomickej stabilizácii univerzity. Upozornil, ţe 
v novom akademickom roku čakajú univerzitu náročnejšie 

úlohy, neţ tomu bolo v minulosti, pretoţe trvanie univerzity 

prebieha v zloţitých 
a turbulentných podmienkach 

svetovej globalizácie 
a v prehlbovaní sa zmenených 

podmienok pre prideľovanie 

finančných prostriedkov pre 
vysoké školstvo. Predpokladá sa, 

ţe Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako celok a jej 
jednotlivé fakulty splnia Senátom a Správnou radou schválený 

rozpočet na rok 2008. Ale nie je to jednoduché. Pnutia 

nastávajú na univerzite i jednotlivých fakultách. Ţiaľ, nie je 
kam ustúpiť. Musíme pokračovať v nas-túpenej ceste 

ekonomickej raciona-lizácie výuky a v získavaní mimo-
rozpočtových finančných pros-triedkov. Východiská pre 

rozpočet v budúcom roku budú ešte zlo-ţitejšie. Zníţia sa 

koeficienty náročnosti u ekonomických odbo-rov z 1,41 na 
1,00, na technických odboroch z 2,33 na 1,75 a podobne. 

Podiel výskumu k pedagogike sa taktieţ zvýši na 35/65 %.  
Preto je aj taký tlak Správnej rady, Senátu a vedenia 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na získavanie 

prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Je zrejmé, ţe „sta-
rá cesta sústavného zvyšovania počtu študentov neprináša uţ 

poţadované efekty. Príprava spisov pre komplexnú akreditáciu 
prebieha tak, aby sme komplexný spis odovzdali na Akre-

ditačnú komisiu 1. októbra 2008. Aby sme zostali univerzitou 

boli podniknuté viaceré kroky, ktorých výsledok predpokla-
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dáme pri posudzovaní našej univerzity. Sme presvedčení, ţe 

zostaneme univerzitou a ţe dostaneme jedno ročné prechodné 

obdobie na odstránenie nedostatkov. Za zbytočné povaţujem 
rôzne šumy, ktoré sa objavujú, predovšetkým od tých, ktorým 

málo záleţí na univerzite.“ Ekonomická stabilizácia univerzity 
prebieha v zloţitých podmienkach. 

Cítime ich kaţdý na svojej koţi. Jedni 

viac, iní, menej. Prvé výsledky sú uţ 
badateľné. Predpokladám, ţe v budúcom 

roku stabilizujeme ekonomiku univerzity 
a nastolíme normálne finančné riadenie 

univerzity. K tomu je však potrebné prehĺbiť styk s praxou, 

získavanie prostriedkov z eurofondov a ďalších fondov, ktoré 
existujú a my sa do nich vieme vtesnať. V Slovenskej 

republike v tom-to období prebieha celonárodná diskusia 
k vypracovanej Dlho-dobej vízii rozvoja slovenskej 

spoločnosti. Do tejto diskusie sa musí zapojiť aj Trenčianska 

univerzita a jej fakulty. V októbri 2008 sa uskutoční 
medzinárodná konferencia „Človek a technika – Integrujúce 

indikátory zna-lostnej ekonomiky“. Konferencia bude 
pracovať v 3 sekciách a myslím si, ţe kaţdý pracovník našej 

univerzity sa tam bude vedieť odborne nájsť. Od Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov očakávam iniciatívu 
v súvislosti s prechodom na euro od 1. januáru 2009. Viac 

iniciatívy musia v školskom roku 2008 - 2009 prejaviť  
fakulty a aj celá univerzita v podávaní projektov na zís-

kavanie finančných prostriedkov. Ne-môţeme pre ţabomyšie 

vojny prísť o prostriedky na vytvorenie excelent-ného 
pracoviska, tak ako sa to stalo v Púchove a podobne. Do 

konkrétnejšej polohy sa musí dostať aj medzinárodná 
spolupráca Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorá 

sa musí prejaviť v riešení spoločných medzinárodných pro-

jektov, vedeckých i priemyselných, ale aj v získavaní titulov 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

Ing. Branislav Celler 
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PhD. docentov a profesorov. V závere povedal, ţe „načrtol 

som stručný prehľad úloh, ktoré nás čakajú v tomto 

akademickom roku. Nebudú jednoduché a budú ešte nejaký 
čas vyvolávať v našom kolektíve univerzity pnutia a tvrdšie 

jednania, ale musia smerovať k jedinému cieľu - do vyfor-
movania dobrej a kvalitnej Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka.  

Na záver vystúpili s pozdravnými príhovormi predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
Slávnostné zhromaţdenie bolo ukončené spievanou 

študentskou hymnou Gaudeamus Igitur. 

Vlastné poznámky 
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V priestoroch strednej odbornej školy v Trenčíne Pod 

Sokolicami slávnostne odovzdali vo štvrtok 2. októbra 2008 

do uţívania novú multimediálnu učebňu. Slávnostnú stuhu 
prestrihol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, za asistencie riaditeľky 
Metodicko-pedagogic-

kého centra v Trenčíne 

PaedDr. Márie Dreisi-
govej a riaditeľa Stred-

nej odbornej školy Ing. 

Ľuboša Chochlíka. 

Predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vo 
svojom príhovore kon-

štatoval, ţe nová, mo-
derne vybavená učebňa 

bude slúţiť predovšetkým učiteľom, ktorí si tu budú zvyšovať 

gramotnosť v oblasti práce s najmodernejšími informačno-ko-
munikačnými technológiami. Konečným prínosom by mala 

byť skvalitnená pedagogická prax, z ktorej budú mať osoh 
ţiaci a študenti. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

ocenil, ţe táto nová multimediálna učebňa  je aj príkladom, 

ako moţno v záujme rozumnej veci spojiť sily a prostriedky 
zo štátneho rozpočtu,  z  Európskeho sociálneho fondu i samo-

správneho kraja. 
www.tsk.sk 03.10.2008 

Vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 9. 

októbra 2008 sprístupnili výstavu študentov Spojenej školy 
Trenčín, s ktorou sa prezentuje medzi širokou verejnosťou 

s výsledkami praktických činností, ktoré sú konečným 
produktom poskytovania širokého spektra vzdelávania na tejto 

škole. S otázkou aký cieľ sleduje spomínaná výstava, riaditeľ 

http://www.tsk.sk/
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školy Ing. Ivan Trnku odpovedal, ţe výstava sleduje tri 

základné ciele : 

1. zorientovať občanov v názvosloví stredných odborných 
škôl, 

2. informovať verejnosť, rodičov a ţiakov navštevujúcich 9. 
ročník ZŠ v Trenčíne a v blízkom okolí o moţnostiach 

štúdia na škole, 

3. spoznať úspešných študentov školy, ktoré dosiahli 
v mimoškolskej odbornej činnosti, ako tieţ remeselnícke 

výrobky zhotovené študentmi pod odborným vedením 
svojich majstrov. 

A teraz trocha priblíţiť obsah spomínaných cieľov. 

Verejnosť zaznamenala, ţe v poslednom období z titulu ra-
cionalizačných opatrení a optimalizácie v rámci regiónu 

niektoré školské zariadenia sa integrovali do väčších celkov, 
ktoré dostali názov Spojená škola. Len v Trenčíne takto 

vznikli dve takéto školy s rovnakým názvom, odlišné len 

lokalitou, kde sídlia. Názov na prvý pohľad nič nehovoriaci 
o jej zameraní či špecializácii. Podobný hybrid pod názvom 

Spojená škola, vznikol 1. septembra 2005 spojením Strednej 
priemyselnej školy stavebnej M. Beluša, Stredného odborného 

učilišťa stavebného a Učilišťa stavebného.  

Do tejto situácie vstupuje platnosť nového školského 
zákona od 1. septembra 2008, ktorý určuje tri druhy stredných 

škôl – gymnázia, stredné odborné školy a konzervatória. 
S platnosťou nového zákona zanikli stredné odborné učilištia 

a premenované na  stredné odborné školy, ktorým boli určené 

tri typy – priemyselné školy, obchodné akadémie a spojené 
školy.  

Podľa nového prijatého školského zákona nová zriaďovacia 
listina na našej Spojenej škole zmenila názvy jej 

organizačných zloţiek – SPŠS E.B., SOŠ (predtým SOUS) 

a SOŠ (predtým US), čo sa stalo pri prijímaní záujemcov do 
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SOŠ problémom, pretoţe nie je známe či ide o troj, alebo 

dvojročné štúdium. Preto pedagogická rada podala ţiadosť 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju na zmenu názvu na 
Strednú odbornú školu Emila Beluša s platnosťou od 1. 

januára 2009. 

V informácii moţnostiach štúdia na nej škole je uvedené, ţe 

naša škola je špeciálne zameraná na oblasť stavebníctva a geo-

dézie. Poskytuje štúdium v týchto vzdelávacích programoch : 
- 4. ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou. 

Absolvent získa maturitné vysvedčenie a úplné stredné 

odborné vzdelanie; 
- 3. ročné denné štúdium ukončené záverečnou skúškou. 

Absolvent získa výučný list v odbore a stredné odborné 
vzdelanie. Absolvent má moţnosť pokračovať v dvojroč-

nom dennom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné 

vysvedčenie a tým aj úplné stredné odborné vzdelanie; 
- 2. ročné denné štúdium je určené študentom, ktorým sa 

nepodarilo ukončiť základnú školu v deviatom ročníku. 

Absolvent získa certifikát o absolvovaní štúdia a niţšie 
odborné vzdelanie; 

Výstavou chceme vizuálne priblíţiť výrobky našich 
študentov (stolárov, klampiarov a ďalších), ktorí sa pripravujú 

svojmu remeslu, ako tieţ úspešných študentov, ktoré dosiahli 

v rôznych súťaţiach, najmä stredoškolskej odbornej činnosti. 
Výstava trvá do 6. novembra 2008. 

Vlastné poznámky 
 

Predškolský vek je obdobie rýchleho rastu osobnosti a for-

movania všetkých charakterových vlastností. Psychológovia 
tvrdia, ţe deti, ktoré majú styk so ţivou prírodou a pozitívny 

vzťah k zvieratám, sú oveľa vnímavejšie, empatickejšie 
a zodpovednejšie aj vo vzťahu k človeku. Takejto zaujímavej 

činnosti v oblasti environmentálnej výchovy sa venuje Ma-
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terská škola na Ulici 28. októbra v Trenčíne, ktorej súčasťou je 

aj výchova k humánnemu prístupu ku zvieratám. Riaditeľka 

materskej školy Helena Drgová hovorí, ţe „pos-tupne 
vedieme deti k po-chopeniu, ţe človek ne-vlastní túto planétu, 

ale delí sa o ňu s ostatnými ţivými tvormi, ţe i zvieratá majú 
svoje potreby a práva a ţe nemajú vţdy ľudské po-ţiadavky 

prednosť pred potrebami zvierat.“ Prijať zodpovednosť za tie 

zvieratá, ktoré si človek vybral za spoločníkov, sa deťom 
snaţil vysvetliť MVDr. 

Marek Kičinko vo 
veterinárnej ambulancii, 

ktorú navštívili predškoláci. 

Deti sa tu dozvedeli ţe 
zvieratá majú veľa 

spoločného s človekom, ţe 
ich trápia také isté choroby 

ako ľudí, ţe sa správajú 

podobne ako ľudia 
a potrebujú veľa lásky ako my, ľudia. Práve tu u zverolekára 

deti pochopili, ţe i zvieratá sú cítiace bytosti, ktoré si zaslúţia  
rešpekt a úctu. A tak mnohé naše postoje k zvieratám či uţ 

pozitívne alebo negatívne pramenia zo skúseností a záţitkov, 

ktoré sme získali častokrát v detstve a ktoré predurčili naše 
budúce reakcie a konanie. 

Info Trenčín 06.11.2008 
Pomocná evidencia 585/1/08 

 

Gajdy, kilt, Lochneská príšera... čo majú spoločné? 
Správne, Škótsko. Avšak študentom Piaristického gymnázia 

Jozefa Braneckého sa najskôr vynorí v spomienkach udalosť 
z 30. septembra t.r., keď ich školu navštívili dvaja rýdzi Škóti 

- otec William a John. 
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Plní očakávaní sme sa natlačili do videoučebne a napäto sa 

čakalo. Otec William znenazdajky vytiahol pred nami kúsok 

papiera, váţne pozrel na naše tváre a lámavou slovenčinou nás 
pozdravil po slovensky “Dobrý  deň!“  V tom okamihu sa na-

pätie nás študentov sa uvoľnila a za búrlivého potlesku uţ 
odzneli vety - „Ako sa 

máte? Dúfam, ţe dobre.“ 

Po krátkej skúške slo-
venského jazyka škót-

skym prízvukom nasle-
dovala obojstranná kon-

verzácia v anglickom ja-

zyku. Tí odváţnejší sa aj 
čo-to popýtali. Okrem 

toho sme mali príleţitosť 
si vypočuť nefalšovanú 

hru na nefalšovaných 

škótskych gajdách. Niečo 
sme sa dozvedeli o škót-

skych oslavách Nového roka. Témou rozhovoru bolo aj špor-
tovanie slovenských športovcov v domovine našich dvoch 

hostí. Prišlo aj na nekonečný názorový boj na existenciu 

„Lochness Monster“. Našinec by sám ťaţko zistil fakt, ţe 
existuje kaţdoročný a zatiaľ neúspešný hon do hlbín jazera 

s cieľom navštíviť „Lochnesku“ v jej tajomnej obývačke. 
Vyučovacia hodina zameraná na nadobudnutie všeobecnej-

šieho prehľadu o Škótsku za prítomnosti dvoch veľmi milých 

zahraničných cestovateľov ubehla veľmi. Bolo to pre nás 
veľmi zaujímavé. 

Vlastné poznámky 
        

 Vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja 

začiatkom októbra 2008 sprístupnili výstavu študentov 
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Spojenej školy Trenčín, Staničná 4, s ktorou sa prezentuje 

medzi širokou verejnosťou s výsledkami praktických činností, 

ktoré sú konečným produktom poskytovania širokého spektra 
vzdelávania na tejto škole. S otázkou aký cieľ sleduje spo-

mínaná výstava, riaditeľ školy Ing. Ivan Trnku odpovedal, ţe 
výstava sleduje tri základné ciele : 

4. zorientovať občanov v názvoch stredných odborných škôl, 

5. informovať verejnosť, rodičov a ţiakov navštevujúcich 9. 
ročník ZŠ v Trenčíne a v blízkom okolí o moţnostiach štú-

dia na škole, 
6. upozorniť na úspešných študentov školy, ktorí dosiahli 

mimoriadne výsledky v stredoškolskej odbornej činnosti, a 

tieţ na remeselnícke výrobky zhotovené študentmi pod 
odborným vedením svojich majstrov. 

A teraz poďme 
trocha priblíţiť obsah 

spomínaných cieľov. 

Verejnosť zazname-
nala, ţe v poslednom 

období z titulu racio-
nalizačných opatrení 

a optimalizácie siete 

stredných škôl v rám-
ci regiónu niektoré 

školské zariadenia sa integrovali do väčších celkov, ktoré 
dostali názov Spojená škola. Podobne  vznikla 1. septembra 

2005 naša škola s názvom Spojená škola, spojením Strednej 

priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Stredného od-
borného učilišťa stavebného a Učilišťa stavebného.  

Do tejto situácie vstupuje platnosť nového školského 
zákona od 1. septembra 2008, ktorý určuje tri druhy stredných 

škôl – gymnázia, stredné odborné školy a konzervatória. 

S platnosťou nového zákona zanikli stredné odborné učilištia, 
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ktoré boli premenované  na  stredné odborné školy. Podľa 

dodatku zriaďovacej listiny sa na našej Spojenej škole zmenili 

názvy jej organizačných zloţiek (predtým SOUS) na SOŠ 
a (predtým US) na SOŠ. Teraz vznikla situácia, ţe pri 

podávaní prihlášky do SOŠ nie je záujemcom známe či ide 
o troj, alebo dvojročné štúdium. Naviac v Tren-číne vznikli 

dve Spojené školy, 

odlišné len lokalitou, kde 
sídlia.  Terajší názov 

školy verejnosti nič 
nehovorí o jej zameraní či 

špecializácii.  Preto sme 

podali ţiadosť 
zriaďovateľovi, odboru 

školstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, na 

zmenu názvu školy. Chceme sa od 1. januára 2009 volať: 

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša. 
V informácii o moţnostiach štúdia na  škole chcem uviesť, 

ţe naša škola je špeciálne zameraná na oblasť stavebníctva 
a geodézie. Poskytuje štúdium v týchto vzdelávacích pro-

gramoch : 

- 4. ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou. 
Absolvent získa maturitné vysvedčenie a úplné stredné 

odborné vzdelanie; 

- 3. ročné denné štúdium ukončené záverečnou skúškou. 
Absolvent získa 

výučný list v od-
bore a stredné 

odborné vzdela-

nie. Absolvent 
má moţnosť po-

kračovať v dvoj-
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ročnom dennom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné 

vysvedčenie a tým aj úplné stredné odborné vzdelanie; 

- 2. ročné denné štúdium je určené študentom, ktorým sa 
nepodarilo ukončiť základnú školu v deviatom ročníku. 

Absolvent získa certifikát o absolvovaní štúdia a niţšie 

odborné vzdelanie; 
„Výstavou chceme vizuálne informovať rodičov a ich deti 

navštevujúce 9. ročník základnej školy, ak majú vzťah k tech-
nickému mysleniu, kresleniu, či práci s rôznym materiálom, 

o výrobkoch našich študentov (stolárov, klampiarov a ďal-

ších), ktorí sa pripravujú na svoje remeslo, a tieţ o úspechoch 
našich študentov, ktoré dosiahli v rôznych súťaţiach, najmä 

stredoškolskej odbornej činnosti,“ povedal Ing. Ivan Trnka. 
Výstava bola prístupná verejnosti do 6. novembra 2008. 

Vlastné poznámky 

 
Prioritou vedenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka je jej komplexná akreditácia. „Komplexnou akreditáciou 
chceme a musíme prejsť,“ potvrdil dňa 12. novembra 2008 na 

tlačovej konferencii rektor univerzity doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. Medzi ďalšie ciele univerzity stále patrí i 
vyrovnanie viac ako 15 – milión Sk schodku, zachovanie si 

štatútu univerzity a vyriešenie problémov s ubytovacími kapa-
citami. Prorektorka pre stratégiu a rozvoj univerzity prof. 

Kristína Zgodavová potvrdila, ţe vedenie univerzity uţ 

odovzdalo k 1. októbru 2008 vypracovaný akreditačný spis na 
posúdenie v uchádzaní sa o zaradenie medzi univerzity. Ku 

komplexnej akreditácii predloţila univerzita 12 bakalárskych 
študijných programov, ktoré v súčasnosti aj beţia. Súčasne 

bolo poţiadané o schválenie dvoch nových bakalárskych štu-

dijných programov. V druhom stupni štúdia, v inţinierskom a 
magisterskom štúdiu, sme poţiadali o akreditáciu ôsmich štu-

dijných programov, z toho je jeden študijný program nový,“ 
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uviedla Kristína Zgodavová. Súčasne potvrdila, ţe „ dokto-

randskom štúdiu sa univerzita uchádza o akreditovanie štyroch 

programov a bola podaná ţiadosť aj o inauguračné a habi-
litačné práva v jednej oblasti vedy.“   Podľa Kristíny Zgo-

davovej v nasledujúcom období navštívi univerzitu pracovná 
skupina, ktorá preverí odovzdané podklady, vyjadrí sa k 

úrovni zaradenia univerzity a do deviatich mesiacov univerzita 

dostane písomné vyjadrenie. „V prípade, ţe budú nejaké ne-
dostatky, máme ešte jeden rok na ich odstránenie,“ vysvetlila. 

Podľa jej slov sa však univerzita na prípadné problémy, ktoré 
by mohli komplexnú akreditáciu skomplikovať, pripravuje uţ 

teraz. Svoju slabšiu stránku vidí jej vedenie v pomere ţiakov 

na profesorov, docentov a odborných asistentov s klasifi-
káciou tretieho stupňa, aby sa stabilizovali garanti študijných 

programov. Prorektorka RNDr. Eva Grmanová, PhD. in-
formovala o riešení ubytovania študentov, s ktorým nie sú 

problémy v Púchove. Problémy sú v Trenčíne, kde z 550 

ţiadateľov bolo ubytovaných 300 ţiadateľov, t.j. 54,54 % 
a okrem toho v Trenčíne výrazne sa zmenili ceny ubytovania. 

Na uspokojenie poţiadaviek súvisiacich s ubytovaním štu-
dentov bolo navrhnutých niekoľko variantov, ktoré sa budú 

riešiť za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a primátora Mesta Trenčín. Jedným z variantov je aj výstavba 
nového študentského domova o kapacite 500 miest v lokalite 

školského dvora Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
v Trenčíne.   

K 31. októbru 2008 sa podávalo na Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky hlásenie o počtoch študentov Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorých bolo 7.842 

študentov, z toho v dennej forme štúdia 4087 študentov 
a v externej forme štúdia 3755 študentov.  

V akademickom roku 2009/2010 bude zavádzané školné, 

ktorým bude spoplatňované externé štúdium na Fakulte 
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sociálno-ekonomických vzťahov, na politológii a na Fakulte 

špeciálnej techniky. Jeho výška je závislá od stupňov štúdia od 

480 do 1.160 eur.  
Vlastné poznámky 

 
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva 

v Trenčíne, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 

a Akadémie vzdelávania v Trenčíne usporiadali v Trenčíne 
dňa 12. novembra 2008 podujatie určené pre ţiakov deviatich 

ročníkov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť 
trenčianskeho regiónu uţ 11. ročník podujatia Burza in-

formácií, v podtitule Kam po skončení  základnej školy ?  

Na hracej ploche športovej haly na Sihoti v Trenčíne sa 
prezentovalo 36 stredných odborných škôl, gymnázií a spo-

jených škôl Trenčianskeho kraja, ale aj stredné školy Českej 
republiky zo Zlínskeho kraja a poskytlo tak základné infor-

mácie o podmienkach štúdia. Po otvorení podujatia riaditeľ-

kou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva 
v Trenčíne Mgr. Darinou Turiakovou a námestníkom gene-

rálneho riaditeľa Sekcie sluţieb zamestnanosti Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny Ing. Jánom Gramatom na otvorenej 

scéne sa v úvode predstavili v kultúrnom programe karatisti, 

tanečníci i študentky Strednej umeleckej školy v Trenčíne so 
svojimi modelmi šiat.  

Vďaka takejto organizácii podujatia sa mohli jej účastníci 
oboznámiť so študijnými odbormi viacerých škôl na jednom 

mieste, čo môţe ovplyvniť voľbu ich budúceho povolania 

prezentované osobným kontaktom študijnými propagačnými 
materiálmi a videoprezentáciami, ktoré tak umoţnili 

deviatakom základných škôl získať prehľad o štúdiu ako 
i informácie, ako po jeho ukončení sa uplatnia na trhu práce. 

Súčasťou podujatia bolo pokrstené i nové interaktívne DVD, 
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ktoré vyuţijú ţiaci základných a stredných škôl pri výbere 

budúceho povolania.  

Na adresu podujatia sa pochvalne vyjadril námestník gene-
rálneho riaditeľa pre Sekciu sluţieb zamestnanosti Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Ing. Ján Gramata, 
ktorý ocenil stabilitu trenčianskeho regiónu z hľadiska 

zamestnanosti i keď trocha rizikový je textilný a odevný 

priemysel. Je zaujímavosťou, ţe v školstve je zase podľa jeho 
slov na ústupe je tradičné strojárstvo, ktoré bolo kedysi 

doménou Povaţia. Školy výlučne s týmto zameraním sa podľa 
neho vytrácajú a študijné programy sú nahradzované rôznymi 

inými odbormi. Je to v rozpore s poţiadavkou trhu práce, keď 

je na Slovensku nahlásených 15.000 voľných pracovných 
miest z odboru strojárstva a elektroniky.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 13. novembra 2008 sa uskutočnil 4. ročník vedeckej 
študentskej konferencie na Trenčianskej  univerzite. Punc jej 

dôleţitosti dala aj účasť primátora Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislava Cellera a prorektorky Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka prof. Ing. Kristíny Zgodavovej, PhD. Kon-

ferenciu otvoril dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-
hov prof. Ing. Dušan Baran, PhD, ktorý konštatoval, ţe úlo-

hou vysokých škôl je nielen vybaviť absolventa potrebným 

objemom vedomostí, ktoré potrebuje pri vstupe do pracovného 
ţivota po ukončení vysokej školy, ale aj tvorivo rozvíjať jeho 

schopnosti. Z toho vyplýva aj poţiadavka na vedecko-výs-
kumnú činnosť, ktorá je súčasťou akademickej aktivity kaţdej 

univerzity. Jej súčasťou aj študentská vedecko-odborná čin-

nosť. Pre študentov má takýto druh činnosti obrovský význam, 
pretoţe si prehĺbia vedomosti v tom ktorom študijnom odbore 

a zároveň získané vedomosti a skúsenosti vyuţijú pri spraco-
vaní záverečných či uţ bakalárskych alebo diplomových prác. 

Určitým spôsobom sa tak trocha ostrieľajú, pretoţe majú 
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moţnosť obhajovať výsledky svojej práce pred odbornou 

komisiou a prípadné chyby sú poučením pri záverečných skúš-

kach. V roku 2008 uţ po šiesty raz Tren-čianska univerzita 
Alexandra Dubčeka prostredníctvom svojej Fakulty sociálno-

eko-nomických vzťahov bola organizátorom medzinárodnej 
vedec-kej konferencie, na ktorej sa zúčastnilo 64 súťaţiacich 

študentov zo siedmich slo-venských univerzít a jednej českej 

univerzity v šiestich sek-ciách so 43 prácami. V závere svojho 
príhovoru zaţelal účast-níkom konferencie veľa úspechov pri 

obhajovaní svojich predkladaných prác a potom po 
jednotlivých sekciách študenti obhajovali svoje projekty. Po 

skončení boli vyhlásené výsledky a tí najlepší prebrali z rúk 

predstaviteľov univerzity ocenenia. Najvyššie ocenenia 
prevzali v : 

- sekcii – Ľudské 

zdroje, 
personálny 

manaţment 

a podniková ekonomika 

Bc. Kristína Jaklovská za prácu „Hodnotenie za-

mestnancov podniky Ryba, spol. s r.o.“ 
- sekcii – Verejná správa 

Linka Šimorová za prácu „Štruktúra v rámci jedno-
tlivých regiónov Slovenska a ich vplyv na konku-

rencie schopnosť“ 

- sekcii – Ţivotné prostredie 
Júlia Šafránková za prácu „Ekologické poľnohos-

podárstvo na západnom Slovensku“ 
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- sekcii – Hospodárska politika 

Dáša Stanková za prácu „Súčasné trendy vývoja 

ekonomiky USA a ich vplyv na slovenskú 
ekonomiku“ 

- sekcii – Spoločenské vedy 

Lenka Bérová za prácu „Azylanti – ľudia ako my“ 
- sekcii – Cestovný ruch 

Kolektív – Bc. Vladimír Fedor, Bc. Valéria Ko-

láčková, Bc. Miroslava Slivová, Bc. Silvia Su-
píková za prácu „Stratégia rozvoja cestovného ruchu 

mesta Poprad“ 
Vlastné poznámky 

 

Profesorka Gymnázia Ľudovíta Štúra Mgr. Eva Solarová 
získala štátne vyznamenanie za celoţivotnú prácu v oblasti 

šírenie francúzskeho jazyka, kultúry a civilizácie Francúzska. 
Toto štátne vyznamenanie Rytier rádu akademických paliem 

jej odovzdal v piatok 21. novembra 2008 pred začatím 

siedmeho ročníka Festivalu francúzskych filmov francúzsky 
veľvyslanec v Slovenskej republiky J.E. Henri Cuny. 

Odovzdaniu vyznamenania predchádzal dlhoročný pracovný 
kontakt Mgr. Evy Solarovej a profesora Lýcea Bodler v Cran-

Gevrier Jean Pierre Michanda, ktorí sa stali zakladateľmi 

partnerských vzťahov medzi trenčianskym Gymnáziom Ľ. 
Štúra a Lýcea Bodlera v Cran-Gevrier. Spolupráca prerástla aţ 

do zaloţenia osemročného bilingválneho gymnázia, výmen-
ných pobytov študentov a nadviazania partnerských vzťahov 

medzi samosprávami Trenčína a Cran-Gevrier. Na začiatku 

všetkého profesorky Mgr. Evy Solarovej však bola láska 
k francúzskemu jazyku, ktorá bliţšie o svojej láske povedala : 

„Začala som ju mať rada, aţ keď som skončila vysokú školu. 
Zdalo sa mi, ţe hodiny s deťmi môţu byť veľmi ţivé.“ Keď 

som začínala učiť, monopol na jazyky mala ruština a o tú bol 
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aj najväčší záujem. Potom nasledovala nemčina a angličtina a 

na francúzštinu chodili iba najslabší ţiaci, alebo naopak tí, čo 

boli výnimočne motivovaní.“ Medzi dievčatami, ktoré tvorili 
väčšinu jej ţiačok, sa však našli také, ktoré v štúdiu jazyka 

pokračovali po maturite na vysokých školách a tie sa uplatnili 
v Portugalsku, v Európskom parlamente, v Štrasburgu či v 

Bruseli. Podľa jej slov je úlohou učiteľa zapáliť ţiakov pre 

svoj predmet. A tak sa aj ona snaţila, aby jej ţiaci mali fran-
cúzštinu radi. Zvrat nastal vtedy, keď sa spoznala s fran-

cúzskym lektorom Jean Pierre Michandom. Stretla ho počas 
jednej letnej stáţe a toto priateľstvo pretrvalo ďalších 28 

rokov. „Keďţe on bol tieţ profesorom na strednej škole, 

poprosila som ho, či by nebolo moţné nadviazať druţbu s 
našou školou,“ spomína na prvú druţobnú výmenu v roku 

1990. Francúzština sa začala vymykať iným predmetom.  
Neskôr sa podarilo vybaviť brigádu do Francúzska a so ţiakmi 

chodievala zbierať jablká. „Kaţdý rok v októbri som sa menila 

na expertku zberačku, nahodila gumené čiţmy a pršiplášť a 
chodila ta s deťmi,“ dodala. Brigády fungovali pätnásť rokov a 

zúčastňovali sa ich ţiaci, ktorí dosahovali vo francúštine 
výborné výsledky. Okrem zdokonalenia v jazyku bola lákavá 

aj moţnosť zarobiť si. „Bol to pre nich spôsob, ako si zaplatiť 

cestu a byť dva týţdne vo Francúzsku.“ Aj vďaka brigádam, 
ktoré mali veľký úspech, začal byť o francúzštinu medzi 

deťmi väčší záujem. „Začali si uvedomovať, ţe s francúz-
štinou sa niečo deje, ţe sa vymyká iným predmetom,“ vys-

vetľuje profesorka. Neskôr prišiel od zriaďovateľa školy pod-

net, či by na škole nezaloţili bilingválnu frankofónnu sekciu. 
„Nevidela som to ruţovo, na to bolo potrebné personálne, 

materiálne zabezpečenie a aj súhlas z francúzskej strany.“ 
Naviac prvé rokovanie s francúzskym veľvyslancom na 

Slovensku dopadlo negatívne, lebo vraj na Slovensku sú tri 

sekcie a ţe to stačí. Aby však myšlienka celkom nezanikla ta 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2890942&ids=6
http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2890944&ids=7
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gymnázium zmenilo taktiku a vymyslelo niečo iné, ako uţ 

mali v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach a to osem-

ročnú formu. A s ňou veľvyslanectvo súhlasilo. Dnes má škola 
za sebou dva ročníky maturantov a bilingválna funguje uţ 

jedenásty rok. V kaţdom ročníku ma gymnázium jednu triedu, 
pričom záujem o toto štúdium je záujem dvoj aţ trojnásobný. 

Chvályhodné je, ţe všetci maturanti sa dostali na vysoké 

školy. No priznáva, ţe štúdium je náročné. „Učí sa tu iným 
spôsobom, lebo ţiakov nevedieme k tomu, aby memorovali, 

ale aby sami prišli na to, kde je problém. Musia byť tvoriví a 
originálni,“ vysvetlila profesorka. A potom študenti pouţívajú 

francúzske učebnice a tie sú úplne iné ako naše. Francúzština 

podľa Mgr. Evy Solarovej pomáha študentom odhaliť Fran-
cúzsko ako úţasnú krajinu, ktorá je kolískou filozofie, 

literatúry a umenia.  
Vlastné poznámky 

 

V dňoch 26. aţ 

27. novembra 2008 

Kultúrne centrum 
„Aktivity na 

Kyjevskej ulici 
v Trenčíne bolo 

miestom 39. roč-

níka okresnej súťaţe 
v speve 

regionálnych 
ľudových piesní „Trenčianske hodiny“. Súťaţe sa zúčastnilo 

54 spevákov, ţiakov 1. – 9. ročníkov z 22 základných škôl 

Trenčianskeho okresu. Porotu tvorili pedagógovia Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne – Slávka Švajdová, 

Mgr. Ladislav Ţiţko, Martin Holúbek, Mgr. Ondrej 
Odokienko, Mgr. Mária Tepličková z Kraj-ského školského 

úradu v Trenčíne a Jaroslava Kohútová z Trenčianskeho os-
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vetového strediska. Kniţné odmeny pre víťazov venoval a aj 

sám odovzdal primá-tor Ing. Branislav Celler, občerstvenie 

a sladkú odmenu pre všetkých súťaţia-cich sponzoroval 
poslanec Mestského zastupiteľstva v Tren-číne Branislav 

Zubričaňák. V jednotlivých dňoch a jedno-tlivých 
kategóriach najvyššie ocenenia získali : 

dňa 26. 11. 2008 

A) kategória 
1) Martina Hagarová – Základná škola, Hodţova 37, 

Trenčín 
2) Marián Krága – Základná škola, Bezručova 66, 

Trenčín 
3) Marcel Meščánek – Základná škola s Materskou 

školou V. Mitúcha, Horné Srnie 
4) Pavol Kučmín – Základná škola s Materskou školou, 

Dolná Súča 

B) kategória 
1) Simona Lengvarská – Základná škola, Ul. L. 

Novomeského 11, Trenčín 
2) Juraj Michalík - Základná škola s Materskou školou, 

Dolná Súča 
3) Jana Štefánková - Základná škola s Materskou školou 

V. Mitúcha, Horné Srnie 
4) Tereza Kavalírová - Základná škola, Bezručova 66, 

Trenčín 

C) kategória 
1) Andrea Kokešová – Základná škola s Materskou 

školou, Drietoma  
2) Liliana Nemečková – Základná škola, Trenčianske 

Teplice 
3) Tatiana Janišová - Základná škola, Bezručova 66, 

Trenčín 
4) Terka Komorovská – Základná škola, Motešice 
5) Michal Čičmanec - Základná škola s Materskou 

školou, Dolná Súča 
dňa 27. 11.2007 
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A) kategória 
1) Kristián Ovádek - Základná škola, Dlhé Hony 1, 

Trenčín 
2) Erika Hánová - Základná škola, Veľkomoravská 12, 

Trenčín 
3) Tibor Dobrovodský – Základná škola sv. Andreja-

Svorada a Benedikta, 1. mája, Trenčín  
4) Miriana Balajová – Základná škola s Materskou 

školou J. Lipského, Trenčianske Stankovce 
5) Tomáš Rapaič – Základná škola s Materskou školou, 

Trenčianska Turná 

B) kategória 
1) Lenka Vlková - Základná škola sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta, 1. mája, Trenčín 
2) Monika Porubanová - Základná škola s Materskou 

školou, Trenčianska Turná 
3) Peter Jančo - Základná škola s Materskou školou J. 

Lipského, Trenčianske Stankovce 
4) Ţaneta Poláčková - Základná škola, Dlhé Hony 1, 

Trenčín 
5) Zuzana Bíziková – Špeciálna základná škola 

internátna V. Predmerského, Trenčín 

C) kategória 
1) Kristína Mečiarová -  Základná škola, Dlhé Hony 1, 

Trenčín 
2) Michaela Trokanová - Základná škola, 

Veľkomoravská 12, Trenčín 
3) Sandra Koláriková – Základná škola , Na dolinách 

27, Trenčín 
4) Miroslava Santová - Základná škola s Materskou 

školou, Trenčianska Turná 
Vlastné poznámky 
 
V dňoch 27. a 28, novembra 2008 sa uskutočnil jubilejný 

10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Transfer 

2008“, ktorá je dlhodobo orientovaná na vyuţívanie nových 
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poznatkov v strojárskej praxi. Počas svojej desaťročnej 

existencie si konferencia Transfer získala popularitu a odborný 

kredit. I na tohoročnej konferencii odznelo 104 odborných 
príspevkov, ktorých autori majú štátnu príslušnosť nielen zo 

Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Bieloruska a Nemecka. Boli 
to odborníci z praxe, zamestnanci vysokých škôl, ako aj 

doktorandi a študenti vysokých škôl. Súčasťou konferencie 

bol spoločenský večer, ktorý bol príleţitosťou na nadviazanie 
kontaktov účastníkov konferencie za účelom ďalšieho rozvoja 

strojárskeho zamerania Fakulty špeciálnej techniky Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Záver konferencie 

patril návšteve strojárskej firme BOST, a.s. Trenčín. 

TnU Trendy č, 4/2008 
Pomocná evidencia 18/1/08 

 
Dobročinný bazár pripravili ţiaci a učitelia Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne v piatok 5. decembra 

2008. Kaţdoročne výťaţok venujú na charitatívne účely. 
Podľa slov riaditeľa školy Mgr. Jána Vojtecha tento rok 

odovzdajú získané financie pre charitatívnu organizáciu v 

africkom štáte Malawi, ktorá zabezpečuje stravu pre tristotisíc 
detí denne. „Chceme touto akciou ukázať deťom, ţe sa treba 

vedieť podeliť, prípadne aj vzdať sa niečoho v prospech 
druhého.“ Okrem tejto akcie škola prispieva aj na vzdelávanie 

albánskeho chlapca, ktorého majú adoptovaného na diaľku.  

Ţiaci všetkých šestnástich tried pripravili na bazár vlastné 
výrobené predmety ako sú rôzne sladkosti, medovníčky, wa-

fle, mafiny, pohľadnice, pozdravy, slamené ozdoby, obrusy, 
vystrihovačky a mnoţstvo ďalších predmetov. Pre návštev-

níkov pripravili aj internetovú kaviareň s kávou, ale i varenou 

horúcou čokoládou. Okrem rodičov študentov či bývalých 
absolventov prišli na bazár aj okoloidúci, ktorých upútal 

plagát pred vstupom do školy. Ako povedala Kristína 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2890897&ids=1
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Kršáková, vyzbierali viac ako päťsto korún a boli spokojní. 

Ponúkali aj koláče. „Piekla ich moja babka, ale ja som 

pomáhala,“ dodala Kristína. Podľa jej spoluţiačky Alţbety 

Breznickej bol o ich koláčiky záujem. „Chodili na ne  

spoluţiaci, aj učitelia.“ Obe doplnila Gabriela Dolinská, ţe 
sortiment, ktorý ich trieda ponúkala, rozšírili aj o predaj 

sviečok a pozdravov. „Akcia sa nám páčila, najmä preto, ţe 

sme sa nemuseli učiť. Škoda, ţe to boli iba prvé tri hodiny, aj 
to tie najťaţšie predmety,“ okomentoval Martin Oriešek. 

Sprievodnými akciami dobročinného bazára bola aj výstava 
ţiackych projektov či najstarších kníh a predaj vyradených 

kníh za symbolické ceny. Študentky Terézia Červenková a 

Lucia Jeřábková uviedli, ţe historické exempláre nosili na 
výstavu ţiaci, niektoré našli v kniţnici. „Najstaršou knihou, 

ktorú spoluţiaci doniesli, bola biblia z roku 1840,“ povedala 
Terézia. Dokonca vystavovali aj knihu zo zbierok kniţnice z 

roku 1757. Medzi knihami boli najmä kalendáre, náboţenská 

literatúra, romány, ale najmä učebnice. 
Vlastné poznámky 

 

Oddelenie jazykov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spo-
lupráci s Vysokou školou Mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha, o.p.s. uskutočnili dňa 8. decembra 2008 druhý ročník 

medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Termino-

logické Fórum 2, - Socioterminológia, Textová a Prekla-

dová terminológia. Konferencia prebiehala formou skrátenej 
prezentácie príspevku a širšej diskusie s týmito podtémami : 

-  nové smerovanie terminológie vo svete, 

-   terminológia vo svete a na Slovensku, 
-   budúcnosť európskej odbornej terminológie, 

-   textová terminológia, 
-   socioterminológia, 

-   prekladová terminológia, 
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-   nadnárodné verzus národné terminológie, (napr: verejná 

správa, právo a iné), 

-   lingvisti - terminológovia verzus špecialisti - odborníci,  
-   tímová spolupráca,  

-   národná jazyková politika, 
-   terminologické komisie, 

-   spolupráca akademických pracovísk a terminologických 

komisií, 
-   medzinárodná spolupráca (projekty, mobility, ŠVOČ, STS)  

-   vyučovanie odborného jazyka, terminológie, cudzojazyčné 
ekvivalenty, 

-   riešenie terminologických problémov v odborných textoch, 

-   terminologické slovníky a databázy, 
-   terminológia, pojmové systémy, rozvoj špeciálneho 

poznania v jednotlivých odboroch, jazykoch, regiónoch či 
kultúrach, 

 Vlastné poznámky 
 

Tradičný Detský jarmok 

na Mierovom námestí sa 
dňa 9. decembra 2008 

niesol v atmosfére smiechu 
a radosti trenčianskych de-

tí. V kaţdom stánku boli 

vystavené nádherné via-
nočné výrobky  hodné po-

zornosti ich kamarátov či 
okoloidúcich.   Pohľadnice s prianím, výrobky z keramiky, 

medovníky alebo snehové vločky z čipky, to všetko vyrábané 

ručne deťmi zo základných či materských škôl a detských 
domovov. Ceny jednotlivých výrobkov boli symbolické a 

vyzbierané peniaze putujú na zlepšenie technických 
podmienok jednotlivých krúţkov. 

www.trencin.sk 09.12.2008 
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Útvar školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v 

Trenčíne v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou 
v Trenčíne zorganizovali v dňoch 11. a 12. decembra 2008 pre 

25 pedagógov a vychovávateľov trenčianskych škôl dvoj-
dňový seminár Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch 

a náhlych stavoch u detí mladšieho a staršieho veku. 

Seminár organizačne zabezpečovala PhDr. Dagmar Miku-

šová, MPH, teoretickú časť prednášal primár oddelenia 

anestézie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice v Tren-
číne MUDr. Dušan Gaša, praktické overovanie a skúšanie 

prebiehalo pod odborným dohľadom Mgr. Ivany Mrázikovej 

a PhDr. Anny Litvínovej, zamestnancov Strednej zdravot-
níckej školy v Trenčíne. Seminár bol finančne podporený 

prostredníctvom dotačného programu Mesta Trenčín pre 
oblasť školstva, výchovy a vzdelávania. Absolventi dvoj-

dňového seminára získali osvedčenie o jeho absolvovaní, čo je 

však oveľa dôleţitejšie, títo pedagógovia budú vedieť správne 
zareagovať v prípade náhlej nevoľnosti či úrazu svojich 

ţiakov. Zúčastnení pedagógovia sa pochvalne vyjadrovali 
k vysokej úrovni seminára a vôbec im neprekáţalo, ţe mu 

obetovali svoje voľné popoludnie. 

Info Trenčín 23.12.2008 
Pomocná evidencia 675/1/08 

 
Environmentálne centrum Dúha otvorili vo štvrtok dňa 

18. decembra v Materskej škole na Ulici J. Halašu v sídlisku 

Trenčín - Juh. Symbolickú stuhu slávnostne prestrihol zás-
tupca primátora Trenčína Tomáš Vaňo. Medzi hosťami bola 

prítomná riaditeľka Školských zariadení mesta Trenčín Mgr. 

Danica Lorencová, lesní pedagógovia dlhodobo spolupra-

cujúci s materskou školou Ing. Jaroslava Ványová a Ivan 

Jančička, Jozef Ku-bla z Občianskeho zdruţenia Pre Príro-
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du, skauti Daša Cin-gálková a Mgr. On-drej Odokienko, 

sponzori a rodičia de-tí.  „Hlavným kon-cepčným poslaním 

centra je zvyšovanie environmentálneho povedomia, 
širokospektrálna informovanosť detí a rodičov prostred-

níctvom rôznych prírodu poznávajúcich a ochraňujúcich akti-
vít s uplatnením interaktívnych, záţitkových a aktivizujúcich 

metód. V tom nám 

pomáhajú lesní 
pedagógovia, 

zamestnanci 
Mestského 

hospodárstva 

a správy lesov 
Trenčín, 

Občianskeho 
zdruţenia 

PrePrírodu, 32. Zbor 

skautov a skautiek 
Ale vivo a 93. Prístav vodných skautov a skautiek Tortuga 

z Trenčína,“ uviedla riaditeľka materskej školy Angelika 

Koprivňanská. Jedným z cieľov je strávenie príjemných 

chvíľ detí s rodičmi v prírode, lepšie a krajšie vyuţitie 

voľného času, rozvíjanie ušľachtilých záujmov o prírodu 
prostredníctvom aktivít orga-nizovaných Environmentálnym 

centrom Dúha. „Sme školou podporujúcou zdravie detí, 
odchádzajú od nás deti vzdelané, zodpovedné a empatické ako 

aktívni priatelia Zeme,“ vysve-tlila Angelika Koprivňanská. 

Z bývalej práčovne sa po rekon-štrukcii dlaţby za finančnej 
podpory Školských zariadení mes-ta Trenčín stal priestor 

s moţnosťou vytvorenia centrálnej učebne pre 
environmentálnu výchovu. Nasledovala úprava stien 

s odstránením kachličiek, vyrovnaním plochy stien a ich 

vymaľovaním. Pri tomto, podľa slov riaditeľky, pomohli 
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materiálom i prácou Kotlebovci. Ţalúziu zabezpečila a finan-

covala rodina Vavríkovcov. Finančný príspevok mesta Tren-

čín koncentrovali na nákup detského nábytku a políc do 
vznikajúcej učebne. Centrom výzdoby Environmentálneho 

centra sa stal zverostromček, ktorého srdce je symbolom 
spolunaţívania rôznych zvierat na jednom mieste a súčasne 

evokuje spolupatričnosť všetkých detí v materskej škole. 

Dôleţitým článkom vzniku centra je Občianske zdruţenie pri 
Materskej škole J. Halašu, z ktorého zdrojov mohla škola 

nakúpiť pomôcky určené na pozorovanie prírodných vzoriek, 
modely slnečnej sústavy, vodnej elektrárne, mravčej farmy, 

ale aj mapy, zvukové nahrávky a didaktickú techniku. 

Info Trenčín 15.01.2009 
Pomocná evidencia 20/1/09 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


