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Školstvo a vzdelávanie 

 
Dňa 9. januára 2004 sa uskutočnilo celońkolské rodičovské 

zdruņenie Základnej ńkoly na Východnej ulici v Trenčíne 
v súvislosti so zruńením tejto ńkoly Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne dňa 18. decembra 2004. Účastníkov preplnenej 

telocvične naplnenej nielen rodičmi, ale aj ich deťmi privítal 
predseda Rady rodičov ńkoly RNDr. Pavol Kováč. Atmosféra 

v telocvični bola nabitá, často sprevádzané výkrikmi ako „Fuj 
!“, „Hanba !“, „Takto sa správajú poslanci, ktorí skladali 

poslanecký sľub ?“, „Čoho sa boja ?“,  „Nedokáņu obhájiť to, 

čo zbabrali !”. Vńetky boli adresované poslancom mestského 
zastupiteľstva, ktorí medzi rodičov do ńkoly neprińli. „Na 

dneńné stretnutie sme pozvali práve tých, ktorí nám mali 
vysvetliť rozhodnutie zruńiť nańu ńkolu. Dneńnú neúčasť 

ospravedlnil iba viceprimátor Ing. Ján Krátky. Ostatní poslanci 

Ing. Branislav Celler, Mgr. Anna Plánková, Oľga Löbbová 
a Ing. Milan Česal sa neospravedlnili. skonńtatoval RNDr. 

Pavol Kováč. Pred rodičov vystúpil riaditeľ ńkoly Mgr. 
Ladislav Plńko, ktorý konńtatoval, ņe vytvorením megańkoly 

sa zníņi kvalita vzdelávania, narastú 

výchovné problémy, zhorńia sa 
pracovné podmienky učiteľov a 

zvýńi sa riziko úrazov pri dochá-
dzaní ņiakov do ńkoly. Podporu 

prińiel vyjadriť aj riaditeľ Základnej 

ńkoly Trenčín, Saratovská ulica. 
Vlastné pocity vyjadrila tieņ bývalá 

vedúca odboru ńkolstva Okresného 
úradu v Trenčíne Mgr. Marta 

Kákońová, keď povedala : „Bola 

som ńokovaná, akým spôsobom sa koncepcia pripravovala. 
Keď nám ju  Mgr. Anna Plánková predstavovala, nič nemala 

prítomní rodičia podpisovali petíciu na zachovanie 

ZŃ Trenčín, Východná ulica 
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pripravené na papieri a uņ vôbec sa nehovorilo o vytváraní 

megańkoly na Juhu.“ Pravdou je, ņe predkladané materiály 

predkladané na rôznych úrovniach sa obsahovo líńili. Aj preto 
sa cítim podvedená. Medzi váńnivými diskutérmi bol aj Ing. 

Peter Niņňanský, CSc., ktorý v závere minulého roku 2003 
zatiaľ neoficiálne ohlásil kandidatúru na primátora mesta 

Trenčín. Vystúpil aj poslanec Ing. Róbert Lifka, ktorý povedal, 

ņe hlasoval proti zruńeniu ńkôl. Viem, ņe sa to musí urobiť, ale 
nie takto. Postupne sa vyjadrovali i rodičia. Predsedníčka 

Rady ńkoly Mária Končírová nakoniec vyhlásila, ņe sa 
zbierajú podpisy pod petíciu, aby ńkola zostala. To, ako bola 

koncepcia pripravená a schválená, nám potvrdzuje, ņe vôbec 

nejde o záujmy a potreby detí ani o racionalizáciu, pretoņe 
centralizácia troch ńkôl neprinesie ņiadne pozitíva. Dávame 

podnet Ńkolskej ńtátnej inńpekcii na preńetrenie pre podozrenie                  
z poruńovania zákona a rovnako sa zástupcovia rodičov 

odvolajú na okresnú prokuratúru.  

Trenčianske noviny 12.01.2004 
Pomocná evidencia 07.01.2004 

 
Dňa 12. januára 2004 sa stretnutie rodičov a funkcionárov 

mesta Trenčín zopakovalo len s tým rozdielom, ņe miestom 

konania bol Mestský 
úrad v Trenčíne  a  s  

rodičmi  komunikoval 
viceprimátor mesta 

Trenčín Ing. Ján Krát-

ky. No treba konńtato-
vať, ņe vystúpenia 

rodičov boli často aņ 
groteskné, zrejme neu-

vedomujúc si ich vý-

povednú hodnotu. Z nich moņno spomenúť aspoň dve : 
Stretnutie s rodičmi viedol Ing. Ján Krátky 
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- predloņiť návrh na zruńenie vńetkých ńkôl v Trenčíne a učiť 

pod jednou veľkou plachtou na námestí; 

- umoņniť, aby dievčatá rodili od 10 rokov, čím by sa zlepńil 
demografický vývoj. 

I napriek tomu, ņe v kaņdom vystúpení bolo veľa emócií, 
vńetky vystúpenia rodičov boli vypočuté. Na záver treba snáď 

len treba dodať, ņe táto veľká občianska nevoľa vznikla 

nedostatočnou komunikáciou zo strany predkladateľov so 
vńetkými zainteresovanými stranami. A keďņe celá táto akcia 

prebehla v období pred voľbami na primátora mesta Trenčín 
a nik z politických strán a kandidátov na primátora nechcel 

stratiť hlasy voličov, skončilo to opätovným prerokovaním 

v mestskom zastupiteľstve. 
Info Trenčín 15.01.2004 

Pomocná evidencia 19/1/04 
 

Vyhláńka Ministerstva ńkolstva Slovenskej republiky 

stanovila pre rok 2004 normatív na jedného ņiaka základnej 
ńkoly 21.400,- Sk zo ńtátneho rozpočtu. Manaņmenty ńkôl na 

celom Slovensku tak dostali reálnu predstavu, do akého 
rozpočtu sa v tomto kalendárnom roku musia vtesnať, ak im 

ich zriaďovatelia, neprispejú z vlastných rozpočtových kapitol. 

Mesto Trenčín schválilo vo svojom tohtoročnom rozpočte 
15,5 milióna Sk na rozvoj ńkôl. Na prvej tohtoročnej porade 

riaditeľov základných ńkôl sa vńak od viceprimátora 
a ńtatutára Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera dozvedeli, ņe 

tieto finančné prostriedky sú určené na investičné akcie a  

nemôņu byť pouņité napríklad na vykrytie miezd peda-
gogických i nepedagogických pracovníkov. Treba vńak 

povedať, ņe predstavy niektorých riaditeľov základných ńkôl 
v Trenčíne o rozpočtoch svojich vzdelávacích inńtitúcií boli 

niekoľkokrát vyńńie ako zdroje. Ak zreálniť tieto svoje 

poņiadavky treba nájsť rieńenie v rámci mimorozpočtových 
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zdrojov napríklad komerčným vyuņitím priestorov ńkôl 

v popoludňajńích hodinách a cez víkendy, naznačil moņnú 

cestu rieńenia Ing. Branislav Celler. Do najbliņńieho 
pracovného stretnutia, ktoré sa uskutoční 11. februára 2004, 

riaditelia ńkôl predloņia reálny rozpočet i koncepciu aktivít, 
smerujúcich k získaniu mimorozpočtových zdrojov. Zria-

ďovateľ im zase predstaví moņnosti i postup pri vypracovaní 

grantových programov, financovaných zo zdrojov Európskej 
únie. 

Vlastné poznámky 
 

Na Fakulte ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka ukončil ako prvý doktorandské ńtúdium 
v ńtudijnom odbore „Strojárske technológie a materiály“ Ing. 

Jozef Ńandora. Svoju dizertačnú prácu na tému „Výroba 
hlbokých otvorov vo vysokopevných peciach“ obhájil dňa              

15. januára 2004. 

TnU Trendy –marec 2004 
Pomocná evidencia 133/1/04 

 
Dňa 21. januára 2004 prijal rektor Trenčianskej univerzity 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. so svojím kolektívom 

akademických spolupracovníkov 
regionálnych novinárov, aby tak 

pokračoval v tradícii stretávania sa na 
začiatku kalendárneho roka. Vo 

svojom úvode poďakoval novinárom 

za ich aktivity v roku 2003 v pros-
pech univerzity, zrejme uvedomujúc 

si, ņe veda a vzdelávanie sú základom 
prosperity mesta Trenčín, regiónu 

a celej spoločnosti. Teda sú to tie 

veličiny, do ktorých sa oplatí 
Rektor TUAD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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investovať. Pri podávaní dobrej kapustnice prebiehala aj 

diskusia. Do jej popredia sa dostala horúca téma posledných 

dní, keď Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 
mimoriadnom zasadnutí dňa 16. januára 2004 nezruńilo 

niektoré základné ńkoly a ich priestory tak neposkytnú pre 
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. Rektor univerzity                    

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. uviedol, ņe univerzita nikdy 

nedeklarovala, ņe má záujem iba o budovu Základnej ńkoly 
Trenčín, Východná ulica. Univerzita privíta akúkoľvek ochotu 

mesta Trenčín v ponúknutí vhodnej budovy a nebude konať 
nič na urýchlenie jeho rozhodnutia. Potvrdil, ņe univerzita 

nemá záujem o objekt po zruńenej Základnej ńkole Trenčín, 

Ulica 1. mája, ale ņe má záujem o objekt Základnej ńkoly 
Trenčín, Ńtudentská ulica, ktorá je v tesnej blízkosti 

univerzity. No nemoņno nevidieť v tomto smere záujmy mesta 
Trenčín, alebo ďalńích inńtitúcií. Na druhej strane netreba 

zakrývať skutočnosť, ņe sú viaceré mestá ako napríklad 

Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Pieńťany, či Dubnica nad 
Váhom, ktoré uņ ponúkli univerzite ochotne vhodné priestory. 

A tak rieńiť nové priestory pre univerzitu pre nový ńkolský rok 
2004/2005 je na vedení mesta Trenčín. Rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

potom informoval novinárov, ņe bol oslovený firmou na 
výrobu komponentov do automobilov, ktorá by sa chcela 

usadiť v Trenčíne a poskytnúť zamestnanie pre cca 800 osôb. 
Investor má poņiadavku na splnenie týchto podmienok – 

existencia vysokej ńkoly, letisko, diaľnica a vhodná pracovná 

sila. Súčasne potvrdil, ņe Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka so svojou Fakultou ńpeciálnej techniky a výskumnou 

a vývojovou základňou je schopná splniť vńetky poņiadavky 
tejto firmy. Na záver si trocha poťaņkal, ņe i napriek 

zlepńeným vzťahom s vedením mesta Trenčín, stále sa eńte 
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nedocenil význam univerzity pre mesto Trenčín a pre celý 

trenčiansky región. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.02.2004 

 
Dňa 22. januára 2004 sa uskutočnil na Fakulte ńpeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

pedagogický seminár na tému „Charakteristika vyso-
końkolského ńtúdia na vysokej ńkole technického zamerania“. 

Jej cieľom bolo zadefinovať problémy výchovno-
vzdelávacieho procesu, kde bola pozornosť zameraná  na prvý 

ročník z dôvodu úbytku ńtudentov na fakulte. Úvodnú 

prednáńku prezentovala prodekanka fakulty Ing. Zuzana 
Jamrichová, PhD. Konkrétnym opatrením na zlepńenie 

situácie bolo zaradenie do vzdelávacieho procesu seminár 
z matematiky a mechaniky, čo vychádzalo z návrhu učiteľov 

univerzity.  

TnU Trendy – marec 2004 
Pomocná evidencia 133/1/04 

 
Dňa 30. januára 2004 uskutočnil  Európsky polytechnický 

inńtitút v Kunoviciach medzinárodnú ńtudentskú vedeckú 

konferenciu za účasti 25 ńtudentov, medzi ktorými sa nestratili 
ńtudenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jana Ovesná a Tomáń 
Černěnko. Konferencia bola rozdelená do troch sekcií : 

- marketing a manaņment, 

- financie a dane, 
- elektronické počítače. 

Príspevky hodnotila medzinárodná komisia. Je poteńiteľné, ņe 
„Cenu rektora“ Európskeho polytechnického inńtitútu 

v Kunoviciach získal ńtudent 3. ročníka Fakulty sociálno-
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ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Tomáń Černěnko. 

TnU Trendy – marec 2004 
Pomocná evidencia 133/1/04 

 
Dňa 6. februára 2004 pripravila Vysoká ńkola manaņmentu, 

ponúkajúca programy City University, pre vńetkých záujem-

cov v budúcom ńkolskom roku „Deň otvorených dverí“. 
Hlavnou náplňou dňa bola prehliadka priestorov ńkoly, t.j. 

učební a počítačových laboratórií. Okrem toho sa 
prostredníctvom akademických funkcionárov mohli veľa 

dozvedieť o ńtudijných programoch ńkoly. Novinkou od 

septembra 2004 bude pilotný bakalársky program v odbore 
podnikový manaņment vyučovaný v slovenskom jazyku. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 11. februára 2004 uskutočnila Fakulta ńpeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka seminár 
24 interných a externých doktorandov, na ktorom za účasti 

vedenia fakulty a svojich učiteľov prezentovali výsledky 
svojej práce vo vedeckom programe. 

TnU Trendy – marec 2004 

Pomocná evidencia 133/1/04 
 

Dňa 12. februára 2004 sa uskutočnil v Strednom odbornom 
učilińti strojárenskom v Trenčíne 6. ročník prezentácie 

stredných ńkôl pod názvom „Stredońkolák“, určenej predo-

vńetkým ņiakom ôsmych a deviatich tried základných ńkôl 
z okolia Trenčína. Odborné konzultácie zabezpečovali pra-

covníci Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne 
v Trenčíne a Metodického centra odboru ńkolstva Krajského 

úradu v Trenčíne. Ņiaci a ich rodičia sa dozvedeli o ńtudijných 
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odboroch, učebných plánoch, spôsobe ńtúdia, prijímacom 

konaní, záujmovej činnosti na jednotlivých stredných ńkolách. 

Trenčianske noviny 02.02.2004 
Pomocná evidencia 42/1/04 

 
Koncom januára a začiatkom februára 2004 sa uskutočnili 

na trenčianskych základných ńkolách zápisy prvákov pre 

ńkolský rok 2004/2005. Nastávajúci ņiaci prvých ročníkov 
prichádzali na zápisy so svojimi rodičmi a učiteľky u nich 

zisťovali pripravenosť na začiatok ńkolskej dochádzky ako 
napríklad rozoznávanie farieb, číslic, písmen, či vie kresliť 

a aké má záujmy. Do prvých ročníkov základných ńkôl 

v Trenčíne boli zapísané deti takto : 

Základná ńkola Trenčín, Východná ulica 35 ņiakov  

Základná ńkola Trenčín, Ńtudentská ulica  18 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Veľkomoravská 

ulica 

68 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Ulica Dlhé Hony 91 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Bezručova ulica 39 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Hodņova ulica 80 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Saratovská ulica  36 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Novomeského ulica 43 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Kubranská ulica 

+ mimoriadne nadané deti  

31 ņiakov 

14 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Ulica Na dolinách 34 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Potočná ulica 9 ņiakov 

Základná ńkola Trenčín, Kristíny Royovej  10 ņiakov 

S p o l u 508 žiakov  

Vlastné poznámky 

 

Spolu 126 modelov, 31 ńkôl a dvaja samostatní autori 

súťaņili na tohtoročnom 12. ročníku „Zlatá Fatima Junior 
2004“ uskutočnenej v areáli Výstaviska Trenčín mesto módy v 
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sobotu dňa 14. februára 2004. Pre tento rok organizátor súťaņe 

Výstavisko Trenčín mesto módy vyhlásil tri súťaņné kategórie 

– voľná odevná tvorba, konfekčná tvorba a módne doplnky.  
Ńesťčlenná odborná porota, ktorej predsedala akademická 

maliarka Júlia Sabová a členkou bola uņ tradične aj známa 
trenčianska maliarka Eva Mińáková – Ábelová, rozhodla o 

udelení troch ocenení „Zlatá Fatima junior 2004“  a jednom 

ocenení „Top Model 2004“. Novinkou tohtoročnej súťaņe 
„Zlatá Fatima Junior 2004“ bola účasť v porote ńtudentského 

zástupcu, ktorým bol absolvent Strednej priemyselnej ńkoly 
odevnej v Trenčíne a v súčasnosti ńtudent Vysokej ńkoly 

výtvarných umení v Bratislave Lukáńa Kimličku. Tohtoročná 

tematická orientácia súťaņných modelov v kategórii voľná 
odevná tvorba vychádzala z dvoch zadaných tém : 

- „Fauna a flóra a jej transformácia v odeve“  
- a „Inńpirácia osobnosťou v literatúre, architektúre a vo 

výtvarnom umení“.  

Súťaņilo 62 modelov a kolekcií. Porota udelila jedno ocenenie 
„Zlatá Fatima Junior 2004“ trojici autorov zo Strednej 

priemyselnej ńkoly odevnej v Trenčíne Alene Matuńčinovej, 
Kataríne Dobiáńovej a Veronike Prekopovej za kolekciu pod 

názvom „Pocta Henrimu Matissovi“. V kategórii „Konfekčná 

odevná tvorba“ súťaņilo 41 modelov a kolekcií. Ocenenie 
„Zlatá Fatima Junior 2004“ získala kolekcia „Play“ od 

Miroslavy Tománkovej zo Zdruņenej strednej ńkoly odevnej v 
Púchove. V súťaņnej kategórii „Módne doplnky“ sa pred-

stavilo 23 modelov a víťazstvo si odniesli kolektívy tried 4.F a 

4. G zo Strednej priemyselnej ńkoly odevnej v Trenčíne za 
kolekciu „Pseudonávraty“. Za „Top Model Zlatá Fatima 

Junior 2004“ porota určila kolekciu „Postmondrian“ od 
kolektívu ņiakov zo SPŃ odevnej pre sluchovo postihnutú 

mládeņ z Kremnice, súťaņiacej v kategórii „Voľná odevná 

tvorba“. Úspeńní tvorcovia víťazných modelov okrem 
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ocenenia „Zlatá Fatima Junior 2004“ získali aj čiastku 2000,- 

Sk. Ocenenie „Top model 2004“ získal odmenu 5000,- Sk 

(2.500 Sk pre autora a 2.500 Sk pre ńkolu). Ocenené modely 
budú prezentovať na jarnej časti  37. ročníka Veľtrhu módy a 

odievania Trenčín mesto módy, ktorý sa bude konať v dňoch 
10. aņ 12. marca 2004. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 23.02.2004 
Pomocná evidencia 81/1/04 

 
Dňa 2. marca 2004 Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka bola miestom celoden-

ného podujatia organizovaného „I.A.E.S.T.E. 
Slovakia“, 

zameraného 
na priame 

stretnutie 

a osobný 
kontakt 

ńtudentov vyńńích ročníkov 
s ich potenciálnymi zamest-

návateľmi, čo ńtudentovi  po-

máha  pri  ńpecializácii  ńtúdia.  Zamestnávateľovi sa tak pos-
kytuje moņnosť osloviť ńtudentov s istým časovým pred-

stihom a tým budovať svoju aktívnu zamestnávateľskú 
politiku. Po otvorení rektorom Trenčianskej univerzity  

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. 

jednotlivé firmy predstavil jednotlivé firmy Ing. Peter Giraltoń 
z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Na  stretnutí  sa  

predstavili firmy „Accenture“, „Dell“, „Hella Slovakia“ a 
„Lidl“ kaņdá samostatne v dvadsať minútovom bloku 

prednáńok a potom ńtudenti navńtevovali stánky firiem 

a konzultovali s predstaviteľmi firiem konkrétne ich pracovné 

Ing. Peter Giraltoń 

Expozícia firmy „Accenture“ 
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ponuky, podmienky, či iné témy. Vńetkým účastníkom bol 

poskytnutý katalóg firiem „Katalóg Job 2004“, ktorým sa 

ponúkajú významné firmy na Slovensku moņnosti uplatnenia 
absolventom vysokých ńkôl technického zamerania. 

Pomocná evidencia 107/1/04, 108/1/04 
 

Dňa 2. marca 2004 bola Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka miestom odborného seminára na tému „6. 
rámcový program Európskej 

únie a Eureka“. Po otvorení 

seminára Ing. 
Branislavom An-

warzaiom z katedry 
elektrotechniky 

Fakulty mecha-

troniky Trenčian-
skej univerzity 

Alexandra Dubče-
ka sa k prítomným 

účastníkom seminára prihovoril rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Po jeho vystúpení 

potom vystúpili so svojimi prednáńkami : 
- Ing. Svatopluk Halada, člen sekretariátu „Eureka“ v Bruseli 

na tému „Súčasný stav iniciatívy Eureka“; 

- Ing. J. Kučický z BIC Ostrava na tému „Aktivity BIC 
Ostrava pre rozvoj Eureka a príprava projektov Succes 

stories“; 
- Ing. Martin Kedro na tému „Nové nástroje 6. rámcového 

programu Európskej únie a Eureka“; 

- Ing. Branislav Anwarzai na tému „Súčasný stav 6. rám-
cového programu Európskej únie v tematickej priorite 

NanoMat Pro“ 

Ing. Branislav Anwarzai 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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Pomocná evidencia 109/1/04, 110/1/04 

 

Ńtudenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa 
pripojili k ńtrajkovej pohotovosti vyhlásenej ńtudentami 

vysokých ńkôl na Slovensku. O tomto vyhlásení informoval 
média predseda ńtrajkového výboru Ing. Peter Giraltoń. Týmto 

postojom podporili ńtudenti univerzity stanovisko Ńtudentskej 

rady vysokých ńkôl Slovenskej republiky a vyjadrili protest 
proti pripravovanému zavedeniu ńkolného vo vńetkých 

stupňoch a formách vysokońkolského ńtúdia. Postup vlády 
Slovenskej republiky povaņujú za krok, ktorý prehĺbi 

sociálno-ekonomickú nestabilitu Slovenskej republiky. 

Poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ņiadajú, aby 
takýto zákon nepodporili, lebo znamenal koniec moņnosti 

prístupu k vysokońkolskému vzdelaniu ńtudentov z kaņdej 
sociálnej vrstvy. Tento hazard s budúcnosťou mladej gene-

rácie môņe znamenať stratu jednej z posledných devíz, ktorou 

nańa republika eńte disponuje, uvádza sa vo vyhlásení 
ńtrajkového výboru. 

Trenčianske noviny 01.03.2004 
Pomocná evidencia 111/1/04 

 

Dňa 10. marca 2004 prijal rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
atańé pre univerzitnú a vedeckú spo-

luprácu Francúzskej republiky v Slo-

venskej republike Francoisa-Oliviera 
Seysa. Predmetom rokovania na stret-

nutí predstaviteľov oboch strán bola 
rozńirovanie spolupráce Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka s univer-

zitami technického zamerania vo Francúzsku. V súčasnosti 

    doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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spolupracuje Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s Fakultou 

ekonomiky a manaņmentu Savojskej univerzity vo Francúzsku 
na základe obojstrannej zmluvy zo dňa 28. marca 2002. 

Spolupráca medzi obidvomi fakultami sa uskutočňuje v rámci 
programu „Socrates“ a podprogramu „Erasmus“ so zameraním 

na mobility ńtudentov a mobility učiteľov. Prvá takáto 

bilaterálna zmluva bola podpísaná  20. 
septembra 2002 na ńkolský rok 

2003/2004, podľa ktorej sa Savojská 
univerzita zaviazala prijať v rámci 

ńtudentských mobilít ńtyroch ńtudentov 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka na ńtvormesačný ńtudijný pobyt. 
Tento pobyt sa bude realizovať uņ 

koncom marca 2004, keď ńtudenti budú 

ńtudovať na Savojskej univerzite v odbore „manaņment“. 
Francúzska strana pri rokovaní potvrdila, ņe bude aktivity 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka podporovať. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 15.03.2004 

Pomocná evidencia 132/1/04, 150/2/04 
 

Dňa 24. marca 
2004 sa uskutočnila 

tlačová beseda Tren-

čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, 

na ktorej predstavil  
rektor doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. jej nové 

vedenie, s ktorým 
Zľava – riaditeľ Ústavu humanitných vied PaedDr. Ernesta Brosku, prorektor pre 
vedu, výskum a medzinárodné vzťahy RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., rektor 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., prorektor pre 
rozvoj doc. Ing. Ignác Prno, CSc., kvestor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Ing. 
Ragula a prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

Francois - Olivier Seys 
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vstupuje do nového funkčného obdobia a to prorektora pre 

výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Ivana Baránka, CSc., 

prorektora pre rozvoj doc. Ing. Ignáca Prnu, CSc. a pro–
rektora pre vedu, výskum  medzinárodné vzťahy prof. RNDr. 

Juraja Slabeyciusa, CSc. Predmetom tlačovej besedy boli 
názory nových akademických funkcionárov na novelu 

vysokońkolského zákona a aktuálne otázky s ňou súvisiace. 

Vlastné poznámky 
 

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa v 
marci uskutočnilo stretnutie ńtudentov so zástupcami 

Ńtudentskej rady vysokých ńkôl, ktorí na tzv. „tour“ 

navńtevovali ńtudentov vysokých ńkôl s prioritným cieľom 
diskutovať a zbierať pripomienky k zákonu o ńtudentských 

pôņičkách. K aktivitám Ńtudentskej rady sa pozitívne vyjadril 
aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD., ktorý prezentoval aj svoj postoj k 

financovaniu ńkolstva samotnými vzdelávacími subjektami. V 
otázke pôņičiek podporuje zmenu filozofie v poskytovaní. 

Konkrétne moņnosti vidí v rozńírení jej doterajńieho 
sociálneho rozmeru do stimulačného rámca, ktorý bude 

závislý najmä od ńtudijných výsledkov ņiadateľa. V súčasnosti 

sa stále viac hovorí o zvyńovaní kvality vzdelávania, najmä v 
súvislosti so zavedením ńkolného. Ing. Peter Giraltoń, 

predseda Ńtudentského parlamentu Trenčianskej univerzity, 
konńtatoval, ņe samotné zavedenie ńkolného automaticky 

nezvýńi kvalitu vzdelávania. Na otázky a pripomienky 

ńtudentov k pôņičkám reagovali podpredseda celoslovenskej 
Ńtudentskej rady vysokých ńkôl Jaroslav Juriga, a Duńan 

Zmitko a člen celoslovenskej Ńtudentskej rady vysokých ńkôl. 
Pretlmočili slová predsedu vlády Slovenskej republiky 

Mikuláńa Dzurindu, ktorý na spoločnom stretnutí vyjadril v 

intenciách vety „Nech zhynie to, čo je staré.“ Takņe zánik 
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neperspektívnych ńtudijných odborov je cieľom reformy 

ńkolstva. Ńtudentská rada nemôņe zmeniť reformné úsilie 

vlády, ale môņe upozorniť, prípadne ovplyvniť dopady 
jednotlivých rozhodnutí. V tomto operačnom priestore svoje 

pozície rozhodne nemienia opustiť. 
Trenčianske noviny 19.04.2004 

Pomocná evidencia 230/2/04 

 
Dňa 25. marca 2004 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia 

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne  doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. v Kultúrnom 

a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

 Elegantne vyzdobená sála Kultúrneho a metodického centra 
ozbrojených síl Slovenskej republiky uvítala, okrem 

podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Viliama 
Veteńku a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 

Milana Horta, Ing. Milana Cagalu, Ing. Miroslava Maxona, 

MUDr. Miroslava Chovanca, Ing. Milana Reháka, Jozefa 
Hrdličku, predstaviteľa Kancelárie prezidenta Slovenskej 

republiky Mariána Servátku, predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho 

kraja Ńtefana Ńte-

fanca, prednostu 
Krajského úradu 

v Trenčíne Mgr. 
Daniela Gajdońa, 

primátora mesta 

Trenčín Ing. Bra-
nislava Cellera, vi-

ceprezidenta Spo-
ločnosti Alexandra 

Dubčeka PhDr. 

Ivana Laluhu, členov Správnej a vedeckej rady Trenčianskej 

inaugurácia staronového rektora TUAD doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 
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univerzity Alexandra Dubčeka. Medzi vzácnymi hosťami bolo 

aj 22 predstaviteľov univerzít a fakúlt z Ruskej federácie 

(Iņevska), Českej republiky a Slovenskej republiky. V tej 
chvíli sa prvýkrát v histórii Trenčína i regiónu nachádzalo na 

meter ńtvorcový najviac akademických funkcionárov univerzít 
a fakúlt, ktorí poctili slávnostný inauguračný akt rektora doc. 

Ing. Juraja Wagnera, PhD. a dekanov prof. Ing. Dr.h.c. Antona 

Blaņeja, DrSc. z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a 
doc. Ing. Duńan Maga, PhD. z Fakulty mechatroniky. Medzi 

nimi boli : Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., rektor 
Technickej univerzity 

v Końiciach, prof. Ing. 

Vojtech Kollár, PhD., rek-
tor Ekonomickej univer-

zity v Bratislave, prof. 
Ing. Vladimír Báleń, 

DrSc., rektor Slovenskej 

technickej univerzity v 
Bratislave, prof. RNDr. 

Jozef Ďurček, CSc., rektor 
Katolíckej univerzity v 

Ruņomberku, doc. Ing. 

Ján Tuček, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene, 
doc. PaedDr. Mgr. Art. Vojtech Didi, rektor Akadémie umení 

v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., rektor 
Ostravskej univerzity v Ostrave, prof. MVDr. Viera Bajová, 

PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Univerzity veterinárneho lekárstva v Końiciach, doc. RNDr. 
Pavel Sůra, PhD., prorektor Univerzity Komenského v 

Bratislave, PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc., prorektorka – 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Duńan 

Huska, PhD., prorektor pre rozvoj Slovenskej poľnohos-

podárskej univerzity v Nitre, doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., 

inaugurácia dekana FSEV TUAD                                                           

prof. Ing. Dr.h.c. Antona Blaņeja, DrSc. 
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prorektor pre vedeckú činnosť Vojenskej akadémie v 

Liptovskom Mikuláńi, doc. MUDr. Jaroslav Hinńt, CSc., 

prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislave, 
MUDr. Jozef Miklońko, PhD., prorektor Vysokej ńkoly 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alņbety v Bratislave, doc. 
Dr. Ing. Zdeněk Kůs, prorektor pre rozvoj Technickej 

univerzity v Liberci, prof. Kuznecov, DrSc., prorektor 

Iņevskej ńtátnej univerzity v Iņevsku, plk. JUDr. Miloń Hrvol, 
CSc., prorektor pre výchovu a vzdelávanie Policajnej 

akadémie v Bratislave, doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc., 
dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave, prof. RNDr. Béla László, CSc. dekan Fakulty 

stredourópskych ńtúdií Univerzity Konńtantína Filozofa v 
Nitre, prof. Ing. Jozef Nosek, CSc. prodekan Fakulty 

mechatroniky Technickej univerzity v Liberci, doc. Ing. Ján 
Vajda, PhD., prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Ján 

Michalík, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty Ņilinskej 
univerzity v Ņiline.   Ako prvého dekoroval predseda 

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Michal Borńč,. CSc. rektorskou reťazou 

staronového rektora doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 

Predsedníčka Akademického senátu Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka  RNDr. Eva Grmanová, PhD. inaugurovala dekana  
prof. Ing. Dr.h.c. Antona Blaņeja, DrSc. a predseda 

Akademického senátu Fakulty mechatroniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Ing. René Harťanský, PhD. 
odovzdal dekanskú reťaz  doc. Ing. Duńan Maga, PhD., ktorý 

je vo svojich 36-tich rokoch zrejme, najmladńím dekanom na 
Slovensku. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. v úvode svojho 

slávnostného príhovoru predstavil nový manaņment 

http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr6.jpg
http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr6.jpg
http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr5.jpg
http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr4.jpg
http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr4.jpg
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, v ktorom doc. 

Ing. Ivan Baránek, CSc. je prorektorom pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť a ńtatutárnym zástupcom rektora, doc. 
Ing. Ignác Prno, CSc. prorektorom pre rozvoj a investície, doc. 

RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. je prorektorom pre 
medzinárodné vzťahy, vedu a výskum a PaedDr. Ernest Bros-

ka je prorektorom pre sociálne záleņitosti. Vo svojom 

inauguračnom vystúpení ďalej rektor doc. Ing. Ju-raj Wagner, 
PhD. konńtatoval, ņe do popredia sa dostávajú čoraz viac 

znalosti, vedomosti a intelektuálne vlastníctvo, ktoré si vysoko 
váņia a takto sa k nemu aj správajú v hospodársky vyzretejńích 

krajinách. Je ńťastím, ņe na Slovensku i v regióne zatiaľ tento 

kapitál stále máme. 
Len si ho málo ctíme, 

málo ho ńľachtíme a 
málo ekonomickej po-

zornosti mu venuje-

me. Ako vyplynulo zo 
správy Národného 

kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

o výsledku kontroly 

vysokých ńkôl, najme-
nej ńtudentov má Trenčiansky kraj. Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v súčasnosti, hrá vo výchovno-vzde-
lávacom systéme prvú ligu.    Pre novonastúpený manaņment je 

vńak cieľom dostať sa do extraligy, aby sme boli eńte zau-

jímavejńím partnerom pre vysoké ńkoly v zahraničí. Mesto 
Trenčín a univerzita sú spojené nádoby. Ale v rovnakej 

podobe sú i ńtudenti a univerzita. Treba preto spoločne praco-
vať tak, aby sme o ńtyri roky mohli povedať, ņe uņ sme 

v extralige. Z hostí ako prvý vystúpil podpredseda Národnej 

rady Slovenskej republiky JUDr. Viliam Veteńka. Okrem 

dekorovanie dekanskou reťazou akademika Ing. Duńana Magu, PhD. predsedom 
Akademického senátu FM  TU AD  Ing. René Marťanským, PhD. 

 

http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr3.jpg
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poďakovania za dobrý kus odvedenej práce pre univerzitu i 

región, vyslovil aj záväzok, ņe so svojimi kolegami v 

parlamente prispeje k vytváraniu podmienok pre rozvoj 
univerzít i vzdelania v Slovenskej republike. Podotkol pritom, 

ņe k vede a vzdelaniu patrí aj podpora zo strany ńtátu. Úspeńní 
môņu byť len vzdelaní ľudia. Prezident rektorskej konferencie 

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. pridal ku blahoņelaniu i slová, ņe 

na čele Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je skúsený 
vysokońkolský manaņér, čo potvrdil uņ v predchádzajúcom 

funkčnom období. Konńtatoval tieņ, ņe máme mozgy, ale bez 
ńpičkovej experimentálnej základne nemôņeme drņať krok s 

rýchlym vývojom. Napokon k vede a vzdelaniu patrí aj 

podpora ńtátu, ktorá nás neuspokojuje. Slová uznania 
univerzite vyjadril aj novozvolený primátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler. S poteńením oznámil, ņe sedem rokov 
existencie univerzity sa nezmazateľne zapísalo do histórie 

mesta Trenčín a v týchto dňoch sa začína i nová etapa 

vzájomnej komunikácie, podpisom dohody o spolupráci. 
 

V dňoch 29. a 30. apríla 2004 Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Ale-xandra 

Dubčeka v Tren-

číne usporiadala 
medzinárodnú 

konferenciu pod 
názvom „Perso-

nálny manaņ-

ment v podmien-
kach formovania 

nového európ-
skeho trhu“ za 

účasti popred-

ných odborníkov 
Zľava – prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, DrSc., doc. Ing. Anna Kacháňaková, CSc. doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD., doc. Ing. Otto Csampai, CSc. 

http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr2.jpg
http://www.tnuni.sk/rek/inauguracia2004/obr/obr1.jpg
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z Ruskej federácie, Českej republiky, Srbska a Čiernej hory 

a viacerých univerzít Slovenskej republiky. Moderátora 

konferencie sa úspeńne zhostil dekan Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne akademik prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, 
DrSc., ktorý privítal rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. a vńetkých 
účastníkov konferencie. Vyslovil presved-

čenie, ņe sa budú v Trenčíne cítiť dobre. 
Obdobie, do ktorého vstupujeme je charak-

terizované ľudským kapitálom, a preto musí 

byť predmetom záujmu spoločnosti. Tren-
čianska univerzita Alexandra Dubčeka ako 

jedna z prvých univerzít na Slovensku vyt-
vorila ńtudijný program a jeho nositeľmi sú aj prví jej 

absolventi. Na vystúpenie nadviazal svojím príhovorom rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý poz-

dravil vńetkých účastníkov konferencie. 
Je vņdy uņitočné, keď ľudia o problé-

moch medzi sebou stretávajú a dis-

kutujú. Jedným z takýchto stretnutí je aj 
táto konferencia. Vyzdvihol skutočnosť, 

ņe konferencia svojím s mimoriadne 
aktuálnym obsahom sa uskutočňuje 

v období, keď sa nachádza nańa krajina 

spolu s ďalńími deviatimi krajinami pár 
hodín pred vstupom do Európskej únie. Vyslovil presvedčenie, 

ņe vystúpenia jednotlivých prednáńateľov sa pretavia 
do praktickej činnosti jej účastníkov v podmienkach ich 

pracovísk.  Poďakoval organizátorom podujatia za úsilie, ktoré 

mu venovali a jeho účastníkom poprial príjemný pobyt pod 

prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, Dr.Sc. 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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hradom Matúńa Čáka s tým, ņe budú eńte dlho spomínať na 

Trenčiansku univerzitu Alexandra Dub-

čeka. Prv neņ odznela prvá prednáńka vy-
jadril svoje pocity pri dneńnej konferencii 

vedúci katedry ľudských zdrojov Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Otto Csampai, CSc., keď po-
vedal, ņe pri zrode univerzity jej otcovia 

ani netuńili, čo spôsobili, keď jednu 
z fakúlt nazvali fakultou sociálno-ekonomických vzťahov. 

Zrejme boli predvídaví, majúc na zreteli, ņe nadińla chvíľa, 

aby sa do centra pozornosti dostali okrem ekonomických 
hodnôt a peňazí dostali aj ľudské hodnoty. Teda si uvedomili, 

ņe v tejto nańej hektickej dobe vńetky nańe snaņenia by mali 
byť nasmerované na človeka, na 

človeka s jeho potrebami, záujmami 

a hodnotami. V duchu týchto myńlie-
nok sa rozhodlo aj o organizovaní tejto 

konferencie. No aņ potom uņ maratón 
prednáńok otvorila doc. Ing. Anna 

Kacháňaková, CSc. z Fakulty podni-

kového manaņmentu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, ktorá sa vo 

svojej prednáńke venovala riadeniu 
ľudských zdrojov. Z jej vystúpenia zaujalo niekoľko zaují-

mavých myńlienok : 

- v globálnom ekonomickom prostredí sa bude najlepńie dariť 
tým krajinám, ktoré budú najlepńie vyuņívať ľudské zdroje; 

- konkurenciu v ekonomických vzťahoch treba povaņovať za 
faktor, ktorý významne vplýva na kvalitu; 

doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. 

doc. Ing. Otto Csampai, CSc. 
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- aby sa vybudoval systém riadenia ľudských zdrojov v nańich 

podmienkach je nutné diagnostikovať jeho stav 

v organizáciach; 
- vývoj riadenia ľudských zdrojov v európskom kontexte 

dostáva strategický charakter, keď právomoc rozhodovania 
sa presúva z personálnych útvarov na personálnych 

manaņérov a títo sa stáva vo vrcholových podnikoch 

súčasťou uņńieho vedenia organizácií;  
- je nutnosť vyuņívať v riadení ľudských zdrojov moderné 

informačné technológie; 
- charakteristikou doménou sa stáva zmena nazerania 

organizácie na zamestnanca a na strane druhej jeho vzťah 

k organizácii; 
- zo strany organizácie sa musí klásť dôraz na vzdelávanie 

a rozvoj osobnosti zamestnancov, ktorá súvisí so 
zvyńovaním kvality pracovného ņivota; 

- mimoriadne pracovné výkony posilňovať premenlivými 

zloņkami odmeňovania 
Okrem prednáńok organizátori podujatia pripravili pre 

účastníkov bohatý program, spojený s návńtevou historických 
miest mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 242/1/04 
 

Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne pripravila dňa 5. 

mája 2004 druhý ročník 
Medzinárodnej ńtudent-

skej vedeckej konferencie 

Universitas Trenchi-
Vyhodnotenie konferencie zľava – dekan akad. prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, 

DrSc.,prof. prodekanka Ing. Helena Stráņovská, PhD. a Ing. Jozef Habánik 
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niensis, ktorá sa stala pre 72 vysokońkolských ńtudentov 

výbornou príleņitosťou na prezentovanie vlastných tvorivých 

schopností. Okrem ńtudentov slovenských vysokých ńkôl prińli 
aj ńtudenti troch zahraničných univerzít. Účastníci konferencie 

pracovali v deviatich rokovacích sekciách - ľudské zdroje a 
personálny manaņment, verejná správa, 

svetová ekonomika, marketing a 

manaņment, cestovný ruch, obchod a 
sluņby, hospodárska politika, ņivotné 

prostredie, technika a technológia, v kto-
rých prezentovali ńesťdesiattri vedec-

kých prác. Po prvý raz sa konferencie 

zúčastnili aj externí ńtudenti. Odborné 
podujatie prof. Ing. Helena Stráņovská, 

PhD. charakterizovala ako sviatok vedy 
pretoņe tu bolo moņno počuť veľmi 

odváņne stanoviská, ktoré sa mnohokrát nepáčia, lebo sú nové. 

Ocenila nevńedný záujem ńtudentov, ich tvorivé myslenie i 
odvahu prichádzať s netradičnými 

rieńeniami. Porota mala neľahkú úlohu 
pri vyberaní najlepńích vedeckých prác. 

Na záverečnom vyhodnotení odovzdal 

dekan Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka akademik prof. 
Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, DrSc. 

najlepńím autorom ńtudentských prác 

tieto ocenenia : 
- v sekcii č. 1 : „ľudské zdroje a personálny manaņment“ 

získala cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka Eva Rojkovičová z Drevárskej fakulty Technickej 

univerzity Zvolen za prácu pod názvom „Výskum migrácie 

dekan akad. prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej, 

DrSc. blahoņelá jednému zo ńtudentov 

Prof. Ing. Helena Stráņovská, PhD. 
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ńtudentov posledných ročníkov vybraných univerzít 

v Čechách, Poľsku a Slovensku po skončení univerzity; 

- v sekcii č. 2 :  „verejná správa a regionálny rozvoj“ získal 
cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

Peter Piroch z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za prácu pod 

názvom „Rozvoj vidieckej turistiky v Novoveskej Hute“; 

- v sekcii č. 3 : „svetová ekonomika“ získal cenu rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Martin Zápach 

z Technickej univerzity Końice za prácu podnázvom „Vplyv 
vstupu do Európskej únie na zahraničný obchod, sekcia 

svetová ekonomika“; 

- v sekcii č. 4 : „marketing, manaņment a podniková ekono-
mika“ cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka získal Matúń Dzuro z Bratislavy za prácu pod 
názvom „Projektovanie distribučného kanála“; 

- v sekcii č. 5 „jazyková sekcia“ získala cenu rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Lenka Ńablová 
z Univerzity Konńtatína filozofa  v Nitre; 

- v sekcii č. 6 „cestovný ruch, obchod a sluņby“ získala cenu 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Erika 

Ńkodová z Univerzity Konńtatína filozofa  v Nitre za prácu 

pod názvom „Predpoklady rozvoja mikroregiónu“; 
- v sekcii č. 7 „hospodárska politika“ získala cenu rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Michaela 
Dvorská z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka za prácu pod 

názvom „Nezamestnanosť, sociálne a ekonomické dopady“; 
- v sekcii č. 8 „ņivotné prostredie“ získal cenu rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Michal Fabuń 
z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka za prácu pod názvom 
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„Vyuņitie biomasy ako alternatívnej formy energetického 

rozvoja obce“; 

- v sekcii č. 9 „technická a technologická sekcia“ získal cenu 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Marko 

Engler z Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka za prácu pod názvom „Pouņitie 

harmonickej analýzy v 3-D modeloch magnetických 

obvodov bez vzduchovej medzery“. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 10.05.2004 
Pomocná evidencia 293/2/04 

 

Synagóga v Trenčíne 15,
50

 hodina dňa 14. mája 2004. 
V tomto čase vstupujem do tejto 

historickej budovy mesta Trenčín, aby 
som sa po prvýkrát konečne zúčastnil 

vernisáņe výstavy prác ņiakov Strednej 

priemyselnej ńkoly odevnej v Tren-
číne. V minulosti som sa zúčastnil 

v tomto objekte mnohých iných 
podujatí, ale tieto vystavené modely, 

ktoré zhotovili ńtudenti ńkoly na mňa 

mimoriadne zapôsobili. Samozrejme, 
ņe som si rýchlo aņ do slávnostného otvorenia prezrel vńetky 

vystavené modely a zároveň som si vytypoval, ktorý by mohol 
byť podľa mňa najkrajńí, ktorému by som dal svoj hlas, keby 

som bol v porote. Zostupujúc dole z poschodia do prízemia 

som trocha zosmutnel z toho, ņe nie z vlastnej viny som uņ 
predtým nemohol vidieť naraz toľko krásy, ale hlavne 

obdivovať ńikovnosť ńtudentov tejto ńkoly. V priebehu rokov 
som len akosi vņdy pozadu zaregistroval správu z novín, alebo 

z Trenčianskej televízie, ņe takéto podujatie sa uskutočnilo. 

Pozvánky zrejme prińli na mesto Trenčín, ale do nesprávnych 

Mgr. Mária Vilkovská 
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rúk. Je pravdou, ņe podujatie som v kronike mesta Trenčín 

zdokumentoval podľa opisu očitých svedkov – novinárov. No, 

bolo to len konńtatovanie, bez ńťavy, teda bez preņitia. Stále 
my chýbalo byť prítomným na takomto peknom podujatí 

(o ktorom ińli chýry ńiroko-ďaleko), ale predovńetkým dýchať 
jeho atmosférou. Vďaka riaditeľke Strednej priemyselnej 

ńkoly odevnej v Trenčíne 

Mgr. Márie Vilkovskej, 
ktorú som oslovil počas 

prestávky medzinárodnej 
konferencie „Fórum Eu-

rópa“, som dostal po 

prvýkrát pozvánku na toto 
krásne podujatie a poda-

rilo sa my zaņiť to, čo aj 
ďalńím moņno viac ako tristo účastníkom výstavy. Program 

výstavy začína. Ņiarivé lúče zapadajúce májového slniečka 

prebleskujú oknami synagógy sťa reflektory, stińuje sa vrava 
a priestorom synagógy zaznieva dueto flauty a gitary ņiakov 

Základnej umeleckej ńkoly v Trenčíne a po búrlivom potlesku 
vystupuje na otvorenú scénu so svojím príhovorom riaditeľka 

ńkoly Mgr. Mária Vilkovská. Po oslovení slávnostného zhro-

maņdenia pokračovala zvýraznením dneńného dňa, keď 
v týchto minútach začal plynúť jeden z najdôleņitejńích 

okamihov maturantov ńtudijných odborov modelárstvo 
a návrhárstvo odevov 4.F a 4.G triedy Strednej priemyselnej 

ńkoly odevnej v Trenčíne prezentovaním sa trenčianskej 

verejnosti svojimi modelmi. Tá chvíľa, ktorá dnes prińla, 
prekvapila a priniesla nám vńetkým prítomným úņasný záņitok 

z poznania a krásy. To, čo poskytlo 52 ńtudentov z návr-
hárskych tried nańim očiam, je výsledok ich húņevnatej 

ńtvorročnej práce pod vedením triednych učiteľov Ing. 

Jaroslavy Trnkovej a Ing. Boņeny Ińtvánikovej. Ich aktivita 

módna prehliadka vlastných modelov ńtudentov sa začína 
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a snaha potvrdzujú získané ocenenia 

na viacerých súťaņiach, z ktorých 

najvýraznejńie boli dosiahnuté na 
tohoročnej „Zlatej Fatime Junior 

2004“, keď v kategórii „voľná odevná 
tvorba“ získali prvé miesto ńtudentky 

Veronika Prekopová, Katarína 

Dobiáńová a Alena Matuńčinová za 
model pod názvom „Pocta Henrimu Matissovi“ a v kategórii 

„odevné doplnky“ získali prvé miesto   za  kolekciu  klobúkov   
pod názvom „Pseudonávraty“ ńtudenti Lucia Ńabíková, Ľubica 

Vrńková, Jana Ńtorcelová, Martina Vrábelová, Janka 

Lojeková, Martin Černák a Rado Ondrińák. Vńetky modely, 
ktoré boli v priebehu rokov ocenené, dostali dnes svoje čestné 

miesto na dneńnej výstave. Okrem toho 
kaņdý vystavený model bol doplnený 

o inńpiratívny zdroj, fotodokumentáciu, 

skice a výtvarnú realizáciu a kaņdý 
autor bol k dispozícii odpovedať 

kaņdému návńtevníkovi na jeho otázky 
ohľadom spracovania modelu. Na záver 

riaditeľka ńkoly Mgr. Mária Vilkovská 

poďakovala vńetkým tým, čo pripravili toto podujatie – 
ńtudentom, pedagógom, rodičom a popriala vńetkým príjemný 

umelecký záņitok. Celé podujatie gradovalo veľkou módnou 
prehliadkou, v ktorej autori modelov sa stali manekýnmi. 

Účastníci podujatia neńetrili ováciami a potleskom.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 17.05.2004 

Pomocná evidencia 301/1/04, 335/1/04 
Fotoalbum č. 27/2004 

 

fantázia ńtudentov nepozná hraníc 

predvádzané modely boli veľmi vkusné 
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Dňa 14. mája 2004 vyvrcholilo okresné kolo vo volejbale 

pedagógov Trenčianskeho okresu  v telocvični Základnej 

ńkoly Trenčín, Hodņova ulica. Palmu víťazstva si po urputnom 
finálovom zápolení odnieslo druņstvo Základnej ńkoly 

Trenčianske Teplice pred druņstvom Základnej ńkoly Trenčín, 
Ulica Dlhé Hony. 

Trenčianske noviny 17.05.2004 

Pomocná evidencia 311/2/04 
 

Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s., Trenčín v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom pripravilo v termíne 

od 19. do 21. mája 2004 verejnosťou obľúbené výstavy Učeň 

a Tvorivosť mladej generácie. 
Na celkovej ploche 1 250 

metrov ńtvorcových sa pred-
stavilo 41 vystavovateľov. 

Cieľom tohto výstavného po-

dujatia bola prezentácia stred-
ných odborných učilíńť, zdru-

ņených stredných ńkôl, stre-
dísk praktického vyučovania a 

stredných odborných ńkôl, ako 

aj výsledkov ich tvorivej činnosti. 
Zámerom organizátorov bolo umoņniť 

ńtudentom získať potrebné informácie o 
existujúcich ńtudijných odboroch a o 

moņnostiach ďalńieho vzdelávania. Z 

hľadiska ńkôl to znamenalo najideálnejńí 
spôsob oslovenia nových ņiakov. Prie-

beh výstavy obohatil atraktívny sprie-
vodný program. Z nich moņno  spome-

núť : 

prezentácia výrobkov SOU stavebné Trenčín 

   propagácia kaderníckych prác 
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- seminár pod názvom : „Príprava profesijného poradcu pre 

stredné ńkoly v Trenčianskom regióne s podporou 

informačno-komunikačných technológií“, ktorý pripravilo 
Metodicko - pedagogické centrum Trenčín; 

- prednáńka „Bezpečné pracovné návyky - podmienka výkonu 
svojej odbornosti.“ pod záńtitou Národného inńpektorátu 

práce, Bratislava; 

- zaujímavé boli praktické ukáņky ņiakov, módne prehliadky a 
moņnosť kúpy vystavova–

ných produktov. Spolu s 
výstavami „Učeň“ a „Tvo-

rivosť mladej generácie“ 

bol organizovaný turnaj v 
počítačových hrách pod 

názvom „Slovanet Go DSL 
Cup“.  

Odborná súťaņná komisia vyhodnotila súťaņ „o najlepńí 

výrobok, v ktorom sa bez poradia umiestnili so svojimi 
výrobkami tieto ńkoly : 

- Zdruņená stredná ńkola sklárska Lednické Rovne za 
kolekciu výrobkov zo skla; 

- Stredné odborné učilińte stavebné  Povaņská Bystrica za 

učebnú pomôcku „ suchá výstavby v podkroví“; 
- Zdruņená stredná ńkola Púchov za kolekciu „Staronové“ 

- Zdruņená stredná ńkola elektrotechnická Stará Turá za 
grafický aqualizér a spektrálny analyzér; 

- Stredné odborné učilińte odevné a textilné Trenčín za 

kolekciu „Átman“; 
- Stredné odborné učilińte nábytkárske Pravenec za funkčný 

model Trenčianskeho hradu. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 24.05.2004 

Pomocná evidencia 306/1/04, 323/1/04 

najviac záujemcov sa stretlo pri počítačoch 
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Dňa 24. mája 2004 zavítalo na návńtevu Detského 

mestečka Trenčín Zlatovce 15 detí z rakúskeho hraničného 

mestečka Marchegg spolu s pracovníkom Organizácie Spo-
jených národov vo Viedni José Fernandézom de Andrade 

z Portugalska. Po úvodnom privítaní sa rakúske deti zúčastnili 
so svojimi rovesníkmi z Detského mestečka hodiny slovensko-

nemeckého jazyka. Deti spoločne navńtívili Trenčiansky hrad 

a zúčastnili sa ńportových súťaņí. Deti sa navzájom bliņńie 
spoznali a upevnili priateľstvo. Tieto priateľské kontakty 

organizovala spoločnosť „Akis Slovakia Bratislava“. Počas 
letného obdobia istá rakúska spoločnosť bude organizovať  

výmenné pobyty slovenských detí v rakúskych rodinách. José 

Fernandéz de Andrade má v pláne organizovať spoločný 
koncert slovenských a rakúskych umelcov a výťaņok chce 

odovzdať Detské mestečku v Trenčín – Zlatovce. 
Trenčianske noviny 31.05.2004 

Pomocná evidencia 353/2/04 

 
Mestský futba-

lový ńtadión na 
Sihoti v Trenčíne 

patril dňa 27. má-

ja 2004 vzájom-
ného meraniu síl 

futbalových muņ-
stiev Obchodnej 

akadémie  Dr. Mi-

lana Hodņu 
v Trenčíne a Gymnázia Ľudovíta Ńtúra v Trenčíne pri 

príleņitosti  85. výročia zaloņenia oboch ńkôl a 100. výročia 
prvého futbalového zápasu v Trenčíne. Podujatie prilákalo na 

ńtadión obdivuhodnú návńtevu mladých návńtevníkov, 

ńtudentov oboch ńkôl. Eńte pred úvodným otvorením zápasu 

pred otvorením  zápasu sa predstavil so svojím program tanečný súbor „Goonies Girls“   
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na zelenom trávniku pozdravili ńtudentov a pedagógov 

jubilujúcich ńkôl svojím vystúpením členky súboru „Goonies 

Girls“ z Trenčína. Po nástupe hráčov na trávnatú plochu sa 
prihovorili k ńtudentom a pedagógom riaditelia oboch ńkôl 

Mgr. Ľubomír Jandík a Mgr. Ńtefan Marcinek a vzájomne si 
vymenili pamätné listiny zápasu. Od úvodného hvizdu roz-

hodcu pána Gajdúńka sa hral zápas vo skvelej  diváckej kulise, 

sprevádzanú hlasným povzbudzovaním, bubnovaním na 
bubnoch, prebehovaním vlajkonosičov oboch ńkôl popred 

hlavnú tribúnu, mexickými vlnami, ktorú určite museli 
závidieť aj prvoligoví hráči AS Trenčín, ktorí sa prińli na 

zápas pozrieť po tréningu. Priebeh zápas mali v prvom polčase 

pevne v rukách futbalisti 
obchodnej akadémie, ktorých 

motivoval riaditeľ Mgr. 
Ľubomír Jandík tým, ņe verejne 

vyhlásil, ņe ak vyhrajú zajtra sa 

neskúńa. Svoju aktivitu zúročili 
v 10. minúte zápasu gólom, 

ktorý dal Tomáń Mańán. 

Gymnazisti sa snaņili hru 

vyrovnať, ale hrali akosi 
v útlme. Nepodarilo sa im 

vyrovnať hru ani po viac-
násobných výmenách hráčov. 

No, keď prińla posledná 90. 

minúta riadne hracieho času 

Mgr. Ńtefan Marcinek a Mgr. Ľubomír Jandík 

pamätná listina zápasu 
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uderili opäť hráči obchodnej akadémie a M. Kováčik dal 

druhý gól. Zdalo sa, ņe obchodná akadémia má výhru 

v rukách, ale opak bol pravdou. V tej istej minúte zápasu 
gymnazista M. Videczký vsietil prvý gól za svoje druņstvo 

a v predĺņení gymnazisti gólom P. Mičeka vyrovnali na 2:2. 
Za najlepńích hráčov vyhlásili T. Zuba z Obchodnej akadémie 

Dr. M. Hodņu v Trenčíne a M. Hilčíka z Gymnázia Ľ. Ńtúra. 

Trenčianske noviny 24.05.2004, 31.05.2004 
Pomocná evidencia 329/1/04 

Fotoalbum č. 30/2004 
 

V dňoch 27. aņ 28. mája 2004 Fakulta ńpeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pripravila 
s trenčianskymi podnikmi Konńtrukta – Industry, a.s. Trenčín, 

Vodné elektrárne Trenčín a.s. Trenčín a Vojenský 
opravárenský podnik 027 Trenčín medzinárodnú vedeckú 

konferenciu pod názvom „Funkčné povrchy 2004“. 

Odbornými garantami konferencie boli : 
- dekan Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., 
- prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka                          

doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., 

- prodekan Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Harold Mäsiar, 

CSc. 
- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., 

Konferencia sa zaoberala týmito tématickými okruhmi : 

- tepelne  a chemicko-tepelne spracované povrchy; 
- fyzikálne, chemicky a fyzikálno-chemicky povlakované 

povrchy; 
- ņiarovo striekané povrchy; 

- hutnícky ņiarovo pokovované a plátované povrchy; 

- povrchy iontovo implantované; 

na ńtadióne bola výborná atmosféra 

od samého začiatku do konca sa hralo fair-play 
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- navárané povrchy; 

- mechanicky spevňované povrchy; 

- povrchy dokončované obrábaním; 
- skuńobné metódy obrobených a upravených povrchov; 

- meranie a vyhodnocovanie funkčných povrchov; 
- iné povrchy konkrétnej funkčnosti, získané ńpeciálnymi 

technológiami. 

Konferenciu otvoril prorektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Ivan Baránek, CSc. a privítal vńetkých jej 
účastníkov. Konńtatoval, ņe konferencie sa 

zúčastňujú odborníci z Poľskej republiky 

českej republiky a Slovenskej republiky, 
ktorí svojimi vystúpeniami budú 

prezentovať výsledky ńpičkových 
technológií v oblasti funkčných povrchov strojov a zariadení. 

Eńte pred prvou odbornou prednáńkou predstavil výrobný 

program a sluņby Vojenského opravárenského závodu 027 
v Trenčíne jeho technický námestník Ing. Marián Gogora. 

Okrem iného vyzdvihol spoluprácu 
závodu s Trenčianskou univerzitou 

Alexandra Dubčeka, ktorá im umoņňuje 

vyuņívať vo výrobe najnovńie 
technológie a na strane druhej poskytuje 

nevyhnutnú prax ńtudentov univerzity. 
No a potom začal dvojdňový maratón 

prednáńok : 

- „Deformačné ńtruktúry pri obrábaní 
kovov“ – prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc. z Preńova; 

- „Metrológia obrobených kovov“ – prof. Ing. Bohumil 
Bátora, CSc. z Trenčína; 

- Lisabonské ciele Európskej únie, kreatika a funkčné 

povrchy“ prof. Ing. Ján Békés, DrSc. z Bratislavy; 

prorektor doc. Ing. Ivan 

 Baránek, CSc. 

Ing. Marián Gogora 
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- „Metóda posúdenia odolnosti proti opotrebovaniu liatin pri 

veľmi malých rozdieloch chemického zloņenia a ńtruktúry“  

- Jan Grześkowiak, M.Mc. z Poznane; 
- „Účinok laserového opracovania na vlastnosti titanovej 

liatiny Ti-6Al-4V“ – Ing. Konrad Bartkowiak, PhD., Ing. 
Jacek Borowski, PhD.  Ing. Andrzej Wolyński, PhD. 

z Poznane; 

- „Vplyv tvarovej modifikácie pracovného povrchu 
kinematických dvojíc na častice opotrebenia“ – prof. dr. hab. 

inź. Karol Nadolny, mgr. inź. Jaroslaw Pelech, PhD. 
z Poznane; 

- Povrchy vytvorené vysoko rýchlostným hydroabrazívnym 

prúdom“ – Ing. Sergej Hloch, prof. Ing. Vladimír 
Blagodarny, DrSc., doc. Ing. Slavko Pavlenko, CSc. 

z Preńova; 
- „Povrchy perspektívneho významu“ – prof. Ing. Bohumil 

Bumbálek, CSc., doc. Ing. Leoń Bumbálek, PhD., Ing. 

Michal Kruņík z Brna; 
- „Tribologické charakteristiky kompozitov typu zliatina 

AlSi/Cnat“ -          dr.  inź. Marina Mitko, dr. inź. Szczepan 
Tomczynski z Czenstochovej; 

- „Vyhodnotenie chemického zloņenia metódou AES 

povrchovej vrstvy oceľových súčiastok loņiska po skúńkach 
opotrebenia“ – mgr. Marian Pawelczyk, prof. dr. hab. 

Wlodzimierz Waligóra; 
- „Vývoj nových zliatin medi určených k obrábaniu“ – Ing. 

Václav Koutný, CSc., prof. Ing. Ján Mádl, CSc., Ing. 

Vítězslav Rázek, CSc. z Prahy a Ing. Jíří Faltus, CSc. 
z Panenských Březan; 

- „Emulzné oleje z prírodných surovín a ich vplyv na rezný 
proces a kvalitu obrobenej plochy“ - Ing. Vítězslav Rázek, 

CSc., prof. Ing. Ján Mádl, CSc., Ing. Václav Koutný, CSc. 

a Ing. Boņena Kremanová z Prahy; 
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- „Hodnotenie vybraných parametrov W-WC vrstvy 

deponovanej metódou PE CVD na súčasti leteckých 

automatických zbraní“ – Ing. Daniel Kotter, PhD. a doc. Ing. 
Peter Mrva, CSc. z Końíc; 

- „Vplyv opotrebovania nástrojov na drsnosť povrchu 
obrobených povrchov pri vŕtaní“ – Ing. Jozef Jurko, PhD. 

a Ing. Jela Ondírková, PhD z Preńova; 

- „Charakteristika stereometrie oceľového povrchu po 
vibračnom leńtení“ – Dorota Stadnicka, MsC. a prof. Jerzy 

Łunarski, PhD. z Rzeszova; 
- „Konečná úprava funkčných povrchov vedenia nite“ – prof. 

DSc. Jan Szadkowski, PhD., prof. DSc. Stanislav Płonka, 

PhD. a MSc. Boguslaw Pytlak z Bialsko-Bialej; 
- „Pouņitie technológie nanáńania náteru pre kompozičné 

funkčné povrchy“ – Ing. Vratislav Ņák a Jíří Rodling 
z Prahy; 

- „Tribologické vlastnosti funkčných dvojíc“ – Ing. Viktor 

Kreibich, CSc. a Ing. Pavel Ńvec z Prahy; 
- Detekcia zostatkového zamastenia povrchov súčiastok 

pomocou impulzívnej fluoroscenčnej metódy“ – Ing. Ján  
Kudláček z Prahy; 

- „Funkčné povlaky na báze práńkových plastov“ – Ing. Peter 

Holeček z Prahy; 
- „Určenie mikrogeometrickej ńtruktúry pracovného povrchu 

brúsnych kotúčov“ – prof. Dr. hab. inź. Czeslaw Niźanowski 
a mgr. inź. Malgorzata Skrzypiec z Krakowa; 

- „Obrábanie lapovacími nástrojmi brazívo – kov“ – prof. Dr. 

hab. inź. Adam Barylski z Gdanska; 
- „Ohybníky s navarenou činnou plochou“ – Ing. Anton 

Englárt, Ing. Ján Moravec, PhD. a doc. Ing. Jozef Pilc, CSc. 
zo Ņiliny; 
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- „Určenie únavovej ņivotnosti pri valivom dotyku 

loņiskových valčekov“ – Ing. Michal Libera, PhD 

z Poznane; 
- „Akosť povrchu pri sústruņení gumy a plnených plastov“ – 

prof. MSc. Imrich Lukovics, PhD., MSc. Ondřej Bílek 
a MSc. Lukáń Seďa zo Zlína; 

- „Tribologické charakteristiky pri pouņití polymérov 

a kovov“ - prof. MSc. Imrich Lukovics, PhD. zo Zlína;  
- „Elektrolúčové nanáńanie vrstiev práńkami na báze 

NiCrBSi“ – Ing. Frantińek Kolenič, Ing. Miroslav Koseček, 
PhD., Ing. Peter Fodrek, PhD. z Bratislavy a doc. Ing. 

Oldřich Opravil, PhD. z Trenčína; 

- „Vyuņitie metódy vplyvových faktorov na predikciu 
únavovej ņivotnosti komponentov“ – Ing. Justín Ńtibraný 

z Dubnice n/Váhom a prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. 
z Trenčína; 

- „Ńtúdium kvality delených povrchov“ – doc. Ing. Ondrej 

Híreń, CSc. z Trenčína; 
- „Skupinové technológie v technickej príprave výroby“ – 

Ing. Duńan Lahučký, CSc. a Ing. Peter Kacko z Trenčína; 
- „Moņnosti aplikácie spektrálneho analyzátora „Spectrolab 

JR 
CCD

“ – Ing. Igor Barényi  a prof. Ing. Ladislav Várkoly, 

PhD. z Trenčína; 
- „Príspevok k teórii tvorenia mikrotriesok v nízko-

rýchlostnom a vysokorýchlostnom hromadnom mikrorezaní 
„ – doc. Ing. Zdenko Lipa, CSc., prof. Ing. Alexander Janáč  

CSc. a Ing. Monika Dibalová z Trnavy; 

- „Povrchová elektrická rezistivita polymérnych materiálov“ – 
Ing. Ferdinand Hurta, PhD. a Ing. Zdenko Gardian 

z Trenčína; 
- „Charakteristika bodového plazmového nástreku WC + 12 

% Co“ – Ing. Mária Ličková a prof. Ing. Ladislav Várkoly, 

PhD. z Trenčína; 
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- Ņiaruvzdorné difúzne povlaky rotorových lopatiek leteckého 

prúdového motora“ – Ing. Marta Kianicová a prof. Ing. 

Ladislav Várkoly, PhD. z Trenčína; 
- Presnosť a kvalita obrábania“ – Ing. Jozef Ńandora, PhD. 

z Trenčína. 
Trenčianske noviny 24.05.2004 

Pomocná evidencia 329/2/04, 349/1/04, 350/1/04 

 
Katedra metrológie a kvality Fakulty mechatroniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci 
s Fórom učiteľov kvality usporiadala konferenciu pod názvom 

„Kvalita pedagogiky kvality“ pod záńtitou dekana Fakulty 

mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. v dňoch 10. aņ 11. júna 2004 

v Pieńťanoch. Účastníci mohli vystúpiť v dvoch sekciách 
s tematickými okruhmi : 

- „Nové trendy vzdelávania v oblasti kvality“, 

- „Praktické skúsenosti z oblasti pedagogiky kvality“ 
Odbornými garantami konferencie boli prof. RNDr. Michal 

Tkáč, CSc. a prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. 
Vlastné poznámky 

 

Peter Černo, ńtudent 3. G triedy Gymnázia Ľudovíta Ńtúra 
v Trenčíne patrí v súčasnej dobe medzi najväčńie matematické 

talenty nielen na tejto ńkole, ale aj na Slovensku. Jeho 
najväčńím doterajńím úspechom bolo umiestnenie sa na 5. 

mieste v tohoročnom celoslovenskom kole matematickej 

olympiády. Jeho najprenikavejńím úspechom patrí postup na 
medzinárodnú súťaņ matematickej olympiády, ktorá sa 

uskutoční v tomto roku v mesiaci júl v Aténach. Peter bol 
okrem toho aj úspeńným aj v krajskom kole olympiády 

v programovaní, kde dosiahol prvé miesto. V celoslovenskom 

kole sa zatiaľ nepresadil.  
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Trenčianske noviny 07.06.2004 

Pomocná evidencia 376/2/04 

 
Dňa 22. júna 2004 sa uskutočnila na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka tlačová beseda v súvislosti 
s konaním medzinárodnej vedeckej konferencie, organi-

zovanou Slovenskou sklárskou spoločnosťou v Trenčíne. 

O význame konferencie zoznámili členovia organizačného 
výboru prof. Dr. Marek Lińka, DrSc., Ing. Peter Ńimurka, 

PhD. a doc. Ing. Ńtefan 
Ńkultéty, PhD. Význam 

vedeckého poslania kon-

ferencie potvrdzuje sku-
točnosť, ņe vńetky pre-

zentované príspevky prej-
dú ńtandardným recen-

zným pokračovaním 

a budú zverejnené v sa-
mostatnom čísle nemec-

kého karentovaného časopisu „Glass Sciense and Tech-
nology“, ktoré obdrņí kaņdý účastník konferencii pri 

prezentácii dňa 23. júna 2004. 

Trenčianske noviny 28.06.2004 
Pomocná evidencia 410/1/04, 425/1/04 

 
Dňa 23. júna 2004 sa uskutočnilo v divadelnej sále 

Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne slávnostné otvorenie medzinárodnej 
vedeckej konferencie organizovanej Slovenskou sklárskou 

spoločnosťou, Českou sklárskou spoločnosťou a sklárňou 
RONA a.s. Lednické Rovne pri príleņitosti stého výročia 

narodenia významného sklárskeho vedca a technológa 

Norberta Kreidla, ktorý po obhajobe doktorátu z fyziky na 

o priebehu medzinárodnej konferencii informovali zľava  Ing. Peter Ńimurka, 

PhD., prof. Dr. Marek Lińka, DrSc.  a doc. Ing. Ńtefan Ńkultéty 
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Viedenskej univerzite v roku 1928 sa oņenil s neterou majiteľa 

sklárne v Lednických Rovniach Jozefa Schreibera. Tu 

v sklárňach začal so svojou mimoriadne bohatou a úspeńnou 
sklárskou vedeckou kariérou. O vrcholnom medzinárodnom 

charaktere tohto podujatia potvrdila skutočnosť, ņe sa 
uskutočnila pod gesciou Medzinárodnej sklárskej spoločnosti 

(International Comission on Glass). Medzinárodnú kon-

ferenciu spojili s mestom Trenčín aj ďalńie ńirńie a menej 
zjavné sku-

točnosti. 
Predo-

vńetkým to 

bola existen-
cia význam-

nej sklárskej 
inńtitúcie 

Výskumný 

a vývojový 
ústav sklár-

sky, ktorý 
v polovici 

deväťdesiatych rokov 20. storočia zanikol. Jeho 

pokračovateľom sa stalo Centrum kompe-
tencie skla – „Vitrum Laugarício“ 

(VILA)., spoločné pracovisko Ústavu 
anorganickej chémie 

Slovenskej akadémie 

vied, Trenčianskej 
univerzity Alexandra 

Dubčeka a sklárne 
RONA a.s. Lednické Rovne, ktoré je 

zriadené v súčasnej dobe na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka. Vznik tohto 
Ing. Peter Vačok 

Ing. Duńan Galúsek 
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pracoviska bolo logickým vyústením idey synergického 

premostenia spájajúceho rezort vysokých ńkôl a Slovenskej 

akadémie vied so sklárskou výrobnou základňou. 
Medzinárodnú konferenciu otvoril člen organizačného výboru 

konferencie Ing. Duńan Galúsek a privítal vńetkých účastníkov 
konferencie osobitne predsedu Slovenskej sklárskej spoloč-

nosti Ing. Petra Vačka, rektora Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., primátora 
mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, prezidenta Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory Ing. Petra Mihóka 
a príbuzných Norberta Kreidla. Potom so 

svojimi príhovormi v anglickom jazyku 

vystúpili predseda Slovenskej sklárskej 
spoločnosti Ing. Peter Vaček, rektor 

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

a prezident Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory Ing. Peter Mihók. 
Po slávnostnom otvorení pokračoval program medzinárodnej 

konferencie odbornými prednáńkami. Prvý deň rokovania 
konferencie sa vo večerných hodinách 

ukončil  slávnostným večerom v Delovej 

bańte Trenčianskeho hradu. Ťaņiskom 
ńtvrtkového programu okrem odborných 

prednáńok bolo v poobedňajńích hodinách 
odhalenie busty Norberta Kreidla 

v Lednických Rovniach spojenej 

s návńtevou sklárskeho múzea, vzorkovej 
siene a prevádzky sklárne RONA a.s. 

Lednické Rovne. Záverom treba dodať, ņe 
Kreidlovou memoriálnou konferenciou sa 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

Ing. Peter Mihók 
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obnovila tradícia spoločných československých sklárskych 

konferencií, ktoré sa budú kaņdoročne organizovať striedavo 

v Slovenskej republike a Českej republike. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 23. júna 2004 za slnečného počasia sa stalo Mierové 

námestie v Trenčíne miestom zaloņenia novej 

tradície pre ņiakov základných ńkôl mesta 
Trenčín pod názvom „Rozlúčka so ńkolským 

rokom“. Ňou sa ņiaci rozlúčili s uplynulým 
ńkolským rokom 2003/2004 spojenej s verej-

ným vyznamenaním najlepńích ņiakov 

z trenčianskych základných ńkôl. Podujatie 
otvorila na pôde amfiteátra moderátorka Mária 

Kuhleföllová a privítala trvalo uvoľneného funkcionára mesta 
Trenčín Branislava Zubričaňáka, vedúceho odboru ńkolstva 

a sociálnych vecí Mgr. Jozefa Baláņa a vńetkých ņiakov. 

Potom v priestoroch amfiteátra odovzdávali Branislav 
Zubričaňák a Mgr. Jozef Baláņ týmto najlepńím ņiakom 

základných ńkôl na vecné dary : 
- Základná ńkola Trenčín, 

Ńtudentská ulica – Patrik 

Ńvančara, Ivan Múdry, 
Michal Gvizd, Ján 

Zámečník; 
- Základná ńkola Trenčín, 

Veľkomoravská ulica – 

Terézia Barčáková, Zu-
zana Grigerová, Miloń 

Ábel, Bohuń Gabriel; 
- Základná ńkola Trenčín, Ulica Dlhé Hony – Eva Kubicová, 

Marek Pleva; 

Mária Kuhlöfellová 

zľava - Mária Kuhlöfellová, Branislav Zubričaňák, Mgr. Jozef Baláņ 
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- Základná ńkola Trenčín, Bezručova ulica – Alexandra 

Lochmanová, Dagmar Kubínska, Monika Valachová, Peter 

Kosec, Ńtefan Novosad, 
Martin Krajčovič; 

- Základná ńkola Trenčín, 
Hodņova ulica – Kristína 

Sámelová, Nikola Timková, 

Kristína Ludíková, Petra 
Kodajová, Patrik Horňák; 

- Základná ńkola Trenčín, 
Kubranská cesta – Lýdia 

Folvarčíková, Simona Bańová; 

- Základná ńkola Trenčín, Ulica Na dolinách – Ivona 
Papierniková, Nikola Slováková, Jozef Ńimún, Duńan 

Minárik; 
Na záver treba dodať, ņe podobne podujatie sa uskutočnilo dňa 

21. júna 2004 pre deti zo sídliska Trenčín – Juh v priestoroch 

Kultúrneho strediska Trenčín – Juh, kde boli odovzdané vecné 
dary týmto najlepńím ņiakov : 

- Základná ńkola Trenčín, Východná ulica – Dominika 
Vlasáková, Monika Slezáková, Paulína Baránková, 

Rastislav Kováč, Dominika Petrová; 

- Základná ńkola Trenčín, Novomeského ulica – Silvia 
Bloudková, Monika Mináriková, Patrik Kováč, martin 

Konečný; 
- Základná ńkola Trenčín, Saratovská ulica – Alņbeta 

Černeková, Monika Decká, Alica Hehejíková, Rudolf 

Vychovalý. 
Trenčianske  noviny 28.06.2004 

Pomocná evidencia 429/2/04 
 

Dňa 25. júna 2004 usporiadala Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne tlačovú besedu na záver 

Martin Krajčovič prijíma vecný dar od Mgr. Jozefa Baláņa 
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ńkolského roka 2003/2004, na ktorej sa prezentovali jej 

akademickí funkcionári rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

a prorektori doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., doc. RNDr. Juraj 
Slabeycius, CSc. a PaedDr. Ernest Broska. O tom aký bol a čo 

priniesol akademický rok 2003/2004 na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka informoval rektor doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD. Tento akademický rok bol veľmi náročný, 

pretoņe sa museli pripraviť akredičné spisy pre nové 
koncipované ńtudijné odbory, ktoré sa budú na univerzite 

rozvíjať. Ďalej sa musela univerzita vysporiadať z aplikáciou 
novely zákona o vysokých ńkolách 

v oblasti financovania sociálnych 

programov (ubytovanie ńtudentov, 
ńtipendiá a podobne), s nejasnosťou 

návrhu zákona o ńtudentských 
pôņičkách. Okrem týchto negatív boli 

aj pozitívne stránky činnosti univerzity. 

Predovńetkým treba spomenúť, ņe 
učebné programy pre akreditačnú 

komisiu boli kvalitne pripravené, čoho výsledkom bola 
schválená 

akreditácia no-

vo koncipova-
ných učebných 

programov na 
Fakulte mecha-

troniky, Fakul-

te ńpeciálnej 
techniky, Fa-

kulte priemy-
selných tech-

nológií a Fa-

kulte sociálno-ekonomických vzťahov. Dobudoval sa internát 

zľava – prorektor PaedDr. Ernest Broska, prorektor doc. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., rektor doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. a prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

Doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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o ďalńích 50 miest pre ńtudentov v Záblatí a mimoriadne dô-

leņité je univerzita dostala pre svoj rozvoj v novom ńkolskom 

roku 2004/2005 ďalńie dva nové priestory pre svoju činnosť, 
čo je výsledkom dobrej spolupráce s mestom Trenčín po 

podpísaní vzájomnej zmluvy. Prvým objektom je zruńená 
Základná ńkola Trenčín, Ńtudentská ulica, ktorá bezprostredne 

susedí s budovami univerzity a druhým objektom je pavilón 

„E“ zruńenej Základnej ńkoly Trenčín, Saratovská ulica, ktorý 
bol doteraz vyuņívaný pre ńkolskú druņinu, resp. ńkolský klub. 

Ďalńím pozitívnym prvkom sa stala skutočnosť, ņe niektorí 
mladí pracovníci univerzity končia alebo skončili 

doktorandské ńtúdium, podali kandidátske dizertačné práce, 

podali habilitačné práce a po ich 
obhájení sa omladí kategória 

asistentov a docentov učiteľského 
zboru univerzity. Je veľmi radostné, ņe 

v tomto ńkolskom roku počet 

absolventov dosiahne prvú tisícku. 
O situácii v prihlasovaní nových 

ńtudentov na jednotlivé fakulty 
univerzity informoval prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka doteraz eviduje celkom 
1738 ņiadostí, z toho na : 

- Fakultu ńpeciálnej techniky 213 
ńtudentov;  

- Fakultu mechatroniky 554 ńtu-

dentov;                                                
- Fakultu sociálno-ekonomických 

vzťahov 579 ńtudentov; 
- Fakultu priemyselných technológií 392 ńtudentov. 

Keďņe nie je známe koľko ńtudentov skutočne nastúpi, pretoņe 

si mohli podať ņiadosti na viacero iných vysokých ńkôl, 

prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

prorektor PaedDr. Ernest Broska 
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pravdepodobne budú eńte dodatočné prijímacie pohovory. 

I v tomto novom ńkolskom roku 2004/2005 sa bude otvárať 

tretí ročník Akadémie tretieho veku a jej prvý ročník bude 
končiť ńtúdium. O výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka informoval 
prorektor doc. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. Univerzita rieńila 

dvanásť programov ńtátnych zákazok a päť edukačných 

programov cez agentúru VEGA. Na podporu mladých 
výskumníkov vyčlenila univerzita z vlastného rozpočtu 200 

tisíc Sk. Výskumné programy boli rieńené v rámci 5. rám-
cového plánu Európskej únie. Pre tento ńkolský rok by radi 

získali granty v rámci 6. rámcového plánu Európskej únie. 

Univerzita vytvárala podmienky pre aktivity ńtudentov 
ńtudovať v zahraničí cez „Leonardo“ a „Erazmus“, k čomu 

boli uzatvorené dohody so zahraničnými univerzitami 
v Savojsku, Bologni, Prahe, Iņevsku, univerzitami v Spolkovej 

republike Nemecko a rozpracované sú zmluvy s univerzitami 

vo Vilniuse, Lugansku, Minsku a Warńave. Prorektor PaedDr. 
Ernest Broska sa vo svojej informácii dotkol vytvára-

nia priestorových podmienok pre činnosť Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. Potvrdil konńtatovanie rektora 

doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., ņe nové vedenie mesta 

Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom zlepńilo 
komunikáciu s univerzitou, čoho výsledkom bola podpísaná 

vzájomná dohoda dňa 8. apríla 2004. Na základe tejto dohody 
poskytlo mesto Trenčín do dlhodobého prenájmu ďalńie, uņ 

dnes spomínané objekty pre nové ńtudijné odbory – 

ońetrovanie, balneoterapia a fyzioterapia. Pre takmer 400 
vysokońkolákov by sa mal v najbliņńej budúcnosti vytvoriť 

podmienky pre činnosť vysokońkolského klubu v priestoroch 
kina Hviezda, ale aņ po rekonńtrukcii, ktorá by sa mala 

realizovať z európskych fondov. Potvrdil dobrú činnosť 

univerzity v telesnej výchove a ńporte. Pre jej akceleráciu 
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spracováva katedra telesnej výchovy a ńportu univerzity 

koncepciu je rozvoja tak, aby zahrňovala náväznosť vńetkých 

vekových kategórií od základnej ńkoly po vysokú ńkolu. 
Záverom svojho vystúpenia sa dotkol aj dislokácie fakúlt 

v Trenčíne. Fakulta mechatroniky prakticky uņ od ńkolského 
roka 2003/2004 bola trvalo umiestnená v Záblatí, fakulta 

sociálno-ekonomických vzťahov bude od 

nového ńkolského roka 2004/2005 
v zruńenom objekte po Základnej ńkole 

Trenčín, Ńtudentská ulica, fakulta 
ńpeciálnej techniky zostane v budove, 

kde je doteraz. Pre nové zavádzané 

učebné odbory humánneho typu – 
ońetrovateľská technika, balneoterapia 

a fyzioterapia je určená budova pavilónu 
„E“ zruńenej Základnej ńkoly Trenčín, Saratovská ulica.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 26. júna 2004 prijal riaditeľ Krajského úradu 

v Trenčíne Mgr. Divinský v Kongregačnej sále Trenčianskeho 
múzea 28 najlepńích ńtudentov stredných ńkôl, základných 

ńkôl a základných umeleckých ńkôl Trenčianskeho kraja, aby 

sa im poďakoval za vynikajúce výsledky vo vzdelávaní ako aj 
za mimotriednu a mimońkolskú činnosť. Z trenčianskych ńkôl  

boli odmenení títo ńtudenti a ņiaci : 
- Romana Matoušková z Gymnázia Ľ. Ńtúra v Trenčíne, 

ktorá dosiahla vynikajúce výsledky v olympiáde fran-

cúzskeho jazyka, kategória 2E; 
- Natália Kučírková z Gymnázia Ľ. Ńtúra v Trenčíne, ktorá 

dosiahla vynikajúce výsledky vo fyzikálnej  olympiáde, 
kategória 2C; 

doc. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. 
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- Miroslava Rabulová zo Strednej priemyselnej ńkoly 

odevnej v Trenčíne za popredné umiestnenie v súťaņi 

„Prostějovská zlatá jehla“; 
- Magdaléna Slemenská z Obchodnej akadémie Dr. Milana 

Hodņu v Trenčíne za popredné umiestnenie v súťaņi „Mladý 
účtovník“; 

- Ingrid Suchánková zo Základnej ńkoly Trenčín, 

Novomeského ulica, ktorá získala titul majsterky Slovenskej 
republiky v karate; 

- Peter Sáska zo Základnej umeleckej ńkoly v Trenčíne za 
popredné umiestnenie v súťaņi „Malé grafické formy. 

- Vlastné poznámky 

  
Dňa 29. júna 2004 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Anton Boc, dlhodobo uvoľnený poslanec Branislav 
Zubričaňák a vedúci Útvaru ńkolstva a sociálnych vecí 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláņ najlepńích 

ņiakov z trenčian-
skych základných 

ńkôl. Vo svojom 
príhovore vicepri-

mátor Ing. Anton 

Boc, ņe dneńnou 
akciou sa zakladá 

nová tradícia, v kto-
rej by chceli aj 

v budúcnosti pokra-

čovať. Poďakoval sa 
vńetkým ņiakom za 

vzornú reprezentáciu, či v ńporte, literatúre a olympiádach. 
Súčasne sa poďakoval aj pedagógom za ich aktivity pri 

vzdelávaní trenčianskych ņiakov. Po príhovore potom ņiakom 

zľava – Mgr. Jozef Baláņ, Branislav Zubričaňák, Ing. Anton Boc 
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funkcionári mesta Trenčín ņiakom blahoņelali a odovzdali 

vecné odmeny. Na prijatí sa zúčastnili títo ņiaci : 

- Ingrid Suchánková zo Základnej ńkoly Trenčín, 
Novomeského ulica, ktorá získala dvojnásobný titul 

majsterky Slovenska v karate 2004, zvíťazila na európskom 
pohári karate za účasti 8 krajín, získala 3.miesto na 

svetovom pohári v karate. Mala výborný prospech v ńkole 

a bola vyhodnotená takisto prednostom Krajského ńkolského 
úradu v Trenčíne. 

- Roman Mrázik zo Základnej ńkoly Trenčín, Saratovská 
ulica, ktorý ńkolu reprezentoval v basketbale, v ktorej 

druņstvo skončilo na 2.mieste v okresnom kole a Roman 

Mrázik bol vyhlásený za najlepńieho hráča. 
- Druņstvo ņiačok 3. a 4. ročníka 

v gymnastickom ńtvorboji Zá-
kladnej ńkoly Trenčín,  Vý-

chodná ulica, keď získali prvé 

miesto v krajskom kole o čo 
zaslúņili ņiačky : Vavrová Ka-

tarína, Kvasnicová Daniela, 

Balajová Barbora, Konjarová 

Simona, Vlasaková Dominika, Bulková Dominika. 

- Druņstvo ņiačok 8. a 9. ročníka v hádzanej zo Základnej 
ńkoly Trenčín, Východná ulica, ktoré získalo prvé miesto 

v Trenčianskom okrese. O úspech sa zaslúņili tri ņiačky 

Filipová Michaela, Surovčiková Katarína, Medřiková 

Simona. 

- Dagmar Kubinská zo Základnej ńkoly Trenčín, Bezručova 
ulica, ktorá získala 1. miesto karate na „Krokoyama Cup“, 

1.miesto na Slovenskom pohári karate. 
- Jaroslav Strnad zo Základnej ńkoly Trenčín, Bezručova 

ulica, ktorý získal na majstrovstvách Slovenska v kanoistike 

C1 – 1.miesto, C2 3.miesto a C 4 3.miesto. 

Ingrid Suchánková prijíma gratuláciu 
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- Marek Ševčík zo Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica 

ako člen reprezentačného výberu vo futbale. 

- Ivan Múdry zo Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica 
je vynikajúcim futbalistom. 

- Radoslav   Straka   zo   Základnej   ńkoly  
Trenčín, Ńtudentská ulica bol vynikajúcim futbalistom. 

- Kristína Ludiková zo Základnej 

ńkoly Trenčín, Hodņova ulica sa 
stala majsterkou Slovenska v bad-

mintone do 17 rokov a majsterkou 
Českej republiky dospelých za rok 

2004. 

- Stanislav Jantula zo Základnej 
ńkoly Trenčín, Hodņova ulica, ktorý sa umiestnil na 

majstrovstvách Slovenska na 3.mieste v kategórii C-2 
a 3.miesto získal v kategórii C-4 starńích ņiakov v kanoistike 

za rok 2003. 

- Športová hokejová trieda 9. E trieda Základnej ńkoly 
Trenčín, Hodņova ulica, ktorá získala 2.miesto na maj-

strovstvách Slovenska v hokeji a 2.miesto na majstrovstvách 
Slovenska v streetballe. 

- Alžbeta Černeková zo Základnej ńkoly Trenčín, 

Novomeského ulica získala 1.miesto v krajskom kole 
astronomickej súťaņe „Čo vień o hviezdach“, 2.miesto 

v okresnom kole geografickej olympiády a 3. miesto na 
okresnom kole fyzikálnej olympiády. 

- Miloš Jurák zo Základnej ńkoly 

Trenčín, Novomeského ulica získal                           
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej 

olympiády a úspeńné umiestnenie 
v krajskom kole. 

- Andrea Justová zo Základnej ńkoly 

Trenčín, Saratovská ulica získala prvé 

Kristína Ludíková prijíma gratuláciu 

Andrea Justová prijíma gratuláciu 
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a tretie miesto na obvodných a krajských speváckych 

súťaņiach – „Trenčianske hodiny“, súťaņ sestier Royových, 

„Slávik Slovenska“. Ńkolu ďalej reprezentuje ďalej v súbore 
Detskom folklórnom súbore „Brezinka.“ 

- Paulína Baránková zo Základnej ńkoly Trenčín, Východná 
ulica, ktorá získala 1.miesto v okresnej súťaņi prednese 

prózy, ocenenie v okresnom kole literárnej súťaņe „Európa 

v ńkole“. 
- Rastislav Kováč zo Základnej ńkoly Trenčín, Východná 

ulica, ktorý získal 1.miesto v okresnej súťaņi v prednese 
prózy, ocenenie v okresnom kole literárnej súťaņi „Európa 

v ńkole“, v septembri reprezentoval Trenčiansky kraj na 

celoslovenskej prehliadke recitátorov „Hviezdoslavov 
Kubín“ ako vlaňajńí víťaz. 

- Paulína Ovádková zo 
Základnej ńkoly Trenčín, Be-

zručova ulica, ktorá získala 

na okresnom kole „Tren-
čianske hodiny“ 2. miesto. 

- Marek Pleva zo Základnej 
ńkoly Trenčín, Ulica Dlhé 

Hony získal  1. miesto che-

mickej olympiády a ÚR – krajského kola chemickej olym-
piády, 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády 

a ÚR – krajského kola matematickej olympiády a 6.miesto 
v okresnom kole fyzikálnej olympiády. 

- Eva Kubincová zo Základnej ńkoly Trenčín, Ulica Dlhé 

Hony získala 1. miesto v geografickej olympiáde, 1.miesto 
v krajskom kole geografickej olympiády, 4. miesto celo-

ńtátnej geografickej olympiády a 1. miesto okresnom kole v 
prednese poézie a prózy. 

Paulínka Ovádková prijíma gratuláciu 
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- Zuzana Grigarová zo Základnej ńkoly Trenčín, 

Veľkomoravská ulica bola víťazkou viacerých vedo-

mostných olympiád – geografických, matematických. 
- Gabriel Bohuš zo Základnej ńkoly Trenčín, Veľkomoravská 

ulica získal 2. miesto v krajskom kolo jazykovej olympiády 
v nemeckom jazyku. 

- Jozef Šimún zo Základnej ńkoly Trenčín, Ulica Na dolinách 

získal 9. miesto na okresnom kole matematickej olympiáde, 
3.miesto na obvodnom kole „Hviezdoslavov Kubín“ a 

úspeńne reprezentoval ńkolu a mestu v „Biblickej 
olympiáde“. 

- Ivona Papierniková zo Základnej ńkoly Trenčín, Ulica Na 

dolinách je spoluzakladateľkou ņiackeho parlamentu 
a ņiackeho časopisu, aktívne sa zapojila do organizovania 

akcie „Hodina deťom „ 
- Barbora Hricková zo Základnej ńkoly Trenčín, Potočná 

ulica, ktorá získala 1. miesto v okresnej literárnej súťaņe 

určenej ņiakom základných ńkôl  „Píńem, píńeń, píńeme“ 
v kategórii mladńích ņiakov. 

- Lenka Líšková zo Základnej ńkoly Trenčín, Potočná ulica, 
ktorá úspeńne reprezentovala 

v okresnej speváckej súťaņi 

“Trenčianske hodiny“. 
- Patrik Horňák zo Základnej 

umeleckej ńkoly Trenčín, ktorí 
získal 1. miesto v speváckej súťaņi 

„Stančekova Prievidza“, 2. miesto 

v celoslovenskej speváckej súťaņi 
Pieseň I. Godina vo Vrábloch. 

Trenčianske noviny 460/1/04 
Pomocná evidencia 411/1/04, 412/1/04 

 

Patrik Horňák prijíma gratuláciu 
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Po prvej promočnej slávnosti dňa 2. jú-

la 2004 na Fakulte priemyselných tech-

nológií Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Púchove sa promočné oslavy 

preniesli dňa 6. júla 2004 preniesli do 
Trenčína. Ako prví promovali absolventi 

Fakulty ńpeciálnych technológií 

Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v divadelnej sále Kultúrneho a metodického centra 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po slávnostnom 
nástupe absolventov a akademických funkcionárov univerzity 

na pódium zaznela ńtátna hymna Slovenskej republiky. 

Funkciu promótora promócie sa ujal Ing. Jozef Eliáń, ktorí 
privítal rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., dekana Fakulty ńpeciálnej 
techniky prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. a ostatných 

akademických funkcionárov univerzity a fakulty. Po privítaní 

poņiadal dekana fakulty prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. 
o zahájenie promočného aktu. Dekan fakulty Ing. Bohumil 

Bátora, CSc. oznámil rektorovi Trenčianskej uni-verzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD., ņe 

prítomní absolventi po splnení vńetkých podmienok sú 

pripravení prevziať vysokońkolský diplom. Súčasne 
ho poņiadal, aby absolventi 

mohli byť dnes prehlásení za 
inņinierov. Rektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka vyjadril radosť nad 
skutočnosťou, ņe prítomné 

dámy a prítomní páni úspeńne 
zloņili vńetky predpísané 

skúńky a pretoņe splnili aj 

ostatné podmienky pred-za absolventov zloņila sľub Ing. Miroslava Revalová 

promótor Ing. Jozef Eliáń 

Ing. Jozef Eliáń 
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písané zákonmi Slovenskej republiky súhlasím, aby im bol 

priznaný akademický titul inņinier. Prv neņ začalo 

odovzdávanie akademického titulu absolventom, promótor 
Ing. Jozef Eliáń zhodnotil výsledky ńtátnej skúńky. Na ńtátnu 

skúńku sa prihlásilo 49 absolventov a z nich ju 48 úspeńne 
ukončilo. Po zloņení sľubu absolventov Ing. Miroslavou 

Revalovou sa pristúpilo k odovzdávaniu akademických 

diplomov. Ako prvý prevzal akademický diplom z rúk dekana 
fakulty prof. Ing. Bohumila Bátoru, CSc. absolvent Ing. 

Jaroslav Antala zo Ńale. Medzi absolventami, ktorí prijali 
akademický diplom bol aj Ing. Anton 

Kuzma   z Trenčína, ktorý za vynikajúce 

ńtudijné výsledky a za najlepńiu 
diplomovú prácu na Fakulte ńpeciálnej 

techniky získal „Cenu rektora“, odovzdanú 
osobne rektorom doc. Ing. Jurajom 

Wagnerom, PhD. Na záver odovzdávania 

akademických diplomov poďakoval 
rodičom i učiteľom za starostlivosť počas 

celého obdobia ńtúdia za vńetkých absolventov Ing. Jozef 
Huňa. Nových absolventov oslovil svojím príhovorom dekan 

fakulty prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. Ako uviedol bolo to 

päť rokov tvrdého ńtúdia, na ktoré sa tak ľahko nezabúda. 
V mysli kaņdého absolventa ako film sa premietajú vńetky 

kroky, vńetky úspechy a neúspechy, teda vńetko to, čo musel 
prekonať, aby dosiahol titul inņiniera. Ako čas beņal, postupne 

ste dospievali, aņ ste sa ocitli v piatom ročníku, kedy sa čas 

neuveriteľne zrýchlil. Zadanie diplomovej práce, zhánka po 
experimentoch a počítačoch urýchlovala beh váńho ńtu-

dentského ņivota. Koniec ńtúdia sa niesol v znamení ńprintu do 
zdarného konca ńtúdia. Obhajoby diplomových prác ako aj 

vedomosti zo ńtátnicových predmetov na ńtátnych závereč-

ných skúńkach potvrdili, ņe ste vńetci schopní inņinierskej 

absolvent Ing. Jozef Huňa vyslovuje 

poďakovanie 
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činnosti, ņe diplomy inņinierov si naozaj zaslúņite, preto sme 

vám ich dnes s poteńením odovzdali. Pripomenul, ņe úspeńné 

ukončenie ńtúdia bolo i zásluhou ich rodičov, starých rodičov 
a ostatných rodinných prísluńníkov, ktorí si často odriekali, 

aby im vytvoril optimálne podmienky pre ńtúdium. Na záver 
svojho vystúpenia poņiadal 

absolventov, aby nezabúdali na 

svoju „alma mater“, ale aby ste 
sa k nej neustále vracali, keď 

budete mať problémy. Na 
príhovor dekana fakulty prof. 

Ing. Bohumila Bátoru, CSc. 

nadviazal svojím vystúpením 
rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Juraj Wagner, PhD. Vyslovil 

radosť nad skutočnosťou, ņe dneńných 48 absolventov – 

inņinierov Fakulty ńpeciálnej techniky je súčasťou veľkej 
rodiny 433 absolventov – inņinierov ńtyroch fakúlt, ktorí 

v tomto akademickom roku opustili brány univerzity. Okrem 
toho s radosťou konńtatoval, ņe za osemročnej existencie 

univerzity bude tento týņdeň udelený titul inņiniera prvému 

tisícemu absolventovi a celkový počet absolventov dosiahne 
počet 1147 inņinierov a 147 bakalárov. V ďalńej časti svojho 

prejavu upriamil pozornosť 
na záujem priemyselného 

odvetvia o Trenčiansku uni-

verzitu Alexandra Dubčeka, 
ako aj na prehlbujúcu sa 

medzinárodnú spoluprácu 
s ostatnými európskymi uni-

verzitami, čo je výsledok 

dobrých teoretických aj 
príhovor dekana FŃT  TUAD prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. 

príhovor rektora TU AD doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 
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praktických  výsledkov absolventov univerzity, ktorí sa 

úspeńne zapojili do výrobného procesu. Treba si uvedomiť, ņe 

získanie akademického titulu bolo prvou etapou, ktorým sa 
naplnil sen vás dneńných 

absolventov ako aj vańich 
blízkych. Avńak úspeńné 

ukončenie ńtúdia, to nie je 

koniec, ba naopak začiatok 
úspeńnej profesionálnej, ale aj 

osobnej cesty ņivotom. 
Sústavné ńtúdium, celoņivotné 

vzdelávanie nie je planým 

heslom, ale nevyhnutným 
krédom kaņdého úspeńného 

inņiniera a manaņéra. Na 
záver zaņelal vńetkým do 

ďalńieho ņivota veľa 

ńťastia. Slávnosť promócií 
bola ukončená ńtudentskou 

hymnou „Gaudeamus Igi-
tur“. Posledný deň promó-

cií na Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubčeka 
dňa 9. júla 2004 sa niesol v znamení promócie prvého tisíceho 

absolventa – inņiniera 
univerzity. Preplnené audi-

tórium privítalo potleskom 

nových absolventov Fakulty 
sociálno-ekonomických 

vzťahov a akademických 
funkcionárov vedených rek-

torom doc. Ing. Jurajom 

Wagnerom, PhD. Slávnosť 
zľava prorektor PaedDr. Ernest Broska, rektor doc. Ing. Juraj  Wagner, PhD. 

rektor doc. Ing. J. Wagnera gratuluje  PhD  Ing. P. Langerovej  

 

Ing. P. Langerová preberá plaketu Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
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promócií otvoril promótor doc. Ing. Ján Gútik, CSc. Po 

vyhlásení dekana Fakulty 

sociálno-ekonomických 
vzťahov akademika prof. 

Ing. Dr.h.c. Antona 
Blaņeja, DrSc., ņe prí-

tomní absolventi úspeńne 

ukončili vysokońkolské 
ńtúdium v ńtudijnom od-

bore ľudské zdroje a per-
sonálny manaņment. Po 

jeho ņiadosti vykonať akt 

odovzdania vysokońkol-
ského diplomu rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. konńtatoval, ņe s po-
teńením si vypočul jeho správu, ņe prítomné dámy a páni 

splnili predpísané skúńky, splnili tieņ vńetky ostatné pod-

mienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, preto 
súhlasím, aby im priznaný titul inņinier. Promótor doc. Ing. 

Ján Gútik, CSc. informoval, ņe k ńtátnej skúńke uskutočnenej 
v dňoch 24. aņ 28. mája 2004 pristúpilo 223 absolventov (179 

v dennej a 44 externej forme ńtúdia), z ktorých vykonalo 

ńtátnu skúńku 218 absolventov (175 v dennej a 43 externej 
forme ńtúdia). Zloņením slávnostného sľubu jedným 

z absolventov, potom postupne jednotliví absolventi potvr-
dením sľubu prichádzali k dekanovi fakulty, aby si z jeho rúk 

prevzali vysokońkolský diplom. V priebehu preberania vyso-

końkolských diplomov zaujali účastníkov slávnostného aktu 
promócií dve absolventky, ktoré prospeli s vyznamenaním a to 

Ing. Barbora Hrnčárová z Trenčína a Ing. Petra Langerová z 
Dobrej. Navyńe Ing. Petra Langerová získala „Cenu rektora“ 

za výborný ńtudijný prospech, za najlepńie vypracovanú 

a obhájenú diplomovú prácu. Okrem toho jej ako tisícej 

rektor TUAD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. s Ing. Petrou Langerovou 
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absolventke inņinierskeho ńtúdia Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka bola udelená medaila Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka. Ocenenie jej odovzdal osobne 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD.  
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 12.07.2004 

TU Trendy č. 3/2004 
Pomocná evidencia 416/1/04, 443/1/04, 461/1/04, 549/1/04 

 
Záver ńkolského roku 2003/2004 nepreņili v očakávaní 

hodnotenia výsledkov práce len ņiaci, ale aj kandidáti na 

riaditeľov ńiestich z ôsmich základných ńkôl, ktoré boli 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Trenčín. Podľa platného 

zákona o ńtátnej správe v ńkolstve a ńkolskej samospráve sa 
k 30. júnu 2004 skončilo funkčné obdobie riaditeľov, ktorí sú 

vo funkcii dlhńie ako päť rokov. Okrem riaditeľov na 

základných ńkolách  Trenčín, Ulica Dlhé Hony, Východná 
ulica, Novomeského ulica, Hodņova ulica, Veľkomoravská 

ulica a Ulica Na Dolinách skončilo funkčné obdobie aj 
riaditeľke Základnej umeleckej ńkoly v Trenčíne. V funkciách 

pokračujú riaditelia na základných ńkolách Trenčín Bezručova 

ulica (zameranie – cudzie jazyky, projekt „Sokrates“) 
a Kubranská cesta (zameranie - triedy pre mimoriadne nadané 

a sluchovo postihnuté deti, matematické triedy).  Výberové 
komisie, do ktorých boli okrem iného aj delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa – mesta Trenčín a ńtátnej správy – 

Krajského ńkolského úradu v Trenčíne, kládli pri výberových 
konaniach dôraz najmä na obhajobu kandidátmi predloņených 

koncepcií danej ńkoly. Uchádzači prezentovali svoje 
predstavy, kde bude ńkola smerovať, ako zabezpečia ďalńie 

finančné prostriedky, ako bude organizovaná mimońkolská 

činnosť a podobne. Na základe celkového dojmu, prejavených 
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schopností, odborných vedomostí i znalostí pracovno-

právnych záleņitostí výberové komisie rozhodli o zmene 

riaditeľov na dvoch základných ńkolách. Do funkcie riaditeľa 
na Základnej ńkole Trenčín, Východná ulica bola schválená 

RNDr. Darina Lochmanová. Táto ńkola sa vo výchove 
zameriava na rozńírené vyučovanie hudobnej výchovy 

a cudzích jazykov povedie. Do funkcie riaditeľa na Základnej 

ńkole Trenčín, Dlhé Hony bol schválený Mgr. Michal Galko. 
Táto ńkola je zameraná na výuku cudzích jazykov. Ostatní 

riaditelia obhájili pozície, t.j. : 
- Mgr. Marián Lopatka  na Základnej ńkole Trenčín, Hodņova 

ulica so ńportovými hokejovými triedami;  

- Mgr. Jozef Spińák na Základnej ńkole Novomeského ulica 
so zameraním na cudzie jazyky a ńportové triedy karate; 

- Mgr. Alena Schifferová na Základnej ńkole pre 1.-4. ročník 
na Potočnej ulica; 

-  Veronika Soukupová riaditeľka Základnej umeleckej ńkoly 

v Trenčíne. 
Kandidáti pre základné ńkola na Veľkomoravskej ulici 

a Ulici Na dolinách v prvom kole nebol vybraný za riaditeľa 
ņiadny kandidát. Podľa vyjadrenia vedúceho odboru ńkolstva 

a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozefa 

Baláņa, ani jeden z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov 
na menovanie do funkcie. Vedúceho odboru v tomto ńkolskom 

roku poteńilo aj to, ņe na vńetkých ńkolách sa rozvíja projekt 
„Infovek“, ktorý podporuje Ministerstvo ńkolstva Slovenskej 

republiky zriadením počítačovej učebne so ńiestimi počí-

tačovými zostavami. Na manaņmente ńkoly teraz závisí, ako si 
ju doplní o ďalńie počítače. Aby trieda mohla plniť úlohy, 

potrebuje 12 aņ 15 počítačov. Posledný júnový deň si 
v trenčianskych základných ńkolách prevzalo vysvedčenia 

5.644 ņiakov, z toho naposledy 766 deviatakov. Do prvého 
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ročníka v ńkolskom roku 2004-2005 bolo prihlásených 490 

ņiakov. 

Pomocná evidencia 417/1/04 
           

O zásadných reformách v oblasti ńkolstva priniesla 
informácia riaditeľa prednostu Krajského ńkolského úradu v 

Trenčíne Ing. Ondreja Divinského. V poslednom období 

neprechádza zmenami len rezort zdravotníctva, ale vo 
viacerých etapách aj oblasť ńkolstva. Najväčńí rozruch 

priniesli normatívy, ktoré sa stali nosným pilierom zmien 
v ńkolstve a teoreticky by mali vniesť jasnosť, transparentnosť 

a spravodlivosť do prideľovania financií v jednotlivých 

regiónoch. Mnoho problémov priam za pochodu rieńili 
samosprávy miest a obcí v súvislosti so zmenou kompetencií a 

zastreńením základných ńkôl, materských ńkôl a vńetkých 
ńkolských zariadení. Aj mestá a obce Trenčianskeho kraja 

v súčasnom období pristúpili k rozhodnutiam,  ktoré by mali 

prispieť k efektívnejńiemu hospodáreniu. Ku vńetkým 
rozhodnutiam a ņiadostiam zriaďovateľov v nańom regióne, 

ktoré smerujú na ministerstvo ńkolstva sa zo zákona musí 
vyjadriť krajský ńkolský úrad. Na základe tejto skutočnosti 

Krajský ńkolský úrad v Trenčíne zaznamenal 55 ņiadostí 

o vyradenie zo siete ńkôl k začiatku nového ńkolského roka, 
t.j. 1. september 2004. Z tohto počtu vzniklo 27 nových 

subjektov, a ostatné ńkoly a zariadenia sme odporučili vyradiť 
úplne. K uvedenému dátumu neboli zaznamenané ņiadne 

ņiadosti týkajúce sa zruńenia stredných ńkôl. Krajský ńkolský 

úrad v Trenčíne sa vyjadroval v poslednom období aj k 
rieńeniu problémov technického charakteru, pretoņe ńtát 

v minulosti nerieńil dôsledne havarijné situácie ńkolských 
objektov. rovnako ako aj k ņiadostiam o prístavby či nové 

stavby. Minister ńkolstva vyčlenil na rieńenie havarijných 

stavov 160 miliónov korún. Vzhľadom na rokmi zanedbávanú 
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starostlivosť o budovy ńkôl táto suma po zrátaní ņiadostí od 

vńetkých zriaďovateľov prevýńila 700 miliónov korún. 

Minister ńkolstva poņiadal vládu Slovenskej republiky, aby 
zvyńok dofinancovala zo svojej rezervy. Mnohé samosprávy 

vyuņili moņnosť poņiadať o čerpanie financií z eurofondov. Po 
schválení projektu tri ńtvrtiny prostriedkov uhradí Európska 

únia, časť ńtát a len päť percent ņiadateľ. Formálne 

posudzovanie projektov v tomto období práve vrcholí.  
Trenčianske noviny 19.07.2004 

Pomocná evidencia 466/1/04 
 

S cieľom priblíņiť sa ku svetovej ńpičke v informačných 

technológiach pripravila Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka 1. ročník 

„Letnej ńkoly pro-
gramovania“, ktorú 

dňa 27. júla 2004 

otvorila a prítom-
ných účastníkov pri-

vítala vedúca odde-
lenia medzinárodnej 

spolupráce Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dagmar Galúsková. 
Potom vystúpil prorektor 

Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. 

RNDr. Juraj Slabeycius, 

PhD., ktorý vo svojom 
príhovore spomenul, ņe táto 

akcia sa uskutočňuje od 27. 
júla do 8. augusta 2004 

v spolupráci s Ńtátnou technickou univerzitou v Iņevsku, 

s ktorou má Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

účastníci „Letnej ńkoly programovania“ z TU AD 

zľava – Ing. Dagmar Galúsková, prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD., prof. V. Tarasov 
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podpísanú zmluvu o spolupráci. Kým v predchádzajúcom 

období spolupráca s touto univerzitou sa uskutočňovala len 

v humanitnej oblasti touto akciou sa spolupráca rozńiruje i na 
oblasť technickú. Inńpiráciou pre poriadanie „Letnej ńkoly 

programovania“ v Trenčíne bolo vynikajúce 
umiestnenie   (2.miesto) druņstva ńtudentov 

Ńtátnej technickej univerzity z Iņevska v marci 

2004 v Prahe 
na svetovom 

finále 
univerzít 

v progra- movaní pod 

vedením profesora 
Vladimíra Tarasova. 

Toto vynika- júce 
umiestnenie potvrdzuje mimoriadnu kvalitu prípravy ńtúdia 

programovania na tejto univerzite, keď berieme do úvahy 

skutočnosť, ņe v súťaņi druņstiev v ńkolskom roku 2003/2004 
sa zúčastnilo vyńe 4000 druņstiev z tisíc univerzít 

najvyspelejńích ńtátov sveta z USA, Japonska a Európy. 
Samotného finále sa zúčastnilo 72 druņstiev. V snahe priblíņiť 

sa svetovej ńpičke, vyuņila Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka kontakty so Ńtátnou technickou univerzitou 
v Iņevsku na poriadanie uņ spomenutej „Letnej ńkoly 

programovania“ pod vedením svetového odborníka prof. 
Vladimíra Tarasova. Do ńkoly sa prihlásilo celkom desať ńtu-

dentov a to päť ńtudentov je z Bolognskej univerzity, jeden 

ńtudent zo Ńtátnej technickej univerzity v Iņevsku a zbytok 
ńtudenti Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. Prvý ročník „Letnej ńkoly 
programovania“ sa uskutočnil na základe prihláńky, resp. 

pozvania s tým, ņe ńtudenti i prednáńajúci mali zdarma 

ubytovanie i stravovanie. Predpokladá sa vńak, ņe budúce 

Ing. Galúsková D. 

prof. RNDr. J. Slabeycius, PhD. prof. V. Tarasov 

Ing. D. Galúsková 

Ing. Dagmar Galúsková 
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ročníky uņ budú poriadané formou výberu a za 

úplatu. Programovanie prebiehalo v jazyku 

anglickom denne 5 hodín v dopoludňajńích 
a popoludňajńích hodinách. Pre účastníkov 

ńkoly pripravili organizátori návńtevu Tren-
čianskeho hradu, Trenčianskych Teplíc a iné 

drobné aktivity. Na záver slávnostného otvo-

renia sa prítomným ńtudentom prihovoril prof. 
Vladimír Tarasov.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 02.08.2004 

Pomocná evidencia 500/4/04 

 
Ńiesti mladí slovenskí matematici, ņiaci stredných a 

základných ńkôl sa prezentovali na medzinárodnej 
matematickej olympiáde, ktorá sa konala od 4. do 18. júla 

2004 v Aténach. Olympiády sa zúčastnil aj osemnásťročný 

Peter Černo, od septembra 2004 ńtudent ńtvrtého ročníka 
Gymnázia Ľudovíta Ńtúra v Trenčíne, ktorému v konkurencii 

486 ņiakov z 85 ńtátov unikla bronzová medaila len o chlp. K 
jej zisku mu chýbal len jediný bod. Za svoje rieńenie vńak 

dostal diplom „Honorary Mention“. Bol udelený tým, ktorí 

zrátali na plný počet bodov aspoň jeden príklad. I keď Peter 
zrátal aņ dva príklady, na medailu to napokon nestačilo. 

Sklamaný vńak nie je. Naopak, uņ samotná účasť na 
olympiáde ďaleko presiahla vńetky jeho očakávania, popritom 

si uņil aj slnečnej dovolenky. Na cestu kaņdý slovenský 

ńtudent dostal „vreckové“ 100 eur a v Grécku dostali ďalńích 
40 eur. Raritou na súťaņi bola účasť eńte len 14-ročného 

Japonca – volali ho „zázračným dieťaťom“, ktorý z Grécka 
odińiel so striebornou medailou. V budúcom roku 2005 sa 

matematická olympiáda prenesie do Mexika, kde by sa chcel 

Peter opäť prebojovať. Cez leto chce Peter oddychovať s 

dar pre účastníkov 
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kamarátmi pri futbale a od septembra 2004 sa bude poctivo 

pripravovať na maturitné skúńky. Medzi jeho záľuby patrí 

ńport, programovanie na počítači. V budúcnosti by rád 
ńtudoval na Karlovej univerzite v Prahe. 

Trenčianske noviny 26.07.2004 
Pomocná evidencia 486/3/04 

 

Nastupujúci model financovania ńkolstva, v ktorom peniaze 
od ńtátu uņ nebudú chodiť na triedu, ale na ņiaka, vyvolal vo 

vńetkých ńkolských zariadeniach veľký rozruch a obavy. Jeho 
výsledkom vńak zatiaľ nebolo hromadné zatváranie ńkôl a 

ńkolských zariadení. Skôr sa racionalizácia odrazila v ich 

zlučovaní tak, aby sa predtým často poloprázdne budovy stali 
minulosťou. V Trenčíne sa od nového ńkolského roka zruńili 

dve základné ńkoly a to Základná ńkola Trenčín, Ńtudentská 
ulica Základná ńkola Trenčín, Saratovská ulica. Písomné 

súhlasné stanoviská k vyradeniu týchto ńkôl zo siete 

Ministerstvo ńkolstva Slovenskej republiky vydalo. Zruńená 
k novému ńkolskému roku bola aj materská ńkola Trenčín, 

Hanzlíkovská ulica, zatiaľ bez potvrdenia Ministerstvom 
ńkolstva Slovenskej republiky. V Trenčíne vńak bol 

zaznamenaný vznik súkromného gymnázia v Trenčíne na 

Neńporovej ulici zatiaľ bez záväzného verdiktu ministerských 
úradníkov.  

Trenčianske noviny 23.08.2004 
Pomocná evidencia 511/1/04 

 

Ńkolské lavice Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica, 
ktorá bola ku dňu 30. júnu 2004 zruńená nezostali na dlho 

osirelé. Dňa 25. augusta 2004 Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne svojím uznesením č. 348 schválilo odpredaj 

nehnuteľného majetku, ktorým bol objekt zruńenej základnej 

ńkoly Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka za 
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symbolickú 1,- Sk. A tak po ńiestich rokoch existencie 

univerzity prińlo k  naplneniu cieľa, ktorý bol načrtnutý na 

začiatku cesty vznikajúcej vysokej ńkoly v Trenčíne, aby jej 
súčasťou boli objekty bývalého Stredného odborného učilińťa 

stavebného v Trenčíne, Generálneho riaditeľstva CEVA 
Trenčín a Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica. Objekt 

základnej ńkoly bol určený pre Fakultu sociálno-

ekonomických vzťahov a bude vyuņívaný hneď od nového 
ńkolského roka 2004/2005. V kanceláriách bude nasťahovaný 

dekanát a a učitelia fakulty a z bývalých dielní sa stanú 
laboratória Fakulty ńpeciálnej techniky. Rekonńtrukčné práce 

budú prebiehať postupne, najmä v zimnom skúńkovom období 

a cez letné prázdniny, keď sa neučí.  
Trenčianske noviny 30.08.2004 

Pomocná evidencia 530/1/04 
 

Po dni ńtátneho sviatku Dňa ústavy ņiaci základných a 

stredných ńkôl dňa 2. 
septembra 2004 vstúpili 

do nového ńkolského ro-
ka 2004/2005. Vari naj-

slávnostnejńieho otvore-

nie nového ńkolského 
roka mali na Základnej 

ńkole Trenčín, Novomes-
kého ulica, kde zavítali 

významné osobnosti a to 

primátor mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler, druhý viceprimátor Branislav Zu-

bričaňák a prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka PaedDr. Ernest Broska. Slávnostné otvorenie nového 

ńkolského roka sa uskutočnilo v priestoroch átria, čo umoņnilo 

aj prekrásne slnečné počasie bez jediného mráčika. Slávnostný 

zľava – druhý viceprimátor Branislav Zábričaňák, prorektor TU AD PaedDr. 

Ernest Broska, primátor Ing. Branislav Celler a riaditeľ ńkoly Mgr. Jozef Spińák 
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program otvorili deti recitáciou, ukáņkami z kicboxu, 

tanečnými kreáciami ľudových tancov a ukáņkami cvičenia 

z dņuda. Po privítaní hostí, ņiakov, rodičov a učiteľov 
zástupkyňou riaditeľa ńkoly Mgr. Máriou Holou sa 

k prítomným prihovoril riaditeľ ńkoly Mgr. Jozef Spińák 
a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Po slávnostnom otvorení odovzdali 

deviataci ņiakom prvých tried maľované 
kniņky pod názvom „Čomu sme sa smiali“, 

ktoré im darovalo mesto Trenčín. Hostia si 
potom prezreli budovu ńkoly a prisľúbili 

pomoc pri rekonńtrukcii telovýchovného 

areálu, najmä v súvislosti, ņe jeden z pavilónov bude mať 
prenajatá Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Pri tejto 

príleņitosti som nazrel do jednej triedy prvákov – 1.C, kde 
práve prichádzali prváci so svojimi rodičmi a ktorých 

s úsmevom vítala ich triedna učiteľka Mgr. Alena 

Suchomelová. Kaņdý prváčik si sadol do lavice a zoznamoval 
sa s pomôckami, ktoré boli pre kaņdého pripravené na lavici. 

Medzitým triedna učiteľka sa rozprávala s rodičmi o svojich 
zámeroch a poņiadavkách. Krásny začiatok z prvého dňa 

ńkolského roka sa skončil a druhý deň je uņ o niečom inom. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 9. septembra 
2004 uskutočnila Stred-

ná priemyselná ńkola 

odevná v Trenčíne so 
Ńkolou úņitkového výt-

varníctva v Ruņomberku 
spoločnú prezentačnú 

výstavu v Slovenskom 

národnom múzeu v Mar-

riaditeľ ńkoly Mgr. J. Spińák 

módna prehliadka ńtudentiek Strednej priemyselnej ńkoly odevnej v Trenčíne 
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tine. Riaditeľka Strednej priemyselnej ńkoly odevnej 

v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská ocenila vedenie múzea, ņe 

umoņnila obom stredným ńkolám sa verejne prezentovať so 
svojimi prácami v centre Turca. Eńte pred vernisáņou 

a prehliadkou výstavy ńtudentky z Trenčíne predviedli vo 
vlastnej choreografii módnu prehliadku. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 14. septembra 2004 uskutočnilo vedenie Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka tlačovú besedu so zástupcami 
regionálnej tlače, ktorej sa zúčastnili rektor doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD., prorektor pre sociálne veci PaedDr. Ernest 

Broska, prorektor  doc. Ing. Ignác Prno, CSc., prorektor doc. 
RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. a kvestor Ing. Vladimír Ragula. 

Po úvodnom slove 
rektor doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD., keď 

predstavil svojich spo-
lupracovníkov infor-

moval novinárov 
o tom, ņe v priebehu 

minulého ńkolského 

roka sa podarila akre-
ditácia novokoncipo-

vaných učebných programov bakalárskeho a inņinierskeho 
ńtúdia na Fakulte mechatroniky, Fakulte ńpeciálnej techniky, 

Fakulte priemyselných technológií a Fakulte sociálno-

ekonomických vzťahov. Bola postúpená ņiadosť na akre-
ditáciu učebného programu „ońetrovateľstvo“ a od 1. septem-

bra 2004 bol po dohode s Ministerstvom ńkolstva Slovenskej 
republiky a akreditačnou komisiou zriadený Ústav zdravot-

níctva a ońetrovateľstva“ na čele s riaditeľom doc. MUDr. 

Jánom Bielikom, CSc. Univerzita v novom ńkolskom roku 
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zaznamenala niekoľko zaujímavých údajov, ktoré sú oproti 

predchádzajúcim rokom prekračované. Ińlo o : 

- prekročenie hranice celkového počtu ńtudentov na 4200 
osôb; 

- prekročenie hranice počet zapísaných ńtudentov prvého 
ročníka na 1270 osôb 

- na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 550 ńtudentov 

- na Fakulte mechatroniky  459 ńtudentov 
- na Fakulte priemyselných technológií 375 ńtudentov 

- na Fakulte ńpeciálnej techniky 203 ńtudentov 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako sa zdá uņ má 

svoj kredit vo svete. Túto skutočnosť potvrdzuje aj záujem 

o ńtúdium zahraničných ńtudentov z Ruska, Senegalu a Srbska 
a Čiernej Hory. Pre nový ńkolský rok sa podarilo ukončiť 

rekonńtrukčné práce ńtudentského kem-
pusu s internátom pre 90 ńtudentov 

Záblatí, ktorý bude sídlom Fakulty 

mechatroniky. Rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. osobitnú časť svojej in-

formácie venoval vzťahu medzi 
univerzitou a orgánmi mesta Trenčín. 

Po podpísaní zmluvy o vzájomnej spo-

lupráci v apríli 2004 sa doposiaľ 
latentný vzťah premenil do aktívnej spolupráce, najmä pri 

zabezpečovaní nových priestorov. Jeho výsledkom bolo 
pridelenie objektu Základnej ńkoly Trenčín na Ńtudentskej 

ulici pre potreby Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a 

pavilónu na Základnej ńkoly Trenčín, Novomeského ulica pre 
potreby Ústavu zdravotníctva a ońetrovateľstva a učebného 

odboru ońetrovateľstva. Nepochybne na kvalitu vzdelávacieho 
procesu bude mať spolupráca s univerzitami v Nemecku, 

Rusku a Bielorusku, s ktorými boli začiatkom septembra 2004 

podpísané dohody o spolupráci. I napriek kladom v práci 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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univerzity, má univerzita aj problémy, z ktorých najväčńím 

problémom je nedostatok  financií na zabezpečovanie 

prevádzky, na budovanie laboratórií, učebných pomôcok 
a podobne. 80 % dotácie zo ńtátu je nedostatočných a musí sa 

racionalizovať činnosť univerzity. Ďalńím veľkým problémom 
zostala doprava ńtudentov a zamestnancov do Záblatia. 

Vyslovil vńak presvedčenie, ņe tento problém sa zabezpečí 

k spokojnosti ńtudentov.  
Trenčianske noviny 20.09.2004 

Pomocná evidencia 559/1/04 
 

Dňa 16. septembra 2004 sa začala v Trenčíne dvojdňová, 

v poradí uņ ńiesta, medzinárodná vedecká konferencia 
„Transfér 2004“, ktorú pod záńtitou primátora mesta Trenčín 

Ing. Branislava Cellera usporiadala Fakulta ńpeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Na 

úspeńnej realizácii konferencii sa podieľali : 

 odborní garanti prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. a prof. Ing. 
Igor Barysz, PhD.; 

 prípravný výbor v zloņení – doc. Ing. Oto Barborák, CSc., 
doc. Ing. Peter Liták, CSc., Ing. Duńan Lahučký, CSc., Ing. 
Zuzana Jamrichová, PhD.Ing. Ján Tvaroņek, Ing. Zdenko 

Gardian a Elena Podmaková; 

 vedecké grémium v tomto zloņení :  
- prof. Ing. Vladimir Blagodarny, DrSc. – Fakulta 

výrobných technológií Technickej univerzity Preńov, 
- prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. – Strojná fakulta 

Technickej univerzity Liberec, 
- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. – Fakulta ńpeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- prof. Ing. Vladimír Práńil, DrSc. - Strojná fakulta 
Technickej univerzity Liberec, 

- prof. Zdeněk Vintr, CSc. – Vojenská akadémia Brno, 
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- prof. Ing. Jíří Stodola, DrSc. - Vojenská akadémia Brno, 

- prof. Ing. Miroslav Vala, CSc. - Vojenská akadémia 

Brno, 
- prof. dr. hab. Ing. Antoni W. Orlowicz – Politechnika 

Rzeszóv, 
- prof. Ing. Rudolf Tolnai, CSc. – Mechanizačná fakulta 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra, 

- prof. Ing. Martin Petruf, PhD. – AOS Liptovský Mikuláń, 
- doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc. – Univerzita Tomáńe 

Bati Zlín, 
- doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. (mimoriadny profesor) – 

prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- doc. Ing. Július Balogh, CSc. - Mechanizačná fakulta 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra, 

- doc. Ing. Oto Barborák, CSc. - Fakulta ńpeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

- doc. Ing. Peter Lipták, CSc. - Fakulta ńpeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
- Ing. Stanislav Konček – riaditeľ  Vojenského 

opravárskeho podniky 027 Trenčín, 
- Ing. Ján Horňák, generálny riaditeľ „Trens, a.s.“ 

Trenčín. 

V úvode konfe-
rencie vystúpil 

predseda Akade-

mického senátu 
zľava – prorektor PaedDr. Ernest Broska, zástupca pobočky Slovenskej prie-myselnej a obchodnej 

komory v Trenčíne Ing. Kolínek, prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., ria-diteľ VOP 027 Trenčín 
Ing. Stanislav Konček, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Milan Cagala, CSc., prodekan 

FŃT TU AD doc. Ing. Andrej Híreń, CSc.  a doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 

doc. Ing. O. Barborák, CSc. 

doc. Ing. Oto Barborák, CSc 
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Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Oto Barborák, CSc., ktorý po privítaní 

účastníkov konferencie konńtatoval,   ņe : 
- do konferencie bolo prihlásených 100 príspevkov od 151 

autorov z Českej republiky, Poľska, Bieloruska, Maďarska, 
Slovenska, čo je oproti predchádzajúcej konferencii 

kvantitatívny nárast; 

- konferencie sa zúčastňujú vedeckí pracovníci slovenských 
a zahraničných univerzít, vedeckých ústavov a zástupcovia 

z podnikov a organizácií; 
Po tomto otvorení sa k prítomným prihovoril prorektor pre 

vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Ivan Baránek, CSc. Vo svojom príhovore odovzdal 
pozdrav účastníkom konferencie od rektora univerzity doc. 

Ing. Juraja Wagnera, PhD., ktorý 
nemohol prísť pre jeho účasť v talianskej 

Bologni na slávnostnom podpísaní 

dokumentu európskych univerzít 
„Magna Charta Universitatum“. Vyslovil 

presvedčenie, ņe účasť vedeckých 
pracovníkov a pracovníkov z praxe na 

konferencie bude akcelerovať vzájomnú 

spoluprácu, čím konferencia splní svoj cieľ, ktorý si stanovili 
jeho organizátori. Na jeho vystúpenie nadviazal prodekan 

Fakulty ńpeciálnej techniky doc. Ing. Ondrej Híreń, CSc., 
ktorý ospravedlnil neúčasť na otvorení 

konferencie dekana Fakulty ńpeciálnej 

techniky prof. Ing. Bohumila Bátoru, 
CSc., ktorý sa dnes v dopoludňajńích 

hodinách zúčastňoval habilitačného 
konania doktorandských prác na 

Technickej univerzite v Ņiline, 

ale druhého dňa konania konferencie uņ 

prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

doc. Ing. Andrej Híreń, CSc. 
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bude prítomný. Vyslovil presvedčenie, ņe konferencia prinesie 

vńetkým účastníkom úņitok. Po tomto privítaní s úvodnými 

prednáńkami vystúpili prezident Zväzu strojárskeho prie-
myslu Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala, CSc. na tému 

„Súčasnosť a perspektívy strojárstva 
a strojárskej praxe na Slovensku“ riaditeľ 

Vojenského opravárskeho podniku 027 

Trenčín Ing. Stanislav Konček na tému 
„Prevádzkovanie ńpeciálnej techniky 

v zahraničných misiách“. Vedecká konfe-
rencia pokračovala v týchto piatich 

sekciách : 

- Vývojové konńtrukcie strojov a nové metódy konńtruovania 
- Nové materiály a ich efektívne spracovanie, 

- Progresívne technológie, inovácie a renovácie, 
- Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese výroby, 

- Spoľahlivosť, diagnostika, opravárenstvo. 

Druhý deň vedeckej konferencie 
vyvrcholil po prednáńkach exkurziou 

v ńtátnom podniku Vojenský 
opravárenský podnik 027 Trenčín, kde si 

účastníci konferencie prezreli výrobné 

priestory a zoznámili s výrobným 
programom podniku. 

Pomocná evidencia 547/1/04 
 

Od podpísania „Magny Charty Universitatum“, ktorá je 

základným dokumentom – ústavou európskych univerzít 
uplynulo 15 rokov. V tejto súvislosti usporiadala najstarńia 

európska univerzita – Bolognská univerzita v Bologni dňa            
17. septembra 2004 medzinárodnú konferenciu o vńeobecných 

univerzitných hodnotách dôleņitých pre rozvoj ľudskej 

spoločnosti. Pri tejto príleņitosti slávnostne podpísal rektor 

prezident ZSP SR Ing. Milan Cagala, CSc. 

Ing. Stanislav Konček 
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. 18. septembra 2004 v aule Maxima Bolonskej 

univerzity „Magnu Chartu Universitatum“. V jej preambule sa 
hovorí, ņe podpísaní rektori európskych 

univerzít sú presvedčení, ņe národy 
i vlády si majú viac ako kedykoľvek 

predtým uvedomovať úlohu, ktorú budú 

univerzity zohrávať v meniacej sa 
a stále viac sa internacionalizujúcej 

spoločnosti. Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka sa tak stala v poradí 

tretím signatárom tohto významného 

dokumentu spomedzi slovenských 
univerzít. 

Pomocná evidencia 542/1/04, 569/1/04 
 

Dňa 20. septembra 2004 sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie nového ńkolského roka 2004/2005 Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Kultúrnom a metodickom 

centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po ńtátnej hymne 

rektor TuN AD doc. Ing. J. Wagner, PhD. 

slávnostný začiatok otvorenia nového akademického roka 2005/2006 
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Slovenskej republiky interpretovanej Mestským speváckym 

zborom za dirigovania zbormajstra PaedDr. Jozefa Vakońa 

slávnosť otvoril prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. Vo svojom vystúpení 

privítal prítomných hostí, osobitne podpredsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky JUDr. Viliama Veteńku a konzula 

Senegalskej republiky v Slovenskej republike Ing. Seka 

a v neposlednom rade vńetkých ńtudentov. Slávnostný prejav 
predniesol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. V úvode uviedol, ņe Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka sa stala súčasťou európskych 

univerzít podpísaním „Magny Carty Universitatum“ dňa 18. 

septembra 2004 v Bologni. V tomto ńkolskom roku prekročila 
univerzita hranicu 4000 ńtudentov, keď vo vńetkých formách 

ńtúdia začalo ńtudovať 4200 ńtudentov. 
Prípravu pre nový ńkolský rok 2004/2005 

ovplyvnilo viacero významných udalostí. 

Z nich osobitne vyzdvihol podpis dohody 
o spolupráci Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka s mestom Trenčín, 
ktorej výsledok sa prejavil vo výhodnom 

odpredaji objektu Základnej ńkoly Trenčín, 

Ńtudentská ulica za 1,- Sk a v prenájme pavilónu „E“ 
Základnej ńkoly Trenčín, Novomeského ulica pre potreby 

univerzity. Spomínaný prvý objekt bude slúņiť pre potreby 
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a druhý objekt pre 

potreby novozriadeného Ústavu zdravotníctva a ońetrova-

teľstva. Predpokladá sa, ņe Ústav zdravotníctva a ońe-
trovateľstva bude akreditovaný začiatkom októbra tohto roka 

a hneď začne v ňom aj vyučovanie. Dobrou správou pre 
ńtudentov je, ņe sa ukončila v Trenčín – Záblatí rekonńtrukcia 

objektu internátu s počtom 96 lôņok a kde sú pripravené 

priestory aj pre klubovú činnosť. V ostatných objektoch je 

prorektor doc.Ing. Ivan Baránek, CSc. 
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vyčlenený priestor pre činnosť Fakulty mechatroniky. Tým, ņe 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka rekonńtrukciou 

vlastných objektov v Trenčíne – Záblatí, odkúpením objektu 
Základnej ńkoly Trenčín, Ńtudentská ulica a prenájmom 

pavilóne „E“ Základnej ńkoly Trenčín, Novomeského ulica 
získala nové priestory, vytvorili sa optimálne podmienky pre 

činnosť univerzity nielen fakúlt, ale aj ńpeciálnych laboratórií 

a rektorátu univerzity. I napriek 
tomu, vńak treba najmä získané 

objekty postupne rekonńtrukciou 
prispôsobovať činnostiam fakúlt. 

Značnú časť svojho prejavu 

venoval rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. medzinárodnej 

spolupráci univerzity. Po prvýkrát 
v krátkej histórii univerzity 

pristúpilo na ńtúdium desať 

zahraničných poslucháčov z Čes-
kej republiky, Ruskej federácie, 

Senegalu, Srbska a Čiernej Hory. V rámci programu „Sokrates 
– Erazmus“ univerzita získala grant vo výńke 35.000 euro a na 

program „Leonardo“ 25.000 euro. Tieto finančné prostriedky 

budú vyuņité na mobility ńtudentov a učiteľov v spolupráci 
s univerzitami v talianskej Bologni, ńpanielskej Valencii 

a Savojskou univerzitou vo Francúzsku. Na moņnosti 
kooperácie a spolupráce s partnerskými univerzitami 

v Nemecku, Poľsku, Litve a Bielorusku. Je predovńetkým na 

fakultách, aby rozvinuli vńetky moņnosti spolupráce. Univer-
zita nezabudla v tomto ńkolskom roku aj na ńtudentov 

v zrelom veku, pre ktorých bude opäť otvorený prvý ročník 
„Univerzity tretieho veku“ a na konci ńkolského roku budú 

promovať uņ jej prví absolventi.  V tomto akademickom roku 

popri plnení základného poslania vo vede a vzdelávaní sú pred 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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univerzitou ďalńie úlohy. Predovńetkým treba spomenúť akre-

ditáciu ńtudijných programov v rámci novej sústavy učebných 

odborov. Podľa programu Ministerstva ńkolstva Slovenskej 
republiky a a akreditačnej komisie čaká univerzitu komplexná 

akreditácia a jej devalvácia nezávislou medzinárodnou 
komisiou. Pôjde o dôleņité procesy v ņivote univerzity, ktoré 

rozhodnú o jej ďalńom osude, a preto sa bude nutné na ne 

dobre pripraviť.  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
podobne ako os-

tatné vysoké 
ńkoly na Sloven-

sku zápasí s ne-

dostatkom finan-
čných prostried-

kov, ktoré chý-
bajú najmä vo 

výchove, vzde-

lávaní, na vedu, 
prevádzku a roz-

voj. Rozvoj univerzity neustále ovplyvňuje rast ceny energií, 
prenájmov priestorov. Napriek výrazným racionalizačným 

opatreniam v spotrebe energií, personálnej sfére, zruńením 

prenájmov v ubytovacej sfére dotácie ńtátu pokrývajú náklady 
len vo výńke 80 % výdavkovej časti rozpočtu univerzity. 

Zostávajúcich 20 % sa musí získať z vlastných zdrojov. Preto 
s mimoriadnou pozornosťou je treba sa sústrediť na 

podnikateľské aktivity univerzity a na úspeńnosť pri získavaní 

vedeckých a medzinárodných projektov ako aj z fondov 
Európskej únie. Je poteńujúce, ņe práve z týchto fondov 

získala univerzita prvé prostriedky na vypracovanie projektu 
technologického parku. Určité prostriedky boli získavané 

sponzorstvom a darmi, za čo treba vńetkým firmám 

poďakovať. Záverom svojho vystúpenia poďakoval 

predsednícky stôl 
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Akademickému senátu Trenčianskej univerzity za pochopenie, 

výdatnú pomoc a spoluprácu pri rieńení závaņných problémov 

univerzity a za efektívny podiel na jej riadení. Vyslovil 
presvedčenie, ņe do konca roka 

spoločne uzatvoríme inováciu 
vńetkých vnútorných predpisov 

univerzity. Poďakoval vńetkým 

pracovníkom univerzity, ktorí 
napriek problémom si plnili svoje 

úlohy. Zaņelal ńtudentom a svojim 
spolupracovníkom dobré zdravie, 

pohodu pri ńtúdiu a pri práci, aby 

ďalńí akademický, v poradí uņ 
ôsmy ńkolský rok bol úspeńným, 

aby sa zaznamenal ďalńí pokrok 
univerzity. Svoje vystúpenie ukončil slovami učiteľa národov 

Jána Ámosa Komenského - „Vzťah  k národu, ktorý ovplýva 

dobrými ńkolami, dobrými knihami a dobrými predpismi 
a zvykmi vo výchove mládeņe. Verím, ņe prispejeme vńetci 

k tomu, aby sme boli ńťastným národom. Na vystúpenie 
rektora Trenčianskej uni-

verzity nadviazal s poz-

dravným príhovorom 
podpredseda Národnej 

rady Slovenskej republi-
ky JUDr. Viliam Veteń-

ka. Vyzdvihol aktivity 

univerzity doma a v za-
hraničí, čím si získala 

potrebnú autoritu. Vys-
lovil prísľub za poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky, ņe sa budú hľadať kompromisné rieńenie, aby bolo 

zabezpečené financovanie vysokých ńkôl. Zaņelal vńetkým, 

podpredseda NR SR JUDr. Viliam Veteńka 

PaedDr. Jozef Vakoń a Trenčiansky spevácky zbor 



 377 

aby v novom akademickom roku dosiahli najlepńie výsledky, 

aby ńtudenti končiaci univerzitu sa dostali do reálnej praxe a 

priniesli získané nároky v normálnom ņivote, aby sa im darilo. 
Eńte pred slávnostným ukončením slávnostného otvorenia 

nového akademického oznámil prorektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Ivan Baránek, CSc. 

výsledky publikačnú čin-

nosti univerzity, v ktorej 
sa najlepńie umiestnil doc. 

Ing. Marek Turan, PhD. 
z Fakulty priemyselných 

technológií Trenčianskej 

univerzity Alexandra 
Dubčeka za publikáciu 

„Úvod do sociosynerge-
tiky“. Na otvorenej scéne 

javiska mu rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. odovzdal vyznamenanie. Záver 
slávnostného otvorenia nového akademického roka patril 

ńtudentskej hymne „Gaudeamus Igitus“ v interpretácii Tren-
čianskeho speváckeho zboru.  

Pomocná evidencia 569/1/04 

 
V dňoch 20. a 21. septembra 2004 sa po slávnostnom 

otvorení nového aka-
demického roka na 

Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubče-
ka uskutočnili imatri-

kulácie ńtudentov pr-
vého ročníka. Maratón 

imatrikulácií 550 ńtu-

dentov prvých roční-
zľava prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

dekan FŃT prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. 

Ing. Marek Turan preberá blahoņelanie za výsledky v publikačnej činnosti 
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kov začala Fakulta ńpeciálnej techniky v aule Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka. Za znenia slávnostných fanfár 

vstúpili do auly najvyńńí akademickí funkcionári na čele 
s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Jurajom Wagnerom. Slávnosť imatrikulácie otvorila 
dekanka Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka Ing. Zuzana Jamrichová, PhD. 

a predstavila ńtudentov rektorovi Tren-
čianskej univerzity  Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD. 
a dekanovi Fakulty ńpeciálnej techniky 

prof. Ing. Bohumilovi Bátorovi, CSc. 

Po predstavovaní 
ńtudentov vystúpil 

s príhovorom rektor 
Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD., ktorí zaņelal novým 
ńtudentom veľa chuti a elánu ńtúdiu na 

univerzite. Po jeho príhovore vykonal 
slávnostný sľub za vńetkých ńtudentov Martin Klatý 

z Trenčína. Záver slávnostnej ima-

trikulácie ńtudentov prvého ročníka 
patril vystúpeniu dekana Fakulty 

ńpeciálnej 
techniky prof. 

Ing. Bohumila 

Bátoru. Ten 
v úvode svojho 

vystúpenia 
zhodnotil pri-

jímacie konanie v číslach a potom tak-

mer s otcovskou rečou hovoril ńtu-
ńtudent Martin Klatý pri slávnostnom sľube 

dekan FŃT prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. 

dekanka Ing. Zuzana Jamrichová , PhD. 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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dentom do duńe. Predovńetkým ich upozornil na to, ņe ńtúdium 

na vysokej ńkole má iný systém ako stredná ńkola, a preto 

i keď sa neskúńa, treba sa denne učiť. Preto zvýraznil 
sústavnosť, pravidelnosť v ńtúdiu, pretoņe zameńkané ńtúdium 

sa nedá nahradiť piatimi prebdenými nocami pri učebnici. 
Upozornil i na to, aby nepodliehali uņívaniu drog a alkoholu, 

pretoņe tie negatívne vplývajú na ńtúdium. Vyjadril 

presvedčenie, ņe ńtudenti si nájdu cestu k svojím pedagógom, 
aby tak prekonali prvotné ťaņkosti, ktoré sa im do cesty 

postavili. Ńtudentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“ 
imatrikulácie Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity boli ukončené. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 23. septembra 2004 sa uskutočnil v Trenčíne krajský 
vlastivedný seminár k dejinám ńkolstva. Pri 

privítaní účastníkov a prednáńateľov 

pracovníčkou Metodicko-poradenského centra 
v Trenčíne Mgr. Zorou Zaťkovou predniesli 

jednotliví prednáńatelia svoje prednáńky : 
- PhDr. Dagmar Vaněková, CSc. – „Pôsobenie 

Múzea ńkolstva a pedagogiky na Slovensku a v zahraničí“; 

- PhDr. Vladimír Michalička, CSc. – 
„Sociálne pomery učiteľov na Slovensku 

v období 18. aņ 20. storočia“; 
- Univ. prof. PhDr. Vieta Ņbirková, 

CSc. – „Vyučovanie slovenčiny 

na stredných ńkolách v rokoch 1878 
aņ 1938 na 

Slovensku“; 
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- PhDr. Libor Bernáth, CSc. – 

„Protestantské ńkolstvo na Povaņí 

v minulosti“; 
- Mgr. Mária Račková – 

„Piaristické ńkolstvo na Slovensku 
v minulosti“. 

K predneseným témam prebehla diskusia. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 554 

 
Dňa 5. októbra 2004 sa uskutočnili promócie 125 

absolventov denného bakalárskeho ńtúdia odboru Verejná 

správa Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity Alexan-

dra Dubčeka v 
Kultúrnom a meto-

dickom centre Oz-

brojených síl Slo-
venskej republiky. 

Nástup absolven-
tov a akademic-

kých funkcionárov 

fakulty a univerzity 
na javisko za zvuku slávnostných fanfár privítalo preplnené 

auditórium povstaním. Promócie otvorila 
ńtátna hymna Slovenskej republiky 

a potom prítomných privítala predsedníčka 

akademického senátu Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov RNDr. Eva 

Grmanová, PhD. Po slávnostnom sľube 
jednej z absolventiek prichádzali absol-

venti pred dekana fakulty prof. Ing. Dr.h.c. 

Anton Blaņeja, DrSc., aby si z jeho rúk RNDr. Eva Grmanová, PhD. 
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prevzali doklad o ukončení bakalárskeho ńtúdia. Záver 

slávnostnej promócie absolventov denného bakalárskeho 

ńtúdia patril príhovoru dekanovi fakulty prof. Ing. Dr.h.c. 
Antonovi Blaņejovi, DrSc. a rektorovi Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD. 
Okrem ńtudentov denného bakalárskeho ńtúdia v odbore 

Verejná správa promovalo 

v Trenčíne v dňoch 6. a 7. októbra 
2004 aj 339 absolventov exter-

ného ńtúdia, ktorí ńtudovali 
v Trenčíne, Nových Zámkoch, 

Lučenci a Novej Bani. Absolventi 

externého ńtúdia z Prievidze 
promovali v budove Fakulty 

riadenia a informatiky Ņilinskej univerzity v Prievidzi. 
Vlastné poznámky  

Pomocná evidencia 577/1/04 

 
Dňa 15. októbra 2004 si učitelia Základnej ńkoly Trenčín, 

Bezručova ulica na slávnostnej pedagogickej rade pripomenuli 
40. výročie ńkoly za 

prítomnosti početnej 

skupiny učiteľov, 
ktorí na ńkole učili 

a predstaviteľov 
mesta Trenčín vede-

ných uvoľneným 

funkcionárom pre 
výkon funkcie Mesta 

Trenčín Branislavom 
Zubričaňákom. Po 

krátkom kultúrnom 

programe ņiakov ńkoly sa k prítomným prihovorila súčasná 

prof. Ing. Dr.h.c. Anton Blaņej,DrSc. 

uņ 40 rokov poskytuje vzdelanie ņiakom základná ńkola na Bezručovej 
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riaditeľka ńkoly Mgr. Jarmila Mahríková. V úvode svojho 

príhovoru spomenula začiatky písania histórie ńkoly, teda na 

deň 7. septembra 1964, kedy sa prvýkrát otvorili brány ńkoly 
a do jej lavíc zasadli prví ņiaci. Jej prvým riaditeľom bol 

RNDr. Milan Martinkom, ktorý bol v tejto funkcii viac ako 
tridsať rokov. Vo funkcii ho načas vystriedala Mgr. Anna 

Plánková a od jej odchodu na dôchodok riadi ńkolu Mgr. 

Jarmila Mahríková. Odvtedy preńlo ńtyridsať rokov a viacerí 
jej absolventi dosiahli v ņivote významné úspechy, stali sa 

verejne známymi osobnosťami ako napríklad hokejisti 
Ľubomír Sekeráń, Zdeno Chára, majster sveta v pretekoch 

motocyklov na krátke trate Vladimír Částka, generálny 

riaditeľ Televízie Markízy Vladimír Repčík, hovorca 
Národnej banky Slovenska Igor Barát, herečky Kristína 

Turianová, Vanda Tureková, spisovateľka Monika Kardońová, 
klavírista Marián Lapńanský a ďalńí. Ńkola bola vņdy 

v popredí diania. Treba spomenúť, ņe ako prvá v meste 

Trenčín začala v roku 1967 s vyučovaním jazyka nemeckého 
a v deväťdesiatich rokoch jazyka anglického. V tých časoch sa 

úspeńne rozvíjali partnerské vzťahy učiteľov a ņiakov 
výmennými pobytmi v bývalej Nemeckej demokratickej 

republike a nórskou ńkolou vo Flise. Od roku 2000 začala 

ńkola pracovať v medzinárodnom jazykovom programe 
„Sokrates – Comenius“. Od ńkolského roka 2003/2004 bolo 

zavedené vyučovanie francúzskeho jazyka a nadviazanie 
partnerské vzťahy s francúzskymi ńkolami v Lono le Saunier. 

Na jej vystúpenie nadviazal zástupca primátora mesta Trenčín 

Branislav Zubričaňák, ktorý poďakoval vńetkým učiteľom za 
ńtyridsaťročnú úspeńnú výchovno-vzdelávaciu prácu a zaņelal 

učiteľom a ņiakom ńkoly veľa úspechov v budúcom období. 
Trenčianske noviny 11.10.2004 

Pomocná evidencia 592/1/04 
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Výlučne prírodné odpadové materiály pouņili ņiaci 

ńpeciálnych základných ńkôl a odborných učilíńť 

Trenčianskeho kraja na zhotovenie prác, ktoré Krajský 
ńkolský úrad v Trenčíne prezentoval na výstave konanej v 

rámci medzinárodného podujatia „Fórum pedagogiky 2004“ 
v dňoch 13. aņ 15. októbra 2004 v priestoroch Parku a kultúry 

v Bratislave. Expozícia sa nezávislej porote a divákom páčila 

a spolu s prácami púchovského centra voľného času si 
odniesla diplom ministra ńkolstva Slovenskej republiky za 

najlepńiu expozíciu výstavy. „Chceli sme ukázať, ņe aj z mála 
sa dá urobiť veľa,“ vyjadrila zámer zostavovateľka ocenenej 

expozície, metodička Krajského ńkolského úradu v Trenčíne 

Iveta Kováčiková. Expozíciu tvorili hradby z recyklovaného 
papiera, pod ktorými vyrástla starodávna slovenská dedina. 

Jednotlivé práce vychádzali z tradičných slovenských 
remesiel. Vrecovina, drevo, kôstky zo sliviek, kukuricové 

klásky, ńúpolie, najrôznejńie plody – to vńetko boli materiály, 

prostredníctvom, ktorých prezentovali deti svoju ńikovnosť. 
Súčasťou tohtoročného podujatia „Fórum pedagogiky 2004“ 

bola aj konferencia o vplyve ńkolskej výchovy na rozvoj 
osobnosti ņiaka a v neposlednom rade workshopy, kde 

Trenčiansky kraj zastupovala okrem iných ńkôl aj  Ńpeciálna 

základná ńkoly internátne v Trenčíne.  
Trenčianske noviny 25.10.2004 

Pomocná evidencia 626/1/04 
 

Dňa 18. októbra 2004 ponúkali mladí ľudia v uliciach 

mesta Trenčín unikátnu bielu pastelku výmenou za 20-
korunový príspevok do celonárodnej verejnej zbierky na 

podporu nevidiacich a slabozrakých.  Tretí ročník „Deň bielej 
pastelky“ v Trenčianskom kraji horńie, ako ten minuloročný, 

lebo celkovo vyzbieralo 112.000,- Sk, čo je pribliņne 

o 40.000,- Sk menej ako v roku 2003. Zbieralo sa v Prievidzi, 
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Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou, Novom Meste nad 

Váhom, Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Ilave, Povaņskej 

Bystrici, Púchove a najńtedrejńí boli ľudia v Trenčíne, kde do 
verejnej zbierky prispeli sumou takmer 26.000,- Sk. 

Dobrovoľníci s pastelkami a pokladničkou v rukách boli 
výlučne ńtudenti stredných ńkôl, iba v Trenčíne a Novom 

Meste nad Váhom pomáhali v popoludňajńích hodinách aj 

skauti. Predstavitelia Únie nevidiacich a slabozrakých ocenili 
ústretovosť riaditeľov ńkôl, ktorí ńtudentov uvoľnili z 

vyučovania. Uznanie si zaslúņi 102 mladých ľudí, ktorí sa do 
akcie zapojili bez nároku na akúkoľvek odmenu. Z výťaņku 

verejnej zbierky únia financuje aktivity pre nevidiacich a 

slabozrakých občanov na priblíņenie sa k normálnemu ņivotu. 
Ide o celoslovenské akcie. Únia organizuje aj grantový 

program, do ktorého sa môņe zapojiť ktorákoľvek jej zloņka. 
Zbierka sa pondelkom iba začala, trvať bude aņ do polovice 

novembra a príspevky sa môņu posielať na konto zbierky.  

Trenčianske noviny 25.10.2004 
Pomocná evidencia 626/2/04 

 
Dňa 4. novembra 2004 sa uskutočnilo na Trenčianskej 

univerzite Alexan-

dra Dubčeka sláv-
nostné otvorenie 

v poradí uņ tretie-
ho akademického 

roku „Univerzity 

tretieho veku“ za 
účasti rektora 

Trenčianskej uni-
verzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. 

Juraja Wagnera, PhD., prorektorov Trenčianskej univerzity 

zľava Ing. Jozef Miklóń, rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. prorektor doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.  
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Alexandra Dubčeka doc. Ing. Ivana Baránka, CSc. a doc. Ing. 

Ignáca Prnu, CSc., zástupcu riaditeľa Ústavu zdravotníctva 

a ońetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
MUDr. Mariána Kańčáka a predsedu Krajského výboru 

Jednota dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozefa 
Miklóńa. Po nástupe akademických funkcionárov,  hostí 

a hymne Slovenskej republiky imatrikuláciu prvého ročníka 

ńtudentov „Univerzity tretieho veku“ otvoril prorektor doc. 
Ing. Ivan Baránek, CSc. Po súhlase s vykonaním slávnostnej 

imatrikulácie rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. zloņila ńtudentka 

Ing. Anna Gajdońechová z Dubnice nad Váhom slávnostný 

imatrikulačný sľub a 42 ńtudentov sa predstavilo rektorovi 
Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka. Slávnostný prejav pred-
niesol rektor Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD. Vyzdvihol 
v ňom radosť nad tým, ņe : 

- zrelí ľudia po rokoch opäť zasadli 
do ńkolských ľavíc, aby drņali 

krok s dobou, bohatou na 

mnoņstve informácií a poznatkov; 
- predsavzali sa vzdelávať a zmú-

drieť a tým si zachovať mladosť 
mysle, aby mohli byť partner-

mi svojich vnúčat napríklad pri 

počítačoch; 
- pre dosiahnutie tohto cieľa práve 

vybrali Trenčiansku univerzitu 
Alexandra Dubčeka. 

V ďalńej časti prejavu venoval 

informácii o Trenčianskej univerzite rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

Sľub Ing. Anny Gajdońekovej 
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Alexandra Dubčeka, ktorá novým ńkolským rokom 2004/2005 

vstúpila uņ do svojho ôsmeho akademického roka s počtom 

4500 ńtudentov. Do tretieho roka vstúpila aj Univerzita 
tretieho veku, v rámci systému celoņivotného vzdelávania 

s počtom 130 ńtudentov. Tento ńkolský rok je významný eńte 
aj tým, ņe v jeho závere budú promovaní prví absolventi 

Univerzity tretieho veku. 

Za uplynulé obdobie 
opustilo brány univerzity 

1047 absolventov inņinier-
skeho ńtúdia a 700 absol-

ventov bakalárskeho ńtú-

dia. Do nového ńkolského 
roka 2004/2005 vstúpila  

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka s pod-

pisom viacerých významných dokumentov, z ktorých osobitne 

zvýraznil „Magnu Chartu Univerzitatum“ ako aj celú radu 
dohôd o spolupráci s univerzitami z celej Európy. Záver 

vystúpenia patril ņelaniu, aby sa na univerzite dobre cítili, radi 
do nej chodili a ńtúdium na nej bolo radosťou a príjemným 

osvieņením. Slávnostné zhromaņ-

denie pozdravil predseda Kraj-
ského výboru Jednoty dôchodcov 

na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef 
Miklóń. Vyslovil presvedčenie, ņe 

svojou iniciatívou a zodpovedným 

prístupom ńtúdiu dokáņete pre-
konať niektoré prekáņky. Zaņelal 

ńtudentom veľa úspechov, vzá-
jomného porozumenia s učiteľmi, 

aby sa oboch stranách vytvorili 

dobré medziľudské vzťahy. Slávnostné zhromaņdenie ima-

Ing. Jozef Miklóń 

Ing. Jozef Miklóń 

noví poslucháči 



 387 

trikulácie prvého ročníka Univerzity tretieho veku bolo 

ukončené ńtudentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“.  

Trenčianske noviny 08.11.2004 
Pomocná evidencia 664/1/04 

 
Dňa 5. novembra 2004 sa uskutočnila na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka tlačová beseda, na ktorej jej 

prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy prof. 
RNDr. Juraj Slabeycius, 

PhD. informoval novinárov 
o podujatí pod názvom 

„Týņdeň vedy Európskej 

únie“. Podujatie, organizo-
vané Európskou komisiou, 

sa uskutoční po prvýkrát na 
Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka v týņdni 

od 8. do 12.novembra 2004. 
Ako povedal  prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD.,  podujatie 

má za cieľ podujatím odstrániť nezáujem o najnovńie výsledky 
vedy v spoločnosti, pretoņe v celosvetovom meradle je badať  

citeľný pokles a narastanie rozdielu medzi 

dosahovanými vedeckými výsledkami a po-
chopením ich významu v spoločnosti. Na 

realizáciu cieľa pripravila Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka celú radu 

podujatí a prednáńok pre trenčianskych 

stredońkolákov a verejnosť vo vlastných 
priestoroch v Trenčíne a v Púchove. Osobitne 

boli zvýraznené prednáńky od týchto prednáńateľov : 
- Mgr. Peter Kluvánek „Nobelove ceny za fyziku v roku 

2004“, 

zľava Ing. Ruņena Wagnerová, prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 
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- RNDr. Duńan Čaplovič, DrSc. „Ńkolstvo, veda, kultúra 

a globalizácia“, 

- prof. Július Krompaský „Moderné trendy v súčasnej fyzike“. 

Info Trenčín  

Trenčianske noviny 08.11.2004 
Pomocná evidencia 646/1/04, 665/2/04 

 

Dňa 9. novembra 2004 zavítal v rámci 
podujatí „Týņdeň vedy Európskej únie“ na 

Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 
poslanec Národnej 

rady Slovenskej 

republiky RNDr. 
Duńan Čaplovič, 

Dr.Sc., ktorý predniesol vo veľkej 
aule univerzity prednáńku pod 

názvom „Ńkolstvo, veda, kultúra 

a globalizácia. Vzácneho hosťa 
predstavil ńtudentom stredných ńkôl a univerzity prorektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. RNDr. Juraj 
Slabeycius, PhD. Mimoriadne dobre disponovaný prednáńateľ 

upútal svojím vystúpením vńetkých prítomných, čo vyústilo 

v diskusii, ktorá obsahovo bolo zameraná 
predovńetkým na kritiku na nový spôsob 

maturovania stredońkolákom v ńkolskom 
roku 2004/2005. Na záver pozval pred-

náńateľ ńtudentov na návńtevu rokovania 

Národnej rady Slovenskej republiky. Po 
rozpačitom začiatku pred vystúpením 

druhého prednáńateľa prof. Júliusa Krom-
pańského sa najprv zdalo, ņe bude málo 

účastníkov sa  za miesto určila malá 

zasadačka univerzity. Ale ako sa blíņila hodina začiatku 

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 
 

RNDr. Duńan Čaplovič, Dr.Sc., 

prof. Július Krempańský 
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prednáńky, účastníci z radov ńtudentov rástli, tak sa prednáńka 

vrátila do auly univerzity. Zrejme sa rozńíril chýr 

o mimoriadnych kvalitách prednáńajúceho medzi ńtudentami 
a tak doslova plná aula si mohla vypočuť zaujímavú 

prednáńku na tému „Moderné trendy v súčasnej fyzike“.  To 
nebolo vńak vńetko, pretoņe poslucháči zahrnuli prednáńateľa 

vńakovými otázkami a takņe bol problém prednáńku ukončiť. 

Vlastné poznámky  

 

Dňa 12. novembra 2004 bol pre Trenčiansku univerzitu 
Alexandra Dubčeka 

veľký deň, v ktorom vyvrcholilo 
dvojročné úsilie vńetkých zainteresovaných a to slávnostným 

zhromaņdením pri príleņitosti otvorenia prvého akademického 

roka 2004/2005 novozriadeného Ústavu                                                                              
zdravotníctva a ońetrovateľstva. Eńte pred 

slávnostným otvorením 
usporiadal rektor Tren-

čianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. 

tlačovú besedu, v ktorej predstavil 
povereného riaditeľa Ústavu zdravotníctva 

a ońetrovateľstva doc. MUDr. Jána Bielika, 

CSc. a priblíņil dvojročnú cestu manaņmentu univerzity za 

zľava – poverený riaditeľ ústavu doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., rektor TUAD doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD., zást. riad. ústavu PhDr. Eva Červeňanová 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner , PhD. 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 

PhDr. Eva Červeňanová 
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realizáciu tohto smelého cieľa. Slávnostného zhromaņdenia 

okrem ńtudentov sa zúčastnili vzácni hostia, z ktorých 

osobitne treba spomenúť – predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Ńtefan Ńtefanec, primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler, akademickí funkcionári 
slovenských univerzít a primári oddelení Nemocnice 

s poliklinikou v Trenčíne. Po nástupe akademických funk-
cionárov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka, osobitne funkcionárov Ústavu zdravotníctva a ońetro-

vateľstva zaznela ńtátna hymna Slovenskej republiky. 
Prítomných hostí a ńtudentov privítal prorektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. 
Ernest Broska. Slávnostný prejav 

predniesol rektor univerzity doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD., v ktorom okrem 
iného uviedol, ņe : 

- dneńný deň je sviatkom, pretoņe 
k existujúcim ńtyrom fakultám 

univerzity a Ústavu prírodných 

a humanitných vied pribudol Ústav 

zľava – zástupkyňa riaditeľa ústavu MUDr. Jana Slobodníková, CSc., ńtatutárny zástupca riaditeľa ústavu MUDr. Marián Kańčák, 
predseda Akademického senátu TU AD doc. Ing. Borńč, CSc., rektor TU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., riaditeľ ústavu doc. MUD r. 

Ján Bielik, CSc., prorektor TU AD PaedDr. Ernest Broska, zástupkyňa riaditeľa ústavu PhDr. Eva Červeňanová 

prorektor  PaedDr. Ernest Broska 
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zdravotníctva a ońetrovateľstva, ktorý má dnes premiéru; 

- ústav bude vedecko-výskumným humanisticky orientova-

ným pracoviskom; 
- ústav nadviazal na dlhoročnú tradíciu Ústavu pre 

dońkoľovanie lekárov, v ktorom pôsobili významné 
osobnosti medicínskej vedy; 

- treba poďakovať osobitne tým, ktorý odviedli sizyfovskú 

prácu pri zriadení ústavu, predovńetkým prorektorovi 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. 

Ernestovi Broskovi, doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc. 
a PhDr. Eve Červeňanovej; 

- treba poďakovať primátorovi 

mesta Trenčín Ing. Brani-
slavovi Cellerovi a poslancom 

Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne za pridelenie pries-

torov na vyučovanie v Základ-

nej ńkole Trenčín, Novomes-
kého ulica; 

- treba poďakovať riaditeľovi 
Nemocnice s poliklinikou 

v Trenčíne MUDr. Pavlovi 

Sedláčkovi za vytvorenie 
podmienok pre činnosť medicínskych ńpecialistov, ktorí 

budú v rámci pedagogického procesu odovzdávať odborné 
vedomosti ńtudentom v externej forme vzdelávania; 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka chce prispieť 

k tomu, aby trenčianska nemocnica dostala prívlastok 
„univerzitná“, ktorej vysoko profesionálne sluņby budú 

vyuņívať občania mesta Trenčín a jeho ńirokého okolia; 
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka nebude 

konkurenciou pre Strednú zdravotnícku ńkolu v Trenčíne, ba 

naopak teńí sa na spoluprácu s ňou pri zabezpečovaní 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., 
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nadstavbového vzdelania stredným zdravotníckym 

pracovníkom, ktoré zodpovedá smernici európskej únie 

v oblasti verejného zdravotníctva, ońetrovateľstva, 
rehabilitácie, pôrodníctva, laboratórnych vyńetrovacích 

metód pre vńetky druhy zdravotníckych zariadení;  
- ústav bude zabezpečovať vzdelávanie, vedeckú výchovu 

a výskum a praktické skúsenosti na prvom stupni 

vysokońkolského vzdelávania, t.j. bakalárskeho vzdelania;  
- ústav bude vyuņívať potenciál regiónu, ktorý ponúka 

v oblasti balneoterapie, kúpeľníctva a jeho meneņovania, 
medzi odborové ńtúdia napríklad v oblasti lekárskych 

prístrojov a zariadení a ich prevádzkovania za spolupráce 

s Fakultou mechatro-
niky Trenčianskej 

univerzity Alexandra 
Dubčeka; 

- ústav by sa mal 

v priebehu dvoch ro-
kov transformovať na 

humanitnú fakultu 
Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dub-

čeka, ktorú by malo 
navńtevovať 500 aņ 600 ńtudentov externého a denného 

ńtúdia; 
- so vznikom fakulty zdravotníctva a ońetrovateľstva sa črtá 

perspektíva vzniku univerzitnej nemocnice v Trenčíne, čo 

by znamenalo zriadenie klinických výskumných pracovísk s 
lepńím technickým vybavením; 

Na záver svojho príhovoru zaņelal ńtudentom veľa zdravia, 
trpezlivosti a síl, aby sa im smelé plány splnili. Podobne sa 

obrátil aj k učiteľom so ņelaním, aby sa na univerzitnej pôde 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. odovzdáva poverenie riaditeľovi Ústavu 

zdravotníctva a ońetrovateľstva doc. MUDr. Jánovi Bielikovi 
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cítili, čo najlepńie, aby mali veľa trpezlivosti so ńtudentami, 

ktorí túņia po vedomostiach.  

Po svojom príhovore rektor Trenčianskej univerzity doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. odovzdal poverenie riaditeľa Ústavu 

zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc. a za 

vńetkých ńtudentov prvého ročníka externého ńtúdia predniesla 

imatrikulačný sľub ńtudentka Mária Hońtáková. Následne 
potom predstavil poverenému riaditeľovi Ústavu 

zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc.  

vńetkých 120 ńtudentov prvého ročníka externého ńtúdia 

ústavu prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
PaedDr. Ernest Broska. 

Po predstavení ńtudentov sa ujal 
slova poverený riaditeľ Ústavu 

zdravotníctva a ońetrovateľstva 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka doc. MUDr. Ján Bielik, 

CSc. V úvode svojho príhovoru sa 
vrátil 

do 

his-
tórie 

budovania základov zdravot-
níctva v Trenčíne. Najprv spo-

menul rok 1848, v ktorom polo-

ņil základy dneńnej nemocnice 
v Trenčíne katolícky kňaz 

Ľudovít Bonaventúra Stárek. 
Ďalej to bol rok 1953, kedy 

vzniklo Ńkolské stredisko Pove-

reníctva zdravotníctva pre doń-

ńtudentka M. Hońtáková skladá sľub za vńetkých ńtudentov 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 
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koľovanie lekárov. V roku 1957 vznikol Slovenský ústav pre 

dońkoľovanie lekárov, neskôr premiestnený do Bratislavy. 

V roku 1947 vznikla Zdravotná ńkola sestier kresťanskej 
lásky, ktorá sa po roku 1948 zmenila na Strednú zdravotnícku 

ńkolu. Jej dlhoročná riaditeľka Celestína Ńimurková bola 
autorkou prvej učebnice ońetrovateľstva pre detské sestry na 

Slovensku. Pred desiatimi rokmi sa začal ńtudovať na 

Slovensku odbor ońetrovateľstvo na úrovni vysokońkolského 
ńtúdia a dneńným dňom dochádza k obohateniu o ďalńie 

ńtudijné odbory ako napríklad verejného zdravotníctva, 
ońetrovateľstva, re-

habilitácie, labora-

tórnych vyńetrova-
cích metód a ďalńie. 

V roku 1997 prijala 
Vláda Slovenskej 

republiky národný 

plán ońetrovateľ-
stva, ktorý svojím 

obsahom nadviazal 
na Rezolúciu 4555 

Svetovej zdravot-

níckej organizácie k zlepńeniu ońetrovateľských a pôrod-
níckych sluņieb pri podpore stratégie zdravia pre vńetkých. 

V mesiaci október roku 2004 Vyhláńka Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky určila zoznam činností 

a úkonov, v ktorých vystupuje stredný zdravotnícky personál 

samostatne, čím sa zvýraznila poņiadavka na jeho kvalitu. 
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. sa v ďalńej časti príhovoru vrátil 

do roku 2002, kedy sa začala rodiť myńlienka fakulta 
zdravotníctva ońetrovateľstva na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka. Dnes po mnohých hodinách práce, 

desiatkach stretnutí a stovkách strán napísaných materiálov sa 
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táto myńlienka stala skutočnosťou. Na tomto výsledku majú 

svoj podiel vzácni ľudia, ktorí boli ochotní venovať tejto 

myńlienke svoj čas, um i prácu. Preto im je treba vńetkým 
poďakovať. Osobitne poďakoval dvom osobnostiam rektorovi 

Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD. 
a prorektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

PaedDr. Ernestovi Broskovi. Obaja stáli za začiatku aņ do 

konca realizácie projektu ústavu. Na záver svojho vystúpenia 
vyjadril presvedčenie, ņe nová vzdelávacia inńtitúcia nadviaņe 

na odkaz známych osobností trenčianskeho zdravotníctva 
niesť zástavu vzdelávania. Slávnostné zhromaņdenie ima-

trikulácie ńtudentov prvého ročníka externého ńtúdia Ústavu 

zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka sa skončilo ńtudentskou hymnou 

„Gaudeamus Igitur“. 
Trenčianske noviny 15.11.2004 

Pomocná evidencia 647/1/04, 679/2,3/04 

 
Ústav zdravotníctva a ońetrovateľstva Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v ten istý deň po imatrikulácii, 
teda dňa 12. novembra 2004 začal vo svojich 

priestoroch na Základnej ńkole Trenčín, 

Novomeského ulica v poobed-
ňajńích hodinách aj prvé vyučo-

vacie hodiny. Za-
čiatok síce patril 

organizačným 

otázkam ústavu, 

v ktorých vystúpili jeho 

funkcionári – riaditeľ 
ústavu doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ńtatu-

tárny zástupca riaditeľa ústavu MUDr. Ma-
rián Kańčák predstavil zamestnancov 

MUDr. M. Kańčák 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 

PhDr. E. Červeňanová 

doc. J. Slobodníková, CSc. 
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ústavu, zástupkyňa riaditeľa ústavu doc. MUDr. Jana 

Slobodníková, CSc. podala základné informácie o ńtúdiu, 

zástupkyňa riaditeľa ústavu PhDr. Eva Červeňanová podala 
základné informácie o praxi, ale potom uņ vńetko ińlo na ostro. 

Začali sa prvé hodiny ońetrovateľstva s riaditeľom ústavu doc. 
MUDr. Jánom Bielikom, CSc., a MUDr. Mariánom 

Kańčákom. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 649/1/04 

 
Vedenie Trenčian-

skej univerzity Ale-

xandra Dubčeka s hl-
bokým zármutkom 

oznámilo trenčianskej 
verejnosti, ņe dňa               

13. novembra 2004 

náhle zomrel vo veku 
70 rokov prof. PhDr. 

Július Boroń, DrSc. 
Odińiel uprostred tvo-

rivej práce a s mnohými plánmi do budúcna. Bol významnou 

vedecko-pedagogickou osobnosťou v oblasti psychológie. 
Jeho rozsiahly profesionálny záber bol popri pútavom 

pedagogickom pôsobení zachytený v dvanástich kniņných 
publikáciach, desiatkach vedeckých ńtúdií a stovkách náučno-

populárnych článkov zo sféry pedagogických vied 

a výchovných problémov. V rokoch 2001 aņ 2004 zastával 
funkciu prorektora pre sociálne veci Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. V trenčianskom Dome smútku sa s touto 
významnou osobnosťou v mene spolupracovníkov a ńtudentov 

rozlúčil rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD. 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 668/1/04 

 
Ńiesti ńtudenti Gymnázia Ľudovíta Ńtúra majú za sebou 

neopakovateľnú skúsenosť. V polovici novembra 2004 sa v 
holandskom meste Hertogenbosch spolu s ďalńími ńtudentmi z 

desiatich nových členských krajín Európskej únie zúčastnili 

projektu “Youropa”, ktorý je ńtudentskou obdobou európskeho 
parlamentu. Trenčania v ňom po májovom ņrebovaní krajín 

zastupovali Slovinsko. Kaņdý z členov slovenskej delegácie 
bol zároveň aj členom jednej z dvanástich komisií. „Zaoberali 

sme sa rôznymi aktuálnymi témami. Napríklad problematikou 

darovania orgánov, rómskou problematikou, otázkou vytvo-
renia spoločnej európskej armády a podobne. Nańou úlohou 

bolo vytvoriť rezolúciu, čiņe akési spoločné uznesenie celej 
komisie. Nebolo to jednoduché, pretoņe rokovania boli v 

angličtine, ale zvládli sme to,“ zhodnotili účasť v Holandsku 

tretiačka Mária Plńková a septimán Juraj Rubaninský. Pre 
kaņdého z nás, bola účasť na tomto projekte veľmi dobrou 

skúsenosťou, na ktorú tak ľahko nezabudneme. Stretli sme 
nových ľudí, spoznali sme kúsok Holandska a najmä 

zdokonalili sa v angličtine.“ 

Trenčianske noviny 17.01.2005 
 

Dňa 19. novembra 2004 sa uskutočnilo na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka za účasti vedúceho Úradu 

Ministerstva ńkolstva Slovenskej republiky a povereného 

generálneho riaditeľa sekcie vysokých ńkôl Petra Mederlyho 
po prvýkrát rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie. Pod 

vedením jej prezidenta Juraja Sinaya sa rektorská konferencia 
zaoberala : 

- návrhom metodiky rozpisu dotácie ńtátneho rozpočtu na rok 

2005;  
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- koncepciou financovania novoakreditovaných ńtudijných 

programov v roku 2005; 

- a kvalitou a kvantitou poskytovaného vysokońkolského 
vzdelávania v Slovenskej republike. 

O výsledku rokovania rektorskej konferencie informovali 
novinárov vedúci Úradu Ministerstva ńkolstva Slovenskej 

republiky Peter Mederly a prezident Slovenskej rektorskej 

konferencie Juraj Sinay. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 23. novembra 

2004 sa uskutočnila 

v aule Trenčianskej 
univerzity Alexandra 

Dubčeka beseda ńtu-
dentov s ministrom 

ńkolstva Slovenskej 

republiky doc. Ing. 
Mgr. Martinom Fron-

com, CSc. Spolu s ním 
sa zúčastnil besedy aj 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Juraj Wagner, PhD. Besedu moderoval Ing. Peter Giraltoń. 
V úvode besedy minister ńkolstva Slo-

venskej republiky doc. Ing. Mgr. Martin 
Fronc, CSc. zoznámil ńtudentov s návr-

hom Ministerstva ńkolstva Slovenskej 

republiky, ktoré sa dotýkajú reforiem 
vysokého ńkolstva najmä v priamej účasti 

ńtudentov na jeho financovaní, avńak 
s akcentom dodrņania určitých sociálnych 

podmienok ako napríklad sociálnych 

ńtipendií, prospechových ńtipendií. Spôsob financovania 

zľava – Ing. P. Giraltoń, rektor doc. Ing. J. Wagner, PhD., doc. Ing. Mgr. M. Fornc, CSc.  

doc. Ing. Mgr. Martin Fronc, CSc. 
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vysokých ńkôl je navrhovaný tak, aby bol pod dohľadom 

ńtudentských rád  a aby 25 % z celkom  takto získaných 

prostriedkov bolo poskytované na posilnenie aktivity ńtu-
dentov. V ďalńom sa minister ńkolstva dotkol zdruņovania sa 

vysokých ńkôl, ktoré 
majú pribliņne rov-

naké učebné od-

bory. 

Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. doplnil ministra ńkolstva v tom, ņe v prípade, 

ak ńtudenti by ročne prispeli 5.000,- Sk, tak univerzita by 

získala 22 miliónov Sk. Bolo zaujímavé, ņe k vzneseným 
návrhom predloņených ministrom ńkolstva sa viac kriticky 

stavali pedagógovia ako ńtudenti. Po skončenej besede sa 
uskutočnila krátka tlačová beseda s regionálnymi novinármi.                                                                                                                                 

 Vlastné poznámky 

 
Dňa 25. novembra 2004 bola aula 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
miestom slávnostnej inaugurácie novo-

zvoleného dekana Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka. Po slávnostnom 

nástupe akademických funkcionárov uni-
verzity a ńtátnej hymny Slovenskej repu-

bliky slávnosť otvorila a vzácnych hostí privítala predsedníčka 

Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

doc. Ing. Mgr. Martin Fronc, CSc. 

 

zľava – Ing. R.Wagnerová, rektor doc. Ing. J. Wagner, PhD., doc. Ing. Mgr. M. Fronc, CSc. 
 

RNDr. Eva Grmanová, PhD. 
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hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva 

Grmanová, PhD. Osobitne privítala vedenie Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka pod vedením rektora doc. Ing. 
Juraja Wagnera, PhD., doc. PhDr. Milana Vinklárika, CSc. 

z Európskeho polytechnického inńtitútu v Kunoviaciach, doc. 

RNDr. Jaroslava Holomeka, CSc. z Akadémie Policajného 
zboru v Bratislave, dekanku Fakulty medzinárodných vzťahov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave  prof. Ing. Ľudmilu 

Lipkovú, CSc., poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky Ing. Milana Cagalu, 

CSc.,  podpredsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jozefa Fabiána, 

viceprimátora mesta Trenčín Ing. Antona 

Boca. Po ukončení oficiálnej časti priví-
tania oznámila prítomnému auditóriu, ņe 

Akademický senát Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v tajných voľbách dňa 28. 

októbra 2004 právoplatne zvolil do funkcie dekana fakulty 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., čo ocenili prítomní hostia 

potleskom. V úvode slávnostného prejavu rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
blahoņelal novozvolenému dekanovi Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc. k zvoleniu do 

tejto významnej akademickej funkcie. Súčasne poďakoval 

doterajńiemu dekanovi fakulty akademikovi prof. Ing. Dr.h.c. 
Antonovi Blaņejovi, DrSc. za jeho vysoko profesionálnu 

a obetavú prácu, ktorú odviedol pri riadení najväčńej fakulty  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Ďalńia časť 
prejavu bola venovaná profesionálnemu vývoju doc. Ing. 

Miroslava Mečára, CSc. Na univerzite pôsobí ako 

vysokońkolský pedagóg tri roky. Jeho prednáńky  sú 
orientované  na  osobitne  aktuálne  témy modernej ekono-

miky tretieho tisícročia, na manaņment a personálny 
manaņment. Jeho prednáńky majú počúvať aj ńtudenti na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde je členom vedeckej 

rady na Fakulte medzinárodných vzťahov. Od roku 1972 do 

slávnostný sľub dekana doc. Ing. Miroslava Mečára 
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roku 1991 prednáńal na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej 

ńkoly technickej v Bratislave. Na tejto fakulte získal v roku 

1972 inņiniersky diplom, tu absolvoval ańpirantúru 
a habilitoval na docenta. V rokoch 1991 aņ 1996 bol na 

riadiacich postoch viacerých firmách. V Brezovej pod 
Bradlom bol 

riaditeľom firmy 

„Inņiniering, PSB 
a.s.“, obchodným 

riaditeľom „GB 
Tranding a.s.“ 

a generálnym ria-

diteľom „Vodo-
hospodárske stav-

by - Ekomont 
a.s.“ v Bratislave. 

Je autorom 16 

skrýpt, 60 odborných článkov uverejnených v odborných 
časopisoch vychádzajúcich na Slovensku i v zahraničí.  Do     

1. novembra 2004 pracoval na Ministerstve hospodárstva 
Slovenskej republiky ako koordinátor pre krajiny 

Spoločenstva nezávislých ńtátov. Má skúsenosti z práce 

v zahraničí, keď pracoval v Tańkente ako vedúci obchodného 
ekonomického oddelenia Veľvyslanectva Slovenskej repu-

bliky v Moskve. Vyjadril radosť nad tým, ņe senátori fakulty 
si zvolili do čela fakulty človeka známeho v hospodárskych 

kruhoch nielen doma, ale i za hranice nańej republiky, 

človeka, ktorý má bohaté teoretické vedomosti z oblasti 
manaņovania, ale čo v súčasnosti je osobitne cenné, ņe má aj 

praktické znalosti z riadenia. Vyslovil presvedčenie, ņe fakulta 
pod jeho vedením bude pokračovať, zaznamenávať čo 

najlepńie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese 

a vedecko-výskumnej činnosti, aby fakulta bola schopná 

doc. Ing. M. Mečár, CSc. preberá menovací dekrét  od rektora doc. Ing. J. Wagnera, PhD.  
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uchádzať sa o aj akreditáciu doktorandského ńtúdia, oprávnene 

uskutočňovať habilitačné 

konania na docentov 
a inauguračné konania na 

profesorov tých odborov, 
v ktorých rozvíja výskum, 

výchovu  a vzdelávanie. Na 

záver svojho vystúpenia 
zaņelal rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. novému dekanovi dobré zdravie, veľa tvorivej 

energie a úspechov, aby pod jeho vedením fakulta ďalej 
mocnela, bola modernou a silnou súčasťou Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka. Po súhlase rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, 

PhD. zloņil novozvolený dekan 
Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka slávnostný sľub doc. Ing. 

Miroslav Mečár, CSc. dotykom ľavej 

ruky na rektorské ņezlo, potom 
predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-
hov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. 

ho dekorovala dekanskou reťazou a napokon z rúk rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja 

Wagnera, PhD. prevzal menovací dekrét. Po tomto vrchole 
slávnostnej inagurácie sa ujal slova novozvolený dekan doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. V úvode svojho vystúpenia uistil 

prítomných, ņe pri riadení fakulty bude vychádzať z poslania 

doc. Ing. M. Mečár, CSc. prijíma kyticu ruņí do RNDr. E. Grmanovej 

slávnostný príhovor doc. Ing. M. Mečára, CSc. 
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vysokej ńkoly pre 21. storočie, z jej zodpovednosti pred 

súčasnosťou a budúcou generáciou, rozvíjať harmonickú 

osobnosť, múdrosť a dobro v človeku, prispievať k trvalo 
udrņateľnému rozvoju, budovaniu poznatkovej spoločnosti 

a zdokonaľovaniu spoločnosti ako celku. Tieto myńlienky boli 
vyjadrené v koncepcii rozvoja Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka na roky 2001 aņ 2004 s výhľadom do 

roku 2011. Túto koncepciu prijala aj vedecká rada univerzity 
a má v nej svoje postavenie aj Fakulta sociálno-ekonomických 

vzťahov. Proces vzdelávania a výchovy je spojený s procesom 
novej akreditácie, ktorá v súčasnosti prebieha. Zvýraznil 

potrebu omladenia pedagogického zboru z vlastných radov 

ako i za pomoci priateľských univerzít doma i v zahraničí 
v časovom horizonte do troch rokov, aby sa zlepńila veková 

a kvalifikačná úroveň učiteľov. Za hlavný cieľ ďalńieho 
napredovania fakulty povaņuje v súčasnosti premeniť tradičné 

encyklopedické megalomanské prístupy na tvorivo humanitnú 

výchovu a vzdelávanie. Na záver svojho príhovoru prisľúbil  
ďalńie napredovanie fakulty. Slávnostná inaugurácia bola 

ukončená ńtudentskou hymnou „Gaudeamus Igitur“. 
Vlastné poznámky 

 

Deň otvorených dverí v Cirkevnej základnej ńkole sv. 
Andreja-Svorada a Benedikta mal v piatok 26. novembra 2004 

milú atmosféru. Učitelia a ņiaci pripravili na túto príleņitosť 
„Ondrejský jarmok“ plný fantázie a dobrých nápadov. 

Najväčńí záujem mali deti o stredisko cenných papierov, kde 

si mohli kúpiť ospravedlnenie na jednu hodinu do konca 
ńkolského roka, okrem hodín na ktorých budú písomky. Ruńno 

bolo aj v internetovej kaviarni, rovnako na centrálnom 
trhovisku, kde sa dali za dobré ceny kúpiť veci od výmyslu 

sveta. Fotoateliér ponúkal moņnosť zvečniť sa s pekným 

pozadím. Kto si potreboval odpočinúť, navńtívil cukráreň 
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„Srdiečko“, prípadne čajovňu „Benedikt“. Tu sa dalo posedieť 

pri koláčoch, čaji, malinovke, či káve. V predajni „Vianočná 

múza“ na návńtevníkov dýchalo čaro Vianoc cez ozdoby, 
medovníky, betlehemy, vianočné pozdravy a sviečky. Tanečná 

sála a dve divadelné scény lákali návńtevníkov na kultúru a 
jarmok vyvrcholil popoludňajńou diskotékou. Časť výťaņku z 

jarmoku bola  pouņitá na nákup potrebných vecí pre ńkolu a 

časť na charitatívne účely. 
Trenčianske noviny 27.11.2004 

Pomocná evidencia 692/2/04 
 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. navńtívil pri príleņitosti nadchá-
dzajúceho sviatku svätého Mikuláńa dňa 2. decembra 2004 

deti patronátneho Detského domova  v meste Handlová.  
Vlastné poznámky 

 

Dňa 9. decembra 
2004 pred budovou 

Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dub-

čeka sa uskutočnilo 

slávnostné odovzda-
nie vozidla „Merce-

des Smart“ výher-
covi súťaņe organi-

zovanej Slovenskou sporiteľňou 

s vypoņičaním na 22 dní. Táto 
súťaņ bola určená pre ńtudentov 

denného ńtúdia vysokých ńkôl, 

ktorá v Trenčianskom regióne 

J. Ńrouba preberá kľúč od  auta od doc. Ing. J. Wagnera, PhD. 
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prebiehala v čase od 9. novem-bra do 5. decembra 2004. 

Ńtudenti sa do súťaņe zapájali prostredníctvom internetovej 

stránky www.studenstkyklub.sk, ktorých úlohou bolo po 
zaregistrovaní čo najrýchlejńie poskladať obrázok do pôvodnej 

polohy. Riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej 
sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres vyhlásil za víťaza 

súťaņe ńtudenta Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Jozef Ńrouba. 
Keďņe víťaz súťaņe sa pre pracovné zaneprázdnenie nemohol 

prísť do Trenčína, tak  kľúčik od vozidla „Mercedes Smart“ z 
rúk rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prevzal priateľ 

víťaza Michal Faih. 
Pomocná evidencia 719/1/04 

 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka bola dňa 13. 

decembra 2004 miestom slávnostného zhromaņdenia, na 

ktorom v pre-
miére boli odov-

zdané diplomy 
osemmesačného 

postdiplomového ńtúdia 13 prísluńníkov 

Ozbrojených síl armády Slovenskej repu-

bliky, ktorí si zvyńovali profesionálnu kva-
lifikáciu v ńtudijnom odbore „Konńtrukcia a výroba ńpe-

ciálnej techniky“ na Fakulte ńpeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka.  Slávnostné zhromaņdenie 

otvoril predseda Akademického senátu Fakulty ńpeciálnej 

vedenie TUAD, FŃT TUAD a Ministerstva obrany SR 

doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 

http://www.studenstkyklub.sk/
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techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Oto Barborák, CSc., ktorý osobitne privítal rektora Tren-

čianskej univerzity doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., zástupcu 
veliteľa Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Jána Kačmara 
a riaditeľa odboru vojenského 

vzdelávania a koordinácie programo-

vých prvkov Ministerstva obrany Slo-
venskej republiky doc. PhDr. Gustava 

Uńiaka, PhD. a ńtudentov z radov 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

a potom odovzdal slovo dekanovi 

Fakulty ńpeciálnej techniky Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

prof. Ing. Bohumilovi Bátorovi.  Vo svojom príhovore 
priblíņil históriu vzniku postdiplomového ńtúdia a zhodnotil 

priebeh ńtúdia. Začiatkom roka 2004 prebehli rozhovory 

medzi dekanom Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka a veliteľom Veliteľstva síl 

výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
brigádnym generálom Ing. Otom Nečasom o moņnostiach 

vzájomnej spoluprá-

ce. Výsledkom rozho-
vorov bola ponuka 

zvyńovania si profe-
sionálnej kvalifikácie, 

ktorá nańla odozvu 

u 15 prísluńníkov Oz-
brojených síl Sloven-

skej republiky. Fakul-
ta ńpeciálnej techniky 

Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dub-

dekan FŃT prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. 

nastúpení absolventi pred odovzdaním diplomov 

absolventi postdiplomového ńtúdia 
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čeka vypracovala v súlade so svojou akreditáciou návrh 

programu postdiplomového ńtúdia, ktorý bol spresnený funk-

cionármi Ozbrojených síl Slovenskej republiky v ńtudijných 
odboroch – Konńtrukcia a výroba ńpeciálnej techniky, 

inņinierstvo strojov a zariadení, strojárstvo a výrobná tech-
nika. V prvej fáze od mesiaca marca do mesiaca decembra 

2004 sa pristúpilo k osemmesačnému postdiplomovému ńtúdiu 

v ńtudijnom odbore „Konńtrukcia a výroba ńpeciálnej 
techniky“. Z 15 prijatých ńtudentov po úspeńne zloņených 

skúńkach a zápočtoch, pristúpilo dňa 6. decembra 2004 
k záverečnej skúńke a ob-

hajobe záverečných prác 

13 poslucháčov, ktorí aj 
úspeńne ńtúdium ukončili. 

Pri záverečnej skúńke 
a obhajobe záverečnej do-

siahli najlepńie výsledky : 

 Ing. Duńan Gavlas so 
záverečnou prácou pod 

názvom „Bezpečnosť 
zdravia a ochrana pri práci, ekologické opatrenia 

a protipoņiarna ochrana ako súčasť experimentálnych metód 

odboru v ńpeciálnej technike“, 
 Ing. Róbert Mituník so záverečnou 

prácou pod názvom „Renovačné 
technológie vo vojskových a mimo-

vojskových opravách“, 

 Ing. Rastislav Bohunický so záve-
rečnou prácou pod názvom „Munícia“ 

Dvaja absolventi postdiplomového 
ńtúdia – Ing. Martin Rņonc a Ing. Jozef 

Dudáń budú pokračovať v doktorandskom ńtúdiu. 

diplom a vecný dar preberá absolvent Ing. Rastislav Bohunický 

príhovor rektora doc. Ing. J. Wagnera, PhD. 
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Po odovzdaní diplomov sa k absolventom postdiplomového 

ńtúdia prihovoril rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Vyjadril radosť nad 
tým, ņe sa mohol zúčastniť na tomto prvom akte, ktorým sa 

začala Fakulta ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka napĺňať to poslanie, ktoré dostala do 

vienka pri svojom zrode v roku 1997, 

aby svojimi odbornými učebnými 
programami napĺňala úlohu 

vychovávať a dońkoľovať ńpecia-
listov pre potreby Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, najmä v čase, 

keď dochádza k jej zásadnej 
rekonńtrukcii a keď dońlo k zásad-

ným zmenám i vo vojenskom 
vysokom ńkolstve. Vyjadril nádej 

a presvedčenie, ņe Fakulty ńpeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci so zástupcami 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky vytvoria zaujímavé 

ńtudijné programy nielen pre postgraduálne formy ńtúdia, 
bakalárskeho a inņinierskeho ńtúdia, ale aby na základe 

poņiadaviek armády a dostupných poznatkov vedy a techniky 

pripravovali kvalifikovaných technikov pre Ozbrojené sily 
Slovenskej republiky. V závere sa obrátil 

k absolventom postdiplomového ńtúdia, 
aby získané vedomosti boli uņitočné pre 

ich vojensko-technickú prax. Absolvent 

Ing. Peter Banáń vo svojom príhovore 
poďakoval vedeniu Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka a  Veliteľstvu síl 
výcviku a podpory Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, ņe umoņnilo jemu a ďalńím kolegom 

postdiplomové ńtúdium. Na záver slávnostného zhromaņdenia 

brigádny generál Ing. Ján Kačmar 

absolvent major Ing. Peter Banáń 
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vystúpil s príhovorom brigádny generál Ján Kačmar, v ktorom 

blahoņelal absolventom postdiplomového ńtúdia a vyjadril 

presvedčenie, ņe získané vedomosti budú uplatňovať na 
svojich pracoviskách. Zároveň poďakoval vedeniu 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a vedeniu Fakulty 
ńpeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka za vynaloņené úsilie pri ďalńom vzdelávaní 

prísluńníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 14. decembra 2004 Kultúrne a metodické centrum 

Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne bolo 
miestom osláv 120. výročia 

Zdruņenej strednej ńkoly 
hotelových sluņieb a obcho-

du v Trenčíne. Oslavy pre-

behli v dvoch samostatných 
blokoch. V prvom bloku sa 

uskutočnili praktické matu-
ritné skúńky barmanov, kuchárov a cukrárov, ńtudentov matu-

ritných 5.A a 5.B triedy v univerzálnej sále. Súťaņ ńtudentov 

hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zloņení 
predsedníčka ńkolskej maturitnej komisie RNDr. Anna 

Olńáková a predsedníčka praktickej časti odbornej maturitnej 
skúńky Ing. Kováčová. Okrem toho sa prezentovali, ale 

nesúťaņne aj ďalńie učebné odbory ako napríklad kaderníčky, 

kozmetičky, elektrikári a podobne. Bola radosť sa pozerať na 
zručnosť, ktorú napríklad preukazovali barmani pri mieńaní 

rôznych koktailov, kuchári pri mieńaní ńalátov a spracovaní 
rôznych druhov jedál a cukrárok pri zdobení vianočného 

pečiva. Druhý blok bol prezentovaný slávnostnou akadémiou. 

Uņ úvodná tanečná kreácia predznačila mimoriadne zaujímavý 

RNDr. Anna Olńáková otvára praktické skúńky maturantov 
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program. Bol koncipovaný ako prierez 19. a 20. storočím, teda 

obdobím, v ktorom sa ńkola vyvíjala. Program svojím 

obsahom zvýraznil vńetky významné udalosti, ktoré ovplyvnili 
celú spoločnosť. A tak diváci si pripomenuli búrlivý rozvoj 

vedy techniky začiatkom 20. storočia,  charakterizovaný vývo-
jom leteckého a automobilového priemyslu, objavmi 

elementárnych častíc hmoty, výskumom vesmíru, rozvojom 

informatiky a podobne. Autori programu 
mali ńťastie aj pri výbere moderátorov, ktorí 

sa zhostili svojej 
úlohy veľmi dobre. 

Pri tom vńetkom nechýbala perfektná 

choreografia, nápadité kostýmy, radosť 
z pohybu, no skrátka treba hovoriť o ňom v superlatívoch. Po 

tomto úvode vystúpil riaditeľ ńkoly Ing. Milan Nápoky so 
slávnostným prejavom, 

v ktorom priblíņil genézu 

vývoja ńkoly. Základný 
kameň vzdelávacej 

ustanovizne, Učňovskej 
ńkoly v Trenčíne, poloņil 

v roku 1884, teda pred 

120 rokmi Juraj Boček. 
Na dneńné pomery sa 

začínalo veľmi skromne. 
Ńkola trvala tri roky a učilo sa v nej týņdenne 9 hodín po 

večeroch a v nedeľu predpoludním. Juraj Boček bol kráľom 

remesla takmer 50 rokov. I keď na začiatku vzdelávania na 

z bohatého kultúrneho programu 
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učňovskej ńkoly boli veľmi skromné, charakterizované tým, ņe 

podmienky na vyučovanie neboli práve najvyhovujúcejńie, 

učilo sa po celom Trenčín, teda ńkola nemala svoje trvalé 
sídlo. I napriek tomu pribúdali ņiaci a s nimi i vyńńie nároky 

na vzdelanie, prax a rozhľad. A to bol hlavný hnací motor pre 
vedenie ńkoly, aby vytváral nové a lepńie podmienky pre 

teóriu a prax. Výsledok 

sa prejavil vznikom 
nových stredísk prak-

tického vyučovania 
a v roku 1966 vybudo-

vaním vlastnej budovy 

na Jilemnického ulici. 
Kaņdý z bývalých riadi-

teľov Juraj Boček, Ka-
rol Kresánek, Ladislav 

Ńimko, Ladislav Wir-

dzek, Frantińek Majerník, Eduard Ńedo, Duńan Černický a Ján 
Hańko zanechali po sebe kus dobre odvedenej práce a to 

nielen hmotnej a viditeľnej forme, keď boli postavené 
učebňové pavilóny a telocvičňa. Keď odińiel do dôchodku 

dlhoročný riaditeľ, legenda ńkoly Ing. Ján Hańko nastúpil do 

funkcie riaditeľ Ing. Milan Nápoky. Sám 
povedal, ņe entuziasmus predchodcov 

bol pre neho hnacím motorom, aby 
nielen udrņiaval dosiahnuté, ale aby 

napredoval, budoval, rozńiroval a skva-

litňoval. Od 1. septembra 2000 sa vńetky 
ńkolské zariadenia, ktoré vzdelávali pod 

jednou strechou integrovali pod jedno 
riaditeľstvo Zdruņená stredná ńkola 

hotelových sluņieb a obchodu v Trenčíne. Za účinnej pomoci 

vedenia mesta Trenčín sa podarilo ńkole vyčleniť pre 

prejav Ing. Milana Nápokyho 
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praktický výcvik ņiakov ńkolský závod Gastrocentrum 

v centre mesta Trenčín, vybudovať vlastný kadernícky 

a kozmetický salón a ńpeciálnu cukrárenskú dielňu. Práve 
vďaka týmto materiálnym predpokladom môņu ńtudenti 

rozvíjať svoj talent v modernom kuchynskom laboratóriu, 
v ńpeciálnych učebniach jazykov, techniky administratívy 

a informatiky. Správny smer v napredovaní ńtudentom ukazuje 

dnes viac ako 10-členný pedago-
gický zbor. Ńiroko spektrálna 

aktivita ńtudentov dodáva silu na 
realizáciu nových odváņnejńích 

plánov a predsavzatí. Snaņiť sa o to, 

aby ńtudenti získavali skúsenosti 
a prax aj v zahraničí. Výsledkom sú 

úspeńné ńtudijné pobyty v Ńkótsku, poznávacie a jazykové 
pobyty v Nórsku, Anglicku a Francúzsku, vykonávanie praxe 

v tirolských Alpách v Rakúsku, Taliansku a podobne. Dnes, 

hodnotiac uplynulé obdobie ńkoly moņno konńtatovať, ņe keď 
pred 120 rokmi sa nesmelo rodila táto ńkolská ustanovizeň, tak 

po 120 rokoch sa z nej stala drzo príťaņlivá, sebavedomá 
a pevná inńtitúcia pre 

celý mladých ľudí 

z celého trenčian-
skeho regiónu. Na 

záver svojho prího-
voru zaņelal celému 

kolektívu veľa pozi-

tívnej energie, chuti 
do novej práce 

a odvahy v hľadaní 
správnych ciest. Vy-

vrcholením slávnostnej akadémie bolo vyznamenávanie 

pedagógov a majstrov odborného výcviku, teda tých ktorí sa 

ocenenie pre  TSK preberá PaedDr. Milan Polák 

Ing. Ján Hańko pri preberaní plakety 
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najviac zaslúņili o napredovanie ńkoly. Z rúk riaditeľa ńkoly 

Ing. Milana Nápokyho si prevzali vyznamenanie bývalý 

riaditeľ ńkoly Ing. Ján Hańko, zástupca riaditeľa ńkoly Ing. P. 
Palman, zástupca riaditeľa ńkoly Ing. Vendelín Záhranka 

a ďalńí. Jubilujúcu ńkolu ocenil terajńí zriaďovateľ 
Trenčiansky samosprávny kraj pamätným listom, ktorý 

riaditeľovi ńkoly Ing. Milanovi Nápokymu odovzdal vedúci 

odboru ńkolstva PaedDr. Milan Polák. Záver slávnostnej 
akadémie patril kultúrnemu programu, v ktorom učinkovali 

ņiaci ńkoly. 
Pomocná evidencia 730/1/04 

 

Dňa 15. decembra 2004 usporiadala Fakulta sociálno - 
ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka „Deň 
otvorených dverí“, ktorý bol určený 

ńtudentom maturitných ročníkov a ich 

pedagógom, s cieľom prezentovať 
budúcim vysokońkolákom moņnosti 

a obsah vysokońkolského ńtúdia na 
Fakulte sociálno - ekonomických 

vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Okrem 

toho súčasne aj predstaviť obsahové zameranie jej 
jednotlivých fakúlt i perspektívy univerzity. Podujatia sa 

zúčastnil 
rektor 

Trenčian-

skej uni-
verzity 

Alexandra 
Dubčeka 

doc. Ing. 

Juraj Wag-

prof. Ing. Helena Stráņovská, PhD. 
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ner, PhD. a akademickí funkcionári Fakulty sociálno – 

ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v čele 
s dekanom doc. Ing. Miroslavom 

Mečárom, CSc. Akademických 
funkcionárov, ńtudentov a ich 

učiteľov privítala prodekanka 

fakulty prof. Ing. Helena Stráņovská, 
PhD. Úvodné slov patrilo rektorovi 

Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Jurajovi 

Wagnerovi, PhD., ktorý vo svojom 

vystúpení  uviedol, ņe Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka vznikla v roku 1997 a tvorili ju ńtyri fakulty. Tri 

fakulty majú technický charakter a ńtvrtá fakulta, ktorá je 
predmetom váńho záujmu, charakterizujú sociálno-

ekonomické vedy. Keďņe Fakulta sociálno-ekonomických 

vzťahov má svoje zastúpenie na dneńnom podujatí, tak bliņńie 
rozviedol zameranie Fakulty ńpeciálnej techniky, Fakulty 

priemyselných technológií a Fakulty mechatroniky. Okrem 
toho spomenul, ņe univerzita má dva ústavy a to Ústav 

prírodných a humanitných vied a v  ńkolskom roku 2004/2005 

bol otvorený Ústav zdravotníctva a ońetrovateľstva. K ním tieņ 
rozviedol ich zameranie a poslanie v rámci univerzity. 

Vzdelávanie ńtudentov na univerzite zabezpečuje vyńe dvesto 
vedecko-pedagogickými pracovníkmi, z ktorých je 40 

profesorov a 40 docentov. Zo zostávajúcich pracovníkov je 20 

% kandidátov vied. Na univerzite vo vńetkých formách ńtúdia 
ńtuduje 4500 ńtudentov. Univerzita poskytuje moņnosti 

rozvíjať schopnosti aj v mimońkolskej činnosti napríklad 
v ńporte, kultúre, internete a podobne. Na záver svojho 

príhovoru vyslovil nádej, ņe sa s prítomnými ńtudentami 

stredných ńkôl stretne v septembri 2005, pri otvorení nového 

rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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akademického roka. O poslaní 

a ńtruktúre Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov hovoril 
jej dekan doc. Ing. Miroslav 

Mečár. Mimoriadny dôraz kládol 
na jazykovú prípravu budúcich 

ńtudentov, kde sa očakáva znalosť 

najmenej dvoch cudzích jazykov 
a zručnosti z informatiky, čo 

samo o sebe hovorí o významnom 
poslaní fakulty. Ďalńie informácie 

o ńtúdiu na fakulte poskytli - vedúci katedry mikro a makro-

ekonómie Ing. Peter Sika, PhD., vedúci katedry rozvoja 
ľudských zdrojov a personálneho manaņmentu  doc. Dr. Otto 

Csámpai, CSc., vedúci katedry verejnej správy prof. PhDr. 
Peter Barták, DrSc., vedúci katedry  manaņmentu doc. Ing. 

Miroslav Mečár, CSc. a prodekan Ing. Jozef Habánik.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 728/1/04 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

dekan doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 


