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Školstvo a vzdelávanie 

 
Dňa 12. januára 2004 sa uskutočnila vo výstavných pries-

toroch na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ sú-
ťaţnej výstavy detskej výtvarnej tvorby 4. ročníka pod 

názvom „Svet očami skutočnosti a fantázie“. V úlohe mode-

rátora vystúpil učiteľ Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne Mgr. Jozef Švikruha, ktorý 

priblíţil prítomným návštevníkom súťaţnú 
výstavu, ktorá bola súčasťou 29. ročníka sú-

ťaţnej prehliadky „Krása foto-

grafie“ zameranej na ekológiu 
a ţivotné prostredie, ktorej or-

ganizátorom bol referát ţivot-
ného prostredia Zlínskeho kraja a mesto Zlín. 

Slávnostný prejav predniesla riaditeľka 
Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne Ve-

ronika Soukupová. 
Vo svojom úvode privítala všetkých 

prítomných, osobitne hostí vedúceho 
oddelenia ochrany prírody a krajiny 

Krajského úradu v Zlíne Ing. 

Jaroslava Hrabca, RNDr. Jarmilu 

Dufejovú z Krajského úradu v Zlíne 

a Ing. Jířího Barčíka z Mestského 
úradu v Zlíne. Do tejto súťaţe bolo 

zaslaných 1300 prác detí a z nich dve 

tretiny ocenených bolo z okresov 
Trenčín, Ilava a Nové Mesto nad Vá-

hom. V rámci tejto súťaţe bolo oce-
nených 26 detí diplomami a darčekmi 

v podobe školských pomôcok a slad-

Mgr. Jozef Švikruha 

Veronika Soukupová 

Obal katalógu výstavy s „Koledníkmi“ 
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kostí. Vyvrcholením vernisáţe výstavy bolo ocenenie mladých 

výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktorí 

v roku 2004 zaslali svoje výtvarné práce do 35. ročníka 
svetovej prehliadky detských 

školských výtvarných prác 
do ďalekej Číny. Medzi ús-

pešnými ţiakmi zo 148 krajín 

sveta získali deti z Trenčína 
šesť čestných uznaní, dve 

strieborné a jednu zlatú me-
dailu. Všetci úspešní účastníci 

svetovej výtvarnej súťaţe boli 

ţiakmi Mgr. Jozefa Švi-

kruhu a Mgr. Nadeţdy Ţatkovej. Zlatú medailu získala 

Romana Bilková za prácu „Koledníci“ pod vedením Mgr. 
Nadeţdy Ţatkovej. O úspešnosti mladej výtvarníčky potvr-

dzuje aj fakt, ţe jej práca bola zverejnená na obálke katalógu 

svetovej výstavy výtvarných prác detí. Strieborné medaily 
získali ţiačky Mgr. Jozefa Švikruhu Alţbeta Šimonovičová 

za prácu „Slovák“ a Martina Tisová za prácu 
„Mimozemšťan“. Čestné uznania získali Martin Kyselica, 

Simona Šlesáriková, Martina Surovčíková, Simona Biča-

nová, Anna Remešová a Jakub Bruch. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 20. januára 

2005 sa uskutočnilo 

novoročné stretnutie 
funkcionárov Tren-

čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne s novi-

nármi trenčianskeho 

zlatá R. Bilková medzi striebornými A. Šimonovičovou a M. T isovou 
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regiónu. Rektor univerzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. po-

ďakoval vo svojom krátkom príhovore všetkým novinárom, ţe 

svojím perom prostredníctvom svojich médií pribliţujú reálny 
ţivot univerzity a významne tak prispeli zviditeľneniu Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka nielen v regionálnom, 
ale aj v celoslovenskom a celoeurópskom  meradle. Výsledok 

práce novinárov sa v konečnom efekte prejavuje v záujme 

študentov o štúdium na univerzite. Vyjadril presvedčenie, ţe 
dobrá vzájomná spolupráce sa prenesie i do nového roka 2005. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 1/1/05 

 

Deň 26. január 2005 bol jeden z významných dní, ktorý sa 
zapísal do histórie Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka, keď sa uskutočnilo slávnostné otvorenie „Centra 

kompetencie skla Vitrum Laugaricio“. Ešte pred jeho 

slávnostným otvorením sa uskutočnila krátka tlačová beseda, 

ktorej sa zúčastnili rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., riaditeľ Ústavu 

anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. 

Pavol Šajgalík, DrSc., člen predstavenstva RONA a. s. 

Lednické Rovne Ing. Peter Vačko, riaditeľ „Vitrum Lau-

garício“ a za Tren-
čiansku univerzitu 

Alexandra Dubčeka 

prof. Ing. Marek 

Liška, DrSc., aby 

oboznámili prítom-
ných novinárov s tým-

to unikátnym praco-
viskom, ktoré začína 

rokom 2005 svoju čin-

nosť na Trenčianskej 
zľava – Ing. Ruţena Wagnerová, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD., prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 
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univerzite Alexandra Dubčeka ako spoločné pracovisko 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Ústavu anor-

ganickej chémie Slovenskej akadémie vied a RONA, a.s. 
Lednické Rovne. Základnú informáciu po privítaní novinárov                      

Ing. Ruţenou Wagnerovou v úvodnom slove povedal rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD.  Citujem : „Tým, ţe vstúpila Slovenská repu-

blika do Európskej únie vytvoril sa veľký 
priestor pre vysokoškolské vzdelávanie 

a vysokoškolskú vedu tým, ţe bol dekla-
rovaný európsky priestor vysokoškol-

ského vzdelávania a vedy. Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka chce byť 
dobrou univerzitou, zakladať vzdelávanie 

na kvalitných výsledkoch vedecko-
výchovnej činnosti a na kvalitnej vede. 

Jedným zo základných atribútov je budovanie a akreditovanie 

v európskych rozmeroch pracovísk vedec-
kej excelentnosti. Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v  spolupráci so Slo-
venskou akadémiou vied a RONA a.s. 

Lednické Rovne dala do jedného pracov-

ného kolektívu nadšencov z oblasti skla 
pod vedením prof. Ing. Mareka Lišku, 

DrSc., nesúceho názov „Centrum kom-
petencie skla Vitrum Laugaricio“. K vzniku tohto pracoviska 

predchádzala príprava odborná, formálna 

a ekonomická so synergiou vedeckej 
činnosti.“ Ako ďalší vystúpil riaditeľ 

Ústavu anorganickej chémie Slovenskej 
akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šaj-

galík, DrSc., ktorý zvýraznil opodstat-

nenosť vzniku uţ spomínanej inštitúcie 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

prof. RNDr. Pavol ,Šajgalík, DrSc. 

prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 
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skrátením času medzi výsledkom práce výskumníka 

v laboratóriách a jej uvedením do praxe. Ideálnou pôdou pre 

tento krok bol trenčiansky región, kde tradícia skla má hlboké 
korene. Vyjadril presvedčenie, ţe „Centrum kompetencie skla 

Vitrum Laugaricio“ svojimi výsledkami presvedčí správnosť 
jeho vzniku na ekonomickú prosperitu Slovenska. Prof. Ing. 

Marek Liška, DrSc. vo svojom príhovore 

konštatoval, ţe dnešný deň znamená 
zavŕšenie dvadsaťdva ročnej historicky 

významnej etapy tohto pracoviska. V ro-
ku 1983, kedy vzniklo toto pracovisko sa 

hovorilo o spojení vedy a priemyslu, kto-

ré stálo na dvoch nohách. Jednou nohou 
bola Slovenská akadémie vied repre-

zentujúca vedu a základný výskum a druhou nohou Výskumný 
a vývojový ústav sklársky v Trenčíne, ktorý bol súčasťou 

výrobno-hospodárskej jednoty Tatrasklo, reprezentujúce celé 

slovenské sklárstvo. Dnes, keď vstúpila do tohto spoločenstva, 
obrazne povedané tretia noha, reprezentovaná Trenčianskou 

univerzitou Alexandra Dubčeka, získala sa stabilita 
pričlenením vzdelávacej činnosti. Nové pracovisko integruje 

v sebe atribúty vedecko-výskumnej, priemyselnej a vý-

chovno-vzdelávacej práce. 
Ako posledný na tlačovej 

besede vystúpil člen pred-
stavenstva RONA. a. s. 

Lednické Rovne Ing. Peter 

Vačok, ktorý podčiarkol 
vznik „Centra kompetencie 

skla Vitrum Laugaricio“ 
ako veľkého prínosu pre 

slovenský sklársky priemy-

sel, ktorý mu umoţnil drţať 

Ing. Peter Vačok 

slávnostné prestrihnutie stuhy zľava – Štefan Luby a Juraj Wagner 
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krok v oblasti predaja svojich výrobkov vo svete. 

Po krátkej prestávke pred malou zasadačkou Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka bolo slávnostne otvorenie 
„Centra kompetencie skla Vitrum Laugaricio“. Moderátor 

slávnostného otvorenia konferencie Ing. Dušan Galúsek, 

PhD., privítal všetkých hostí, osobitne predsedu Slovenskej 

akadémie vied prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., riaditeľa 

Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. 

RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., člena predstavenstva RONA. 

a. s. Lednické Rovne Ing. Petra Vačoka, vedúceho odboru 

školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Jozefa Baláţa, predstaviteľov sklárskych závodov na 

Slovensku a predstaviteľov odborných sklárskych pracovísk 
z Českej republiky. Po tomto úvode sa ujal slova rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. Vyjadril potešenie nad účasťou významných 
osobností pri príleţitosti pokrstenia významného vedeckého 

a výchovno-vzdelávacieho centra na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka. Uviedol, ţe toto pracovisko je 

predobrazom toho ako by mali fungovať vedecko-výskumné 

pracoviská, aby sa zabezpečil synergický efekt pôsobenia 

predsednícky stôl slávnostného otvorenia „Centrum kompetencie skla Viturm Laugarício“ 
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vedy a výskumu, výchovy a vzdelávania v praxi. Je to o to 

významnejšie, ţe všetky subjekty v Slovenskej republike, 

vrátane vedecko-výskumných a výchovno-vzdelávacích pra-
covísk sa pohybujú v európskom priestore. Ocenil entu-

ziazmus odborníkov, ktorí po vzniku Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v roku 1997 implementovali myšlienku 

budovať na tejto univerzite vedecko-výskumné a výchovno-

vzdelávacie pracovisko so zameraním na sklo a keramiku. 
Osobitne treba zvýrazniť, ţe táto myšlienka bola podporovaná 

sklárskym podnikom RONA a.s. Lednické Rovne, ktorý jej 
dal do vienka hmotný stimul a za to treba 

vedeniu podniku poďakovať. Aj keď 

Trenčianska univerzita Alexandra Dub-
čeka vstúpila do zväzku Slovenskej 

akadémie vied a RONA. a. s. Lednické 
Rovne ako posledná, jej miesto je v ňom 

nezastupiteľné, pretoţe „Centrum kom-

petencie skla – Vitrum Laugarício“ sa 
stalo miestom integrácie vedy, praxe a výchovno-vzdelá-

vacieho procesu. Na záver svojho príhovoru zaţelal novej 
inštitúcii, aby úspešne napredovala vo svojej činnosti na pros-

pech mestu Trenčín, Slovenskej republike a Európskej únii. 

Na príhovor rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka nadviazal riaditeľ Ústavu anorganickej chémie Slo-

venskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 
ktorý okrem iného spomenul, ţe dnes je počuť z úst politikov 

konštatovanie, ţe podporovanie vedy a výskumu je tou naj-

lepšou investíciou, čo môţe naša spoločnosť vykonať. Ţiaľ, 
ale zatiaľ je to však v teoretickej rovine. Dúfajme, ţe sa tak 

v najbliţšej budúcnosti stane. „Centrum kompetencie skla – 
Vitrum Laugarício“ prirovnal obrazne k činnosti horolezca, 

ktorý, aby bol úspešný, musí mať najmenej tri oporné body 

a aţ potom môţe ísť bezpečne ďalej. V aplikácii na úspešnú 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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činnosť novej inštitúcie sa musí jej práca opierať o skĺbenie 

kvalitného výskumu, kvalitného vzdelávania a kvalitného 

priemyslu. Keď sa podarí všetkým zainteresovaným realizo-
vať jej zmyslu plnú činnosť, tak môţeme povedať, ţe sme 

urobili veľa pre Trenčín a pre Slovensko. Veda, výskum 
výroba sú danosti, ktoré určujú rozvoj 

odvetvia ako aj samotnej krajiny a to sa 

ustanovením „Centra kompetencie skla 
– Vitrum Laugarício“ podarilo. 

Príhovor predchádzajúceho rečníka 
rozšíril člen predstavenstva RONA. a. 

s. Lednické Rovne Ing. Peter Vačok, 

keď povedal, ţe existencia tohto 
pracoviska je pre výrobu nepostrádateľná, pretoţe jednak 

napomáha riešiť technické poţiadavky vznikajúce zo strany 
zákazníka pri výrobe skla a na strane druhej napomáha 

zvyšovaniu odborného rastu špičkových pracovníkov vo 

výrobe. Naša firma je výrobcom pôsobiacom na svetových 
trhoch a toto pracovisko firma pomáha udrţať si svetovú 

kvalitu. Záver slávnosti patril vystúpeniam predsedu Slo-
venskej akadémie vied prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. a 

riaditeľa „Centra kompetencie skla – Vitrum Laugarício“ 

prof. Ing. Mareka Lišku, DrSc. Posledne menovaný priblíţil 
históriu vzniku pracoviska, ktoré sa hlási k nástupníctvu po 

Výskumnom a vývojovom ústave sklárskom v Trenčíne, ktorý 
zanikol krátko po roku 1989. Počas existencie prešlo 

pracovisko viacerými transformáciami. Najprv ako súčasť 

oddelenia taveninových sústav Ústavu anorganickej chémie 
Slovenskej akadémie vied, neskôr ako samostatné oddelenie. 

Po vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v roku 
1997 sa pretransformovalo na spoločné pracovisko Ústavu 

anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied a Fakulty 

priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra 

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. 



 372 

Dubčeka a v roku 2002 na celouniverzitné pracovisko. V roku 

2004, vstupom firmy RONA a.s. Lednické Rovne sa začína 

písať spoločná história „Vitrum Laugarício“ ako spoločného 
výskumného pracoviska, ktoré prostredníctvom svojich troch 

zriaďovateľov reprezentuje tri základné aspekty vedy 
a výskumu – základný výskum, aplikovaný výskum a výchova 

a vzdelávanie sklárskych odborníkov. Pracovisko rieši také 

problémy, o ktorých sa mu neprisnilo ani v najdivokejšom sne, 
keď pracovisko pracuje na výskumných úlohách pre obranný 

a jadrový priemysel Fran-
cúzskej republiky. Uply-

nulé obdobie pri vzniku 

tohto pracoviska sa nieslo 
v znamení tieţ v aktívnej 

spolupráci s akademic-
kými inštitúciami na Slo-

vensku a v zahraničí ako 

aj s priemyselnou sférou 
na Slovensku, čo významným spôsobom umoţnilo poz-

dvihnúť vysokú odbornosť pracoviska. Po slávnostnom otvo-
rení si hostia prezreli jednotlivé pracoviská „Centra kom-

petencie skla – Vitrum Laugarício“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 31.01.2005  

Pomocná evidencia 29/1/05 
 

Mesto Trenčín vo svojom Všeobecnom záväznom 

nariadení č. 9/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodilo od 

dane z pozemkov a dane zo stavieb v zmysle § 17 ods. 2 a 3 
Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

pozemky a stavby slúţiace školám a školským zariadeniam. 

na jednom z pracovísk VILA RNDr. Peter Švančárek, PhD. pri príprave 

vzoriek pre ďalšie fyzikálno-chemické spracovanie 
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Mesto Trenčín, ktoré je zriaďovateľom predškolských 

zariadení a základných škôl štátne príspevky, tzv. normatívy 

sotva stačia na pokrytie prevádzky škôl a mzdy pedago-
gických i nepedagogických pracovníkov. Mesto Trenčín dotu-

je rekonštrukciu, údrţbu a modernizáciu týchto škôl z vlast-
ného rozpočtu a zároveň sa usiluje získať finančné prostriedky 

na tento účel aj z fondov Európskej únie. V takejto situácii je 

neúnosné, aby tieto zariadenia platili svojmu zriaďovateľovi 
daň z pozemku a stavby. Ekonomická situácia  stredných škôl, 

ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, je 
na pribliţne rovnakej úrovni ako v základnom školstve 

a predškolských zariadeniach. Navyše stredné školy navšte-

vuje v drvivej väčšine mládeţ, ţijúca v Trenčíne a vyučujú 
pedagógovia - Trenčania. Mesto preto aj oslobodením stred-

ných škôl od dane z pozemku a stavieb vychádza v ústrety 
svojim obyvateľom. Tretia kategória sú vysoké školy. Na 

území mesta Trenčín sa v poslednom desaťročí minulého sto-

ročia etablovali dve a to City University a Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dubčeka. Mesto Trenčín má v rámci prija-

tého Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ambíciu stať 
sa centrom vysokoškolského vzdelávania na Povaţí a oslo-

bodenie od dane z pozemku a stavieb chápe ako jednu z fo-

riem pomoci samosprávy na skvalitnenie vzdelávacieho 
procesu na trenčianskych vysokých školách. Mesto rovnako 

oslobodilo od dane z pozemkov a stavieb pozemky a stavby 
slúţiace výhradne na vykonávanie náboţenských obradov 

cirkví a náboţenských spoločností alebo úradovne osôb, 

poverených duchovnou správou cirkví a náboţenských 
spoločností, ak sú registrované štátom. Oslobodené od dane 

boli aj pozemky, funkčne spojené so stavbami slúţiacimi na 
účely sociálnej pomoci, ďalej stavby, slúţiace na pracovnú 

rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu občanov so zmenenou pra-
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covnou schopnosťou, múzeá, galérie, kniţnice, výstavné siene 

a osvetové zariadenia na území mesta Trenčín. 

Info Trenčín 10.02.2005  
Pomocná evidencia 40/1/05 

 
V piatok predpoludním dňa 4. februára 2005 panovala 

v Materskej škole Trenčín 

Ulica Jána Halašu slávnos-
tná nálada, sprevádzaná 

zvýšeným počtom rodičov 
a hostí, pretoţe všetci 

chceli byť prítomní na 

otvorení soľného inha-

lačného centra. Vyvrcho-

lenie nastalo vtedy, keď 
primátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler symbolickým prestrihnutím stuhy 

odovzdal toto zaujímavé zaria-
denie deťom. Viac o vzniku za-

riadenia prezradila riaditeľka 
materskej školy Angelika Ko-

privňanská. Vo svojej práci 

s deťmi si uvedomovala, ţe je-
senné, zimné a jarné obdobie je 

charakterizované väčšou cho-
robnosťou detí, spôsobené naj-

mä zápalom dýchacích ciest. Keď sa dopočula, ţe v jednom 

predškolskom zariadení v Komárne obkukali inhalačné cen-
trum z Maďarska, prišla na nápad, či by aj v jej materskej 

škole sa nedalo takéto niečo zriadiť. Osobná návšteva v Ko-
márne v nej umocnila myšlienku, ţe sa dáva síce na ťaţkú 

cestu, ale dá sa uskutočniť. Keďţe mala okolo seba aktívnych 

rodičov, spolupracovníčky a trenčianskeho výtvarníka Petra 

pani učiteľka Vojsovičová pri práci so svojimi deťmi 

Angelika Koprivňanská vo svojom príhovore 
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Adamicu, inhalačné zariadenie sa stalo skutočnosťou. Je 

pyšná na toto zariadenie, lebo ako povedala, „táto trenčianska 

materská škola je treťou na Slovensku so soľným inhalačným 
okruhom“. Ako vlastne zariadenie funguje, opäť odpovedala 

riaditeľka Angelika Koprivňanská : „Jeho jedinečnosť spočíva 
vo vyparovaní soľného roztoku v miestnosti, v ktorej pätnásť 

detí pribliţne inhaluje dvadsať minút a počas tejto doby 

učiteľky, ktoré by s nimi 
boli v triede, tak s nimi 

robia sedavé výchovno-
vzdelávacie aktivity. Teda 

nie sú poţiadavky na 

zvýšenie pracovných síl. 
Zväčša deti recitujú, 

počúvajú roz-právky alebo 
spievajú. Dnes je ťaţko 

hodnotiť vplyv tohoto 

zariadenia na zdravie detí, ale po roku jeho prevádzky sa 
uvidí.“ 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 07.02.2005  

Info Trenčín 10.02.2005 

Pomocná evidencia 40/1/05 
 

Trenčín je jediným krajským mestom, ktoré nemá 
astronomickú pozorovateľňu a to i napriek tomu, ţe v meste sa 

nachádza jeden z najväčších ďalekohľadov na Slovensku. 
Ďalekohľad, určený na pozorovanie planét, Mesiaca, Slnka či 

komét, aţ dosiaľ chátral v budove Cirkevnej základnej školy 
sv. Ondreja – Svorada. Nadšenci z Trenčianskej astronomickej 

spoločnosti sa rozhodli ďalekohľad opraviť a spolu s ním 

oţiviť aj niekdajšiu okresnú hvezdáreň. Hvezdáreň v Trenčíne 
zanikla pred pätnástimi rokmi, keď budovu, kde sa pozoro-

Angelika Koprivňanská „varí“ somadrinový roztok 
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vateľňa nachádzala od 70-tých rokov minulého storočia, 

získala v reštitúcii cirkev. Priestory astronomického kabinetu 

nový majiteľ prebudoval na byty pre rehoľné sestry a 
pozorovateľňu pre verejnosť zatvoril. Unikátny ďalekohľad 

zostal zabudnutý aţ do roku 1996, keď obnovila svoju činnosť 
astronomická spoločnosť. Astronómom sa po rokoch úsilia 

podarilo ďalekohľad získať a opraviť a teraz by ho radi opäť 

poskytli verejnosti. Astronómia má v Trenčíne veľkú tradíciu 
a stále je tu o ňu veľký záujem. Najbliţšia hvezdáreň je však 

aţ v Partizánskom alebo Hlohovci, čo je viac ako 50 
kilometrov a to odrádza od pozorovania, dôvodí zámer riaditeľ 

Astronomickej spoločnosti v Trenčíne Daniel Sokol. 

Hvezdáreň by podľa neho mala slúţiť na nočné pozorovania 
oblohy, klubovú a popularizačnú činnosť. Astronómom vyšlo 

v ústrety Gymnázium Ľudovíta Štúra, kde v súčasnosti 
pôsobia tri astronomické krúţky. Spoločnosť pripravila 

projekt hvezdárne, ktorá by mala vzniknúť na streche 

gymnázia. Súčasťou hvezdárne by mali byť aj klubové a 
prednáškové miestnosti. Gymnázium uvaţuje aj o prijatí 

dvoch pracovníkov, ktorí by v novej pozorovateľni vyučovali. 
Hvezdáreň by mala byť v tvare kopuly, ktorá by 

pozorovateľov chránila od nepriaznivého pouličného 

osvetlenia. Astronomická spoločnosť sa so svojím zámerom 
znovu oţiviť trenčiansku hvezdáreň obrátila na vedenie mesta 

Trenčín. Náklady na jej výstavbu však prevyšujú milión Sk, a 
preto sú astronómovia pripravení aj na lacnejší variant bez 

kopuly. 

Trenčianske noviny 07.02.2005 

Pomocná evidencia 37/1/05 
 

Dňa 15. februára 2005 navštívila Trenčiansku univerzitu 

Alexandra Dubčeka veľvyslankyňa afrického štátu Burkina 
Faso so sídlom vo Viedni, Jej Excelencia Beatrice Damiba, 
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na ktorej ju prijal 

rektor doc. Ing. Ju-

raj Wagner, PhD., 
prorektor prof. 

RNDr. Juraj Sla-
beycius, PhD. a de-

kani štyroch fakúlt 

Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dub-

čeka. Hostitelia pri-
blíţili významnému hosťovi moţné sféry spolupráce a moţ-

nosti štúdia na jednotlivých fakultách. Po rozhovoroch za 

početnej účasti regionálnych zástupcov médií podpísala veľ-
vyslankyňa afrického štátu Burkina Faso, Jej Exelencia Bea-

trice Damiba s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Jurajom Wagnerom, PhD. „Memorandum 

o porozumení“, v ktorom je deklarovaní záujem štátu Burkina 

Faso o štúdium študentov z tejto krajiny na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka ako aj o vedeckú a technickú ko-

operáciu. Po podpise „memoranda“ sa uskutočnila krátka tla-
čová beseda, na ktorej po 

úvodnom slove prorektora 

Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. 

RNDr. Juraja Slabeyciusa, 
PhD. veľvyslankyňa afric-

kého štátu Burkina Faso, 

Jej Excelencia Beatrice 
Damiba priblíţila mladý 

africký štát, ktorý ktorý 
sme v minulosti poznali zo 

zemepisu ako Horná Volta. Štát má usporiadané politicko-

spoločenské pomery a hľadiska hospodárstva má najviac 

podanie rúk oboch predstaviteľov je prísľubom do budúcnosti 
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rozvinuté poľnohospodárstvo. Preto je z ich strany predo-

všetkým záujem o štúdium na vysokých školách, na ktorých sa 

vyučujú učebné odbory príbuzné s poľnohospodárstvom. 
Nevylučuje sa však záujem aj o učebné odbory technické 

charakteru, ktoré sa učia na univerzite v Trenčíne. Ďalej 
pokračovala, ţe vstup na Trenčiansku univerzitu sa usku-

točnil prostredníctvom generálneho riaditeľa firmy „Petina In-

ternational“ z Bratislavy Petra Peniaška, ktorá v Burkine Faso 
uskutočňuje svoje podnikateľské aktivity. Časový horizont 

vzdelávania študentov tejto krajiny  na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka ozrejmil jej rektor doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD., keď povedal, ţe univerzita je schopná vzdelávať 

študentov v jazyku anglickom, francúzskom a slovenskom. Tí 
študenti, ktorí budú chcieť študovať v jazyku slovenskom 

musia však prejsť ročnou jazykovou prípravou.  
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 21.02.2005 

Info Trenčín 24.02.2005 
Pomocná evidencia 43/1/05, 68/1/05, 70/1/05 

 
Dňa 1. marca 2005 sa uskutočnilo na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka tradičné podujatie pod názvom 

„Dni príleţitosti 2005“, organizované medzinárodnou študent-
skou organizáciou IAESTE (svetové zdruţenie pre výmenu 

študentov na odborné praxe). Hlavnou úlohou podujatia bolo 
pomôcť študentom posledných ročníkov univerzity pri výbere 

budúceho zamestnávateľa a na strane druhej umoţniť nad-

viazanie kontaktu budúcich zamestnávateľov s potenciálnymi 
zamestnancami. Na podujatí sa prezentovali firmy Osram, 

Hella, Acceture, Bosch, Lidl a ďalšie. Podujatie moderoval 
prezident IAESTE Slovakia LC Trenčín Ing. Peter Giraltoš. 

Pomocná evidencia 56/1/05 

 

radosť nad podpisom zmluvy 
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         Na Akademických informačných dňoch, ktoré sa 

uskutočnili od 8. do 14. marca 2005 v Trenčíne sa prezentova-

la aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Na poriada-
ných informačných dňoch sa prezentovali výsledky rozvojo-

vých projektov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na 
ktorých participovalo 19 verejných vysokých škôl Slovenskej 

republiky. Išlo o dva projekty. Prvým projektom bola Web 

orientovaná videokonferečná technológia pre akademické 
Slovensko a druhým bolo Integrované univerzitné vzdelá-

vanie. Výsledkom druhého projektu bolo zlepšenie technic-
kého vybavenia univerzít, ktoré uţ začali budovať video-

konferenčné miestnosti, voľne dostupné učiteľom a študentom 

pre virtuálne aktivity, akými sú videokonferencie, prednášky, 
diskusie a podobne, o ktoré je neustále väčší záujem. Jedným 

z cieľov bolo tieţ pútavými prednáškami prebudiť záujem 
u stredoškolákov o štúdium technických a prírodovedných 

disciplín. Prednášky sa konali prakticky po celý deň. 

Prezentácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa 
začala 8.marca 2005, na  ktorej  jej rektor doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. ju predstavil. O deň neskôr, teda dňa 9. marca 
2005, sa prednáškami prezentovala Fakulta priemyselných 

technológií so sídlom v Púchove prof. RNDr. Pavlom 

Koštialom, PhD., ktorý predniesol prednášku pod názvom 
„Výskum vlastností pneumatík“ a potom Ústav  zdravotníctva 

a ošetrovateľstva doc. MUDr. Janou Slobodníkovou, CSc. 
prednáškou „Quo vadis Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ?“ Ďalšie 

prezentácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa 
uskutočnili dňa 10.marca 2005 prednáškou prof. Ing. Dr.h.c. 

Anton Blaţej, DrSc. pod názvom „Globálne problémy 
ţivotného prostredia“, prednáškou doc. Ing. Dušana Turana, 

CSc. pod názvom „Výskum človeka ako sociosynergetického 
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fenoménu“ a prednáškou prof. Ing. Marek Liška, DrSc. pod 

názvom „Výskum zloţenia štruktúry a vlastností skiel.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 95/1/05    

 
Keď sa v decembri 2004 otvárala v Základnej škole Detské 

mestečko v Zlatovciach nová učebňa s pracovným názvom 

„Keramická dielňa“, nikto by neuveril, ako nadchne táto záuj-
mová činnosť detí a mládeţe. Za účasti viceprimátora mesta 

Trenčín Ing. Antona Bo-

ca, poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Trenčín 

Ing. Štefana Sýkorčina 
a Vladimíra Porubana 

a samozrejme zástupcov 
regionálnych médií dňa  

16. marca 2005 sa všetci 

presvedčili, ţe zriadiť ke-
ramickú dielňu bol správ-

nym počinom, o čom ich presvedčili prekrásne výrobky detí, 
ale predstavte si, ale aj ich rodičov. Pred očami hostí defilovali 

rybičky, srdiečka, panny, 

misy, čertov, zajačikov, 
rôzne rozprávkové bytosti 

a podobne. Chýbali snáď 
len hrnčeky, poháre či 

krčahy. Podnetom pre 

vznik keramickej dielne 
v škole bola dlhodobá 

spolupráca nevidomej uči-
teľky a keramikárky Soni 

Zelizkovej z Dubnice so základnou školou, ktorá pokiaľ 

nemala škola svoju pec, deťom poskytovala svoju vlastnú. No 

Ing. Anton Boc s Mgr. Evou Masácovou pri novom kruhu 

Ing. Anton Boc sa zaujíma o prácu detí pri spracovaní hliny 



 381 

od včera aj toto konštatovanie patrí minulosti. No táto 

návšteva v Základnej škole Detského mestečka v Zlatovciach 

nebola celkom náhodná, pretoţe v tento deň k vypaľovacej 
peci pribudol úplne novu-

čičký hrnčiarsky kruh, kto-
rý deťom sľúbil pred časom 

viceprimátor mesta Trenčín 

Ing. Anton Boc, aby sa 
skompletizovalo základné 

technické vybavenie kera-
mickej dielne. Poslanci 

Mesta Trenčín tak opäť 

ukázali svoju veľkorysosť 
a dobrú vôľu vo vzťahu k mládeţi, keď z mestských financií 

uvoľnili na tento účel čiastku 30.000,- Sk. Po prebratí daru 
poďakovala riaditeľka školy Mgr. Eva Masácová mestu 

Trenčín a odovzdala viceprimátorovi mesta Trenčín Ing. 

Antonovi Bocovi symbolický kľúč z keramiky s poznámkou, 
aby sa ním otváralo srdce primátora mesta Trenčín a cez neho, 

aby otváral častejšie mestskú pokladnicu a poskytoval pros-
triedky pre potreby detí v Zlatovciach a ostatných tren-

čianskych detí, ktoré to potrebujú. V odpovedi viceprimátor 

Anton Boc vyjadril, e mesto Trenčín sa nebráni podobným 
aktivitám škôl.  

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 21. aţ 22. marca 2005 

navštívila Trenčiansku univerzitu 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

delegácia najvyšších akademic-
kých funkcionárov Východoukra-

jinskej národnej univerzity v Lu-

gansku, v ktorej boli rektor Ale-

deti pri novom hrnčiarskom kruhu 

zľava – Alexander Golubenko s Jurajom Wagnerom 
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xander Golubenko a vedúci medzinárodného oddelenia 

univerzity Valentín Gončarov.  Na záver návštevy dňa 22. 

marca 2005 podpísali štatutári rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD. a rektor Východoukrajinskej národnej univerzity v Lu-
gansku Alexander Golubenko dohodu o spolupráci medzi 

oboma univerzitami a ich fakultami. Návšteva sa niesla 

v mimoriadne dobrom priateľskom ovzduší. 
Vlastné poznámky 

 
Vedecká rada má slúţiť vede a rozvoju ústavu. Verím, ţe 

spoločným úsilím sa tento cieľ podarí naplniť. našou stra-

tégiou je – čo rok to krok. Týmito slovami uviedol dňa               
21. marca 2005 prvé zasadnutie vedeckej rady Ústavu 

zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka jeho riaditeľ doc. MUDr. Ján Bielik, 

CSc. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. vo svojom príhovore vyzdvihol 
humanizáciu univerzity, zatiaľ s prevahou technických fakúlt. 

Konštatoval správnosť tohto smerovania, ktoré v súlade so 
svetovým trendom. Za predsedu vedeckej rady spomínaného 

ústavu vymenoval rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. doc. 

MUDr. Jána Bielika, CSc., ktorému pri tejto príleţitosti ako 
ostatným členom vedeckej rady odovzdal menovacie dekréty. 

Vedecká rada schválila rokovací poriadok, učebný plán na 
školský rok 2005/2006 a akreditačný spis pre študijný 

program „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ 

s pripomienkami. Do vedeckej rady Ústavu zdravotníctva 
a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

boli vymenovaní : 
1. interní členovia : 

- doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – riaditeľ  
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- doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. – zástupkyňa 

riaditeľa pre vzdelávanie, vedu a výskum 

- doc. Ing. Ladislav Veterány, PhD. – vedúci katedry 
biologických disciplín 

- MUDr. Marián Kaščák – zástupca riaditeľa 
- PhDr. Eva Červeňanová – zástupca riaditeľa pre 

ošetrovateľstvo 

- Mgr. Alţbeta Hanzlíková, PhD. – odborná asistentka 
- PaedDr. Ernest Broska, PhD. – prorektor pre sociálnu 

starostlivosť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
- doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. – dekan Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 
- prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. riaditeľ Ústavu prírodných 

a humanitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka 

2.  externí členovia : 

- MUDr. Dušan Chlapík, PhD. – primár chirurgického 
oddelenia Nemocnice s poliklinkou v Trenčíne 

- doc. PhDr. Vlastná Závodná, PhD. – Ministerstvo zdra-
votníctva Slovenskej republiky, odbor riadenia a licencií 

- Mgr. Elena Štefíková – vedúca odboru zdravotníctva 

a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja 

- MUDr. Věra Dobiašová – riaditeľka Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 

- prof. MUDr. Miron Šrámka, DrSc. – prorektor Vyso-

kej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety 
v Bratislave 

- prof. MUDr. Oto Masár, CSc. – primár anestezio-
logickej kliniky Fakultnej nemocnice Univerzity Konšta-

tína Filozofa v Nitre 
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- MUDr. Pavol Sedláček, MPH – riaditeľ Nemocnice 

s poliklinikou v Trenčíne 

 
Dňa 30. apríla 2005 sa uskutočnili v reštaurácii Gastro 

centrum v Trenčíne oslavy Dňa učiteľov, ktorých poriada-
teľom bol Trenčiansky samosprávny kraj. Slávnostný program 

uviedli hudobným číslom študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Tren-

číne. Prítomných pozvaných učiteľov a hostí privítala zástup-
kyňa vedúceho odboru školstva a kultúry Trenčianskeho 

samo-správneho kraja Ing. Daniela Hilčíková. Slávnostný 
príhovor predniesol predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Štefan Štefanec, v ktorom sa dotkol ťaţkého povo-

lania učiteľov. Zaţelal všetkým veľa zdravia a osobných 
úspechov. Potom uţ nasledovala slávnostná chvíľa, v ktorej 

prijali ocenenie títo najlepší učitelia stredných škôl 
Trenčianskeho kraja z rúk 

najvyšších predstaviteľov 

Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Štefana 

Štefanca, Ing. Pavla Kriš-
tofa a Mgr. Petra Bulíka : 

- Mgr. Boţena Komen-

dová – Gymnázium 
Dubnica nad Váhom, 

- RNDr. Ľudmila Kore-
ňová – Gymnázium Nováky, 

- Milan Pobiecky – Stredné odborné učilište strojárske 

Trenčín, 
- Ing. Anna Trokanová – Stredné odborné učilište strojárske 

Povaţská Bystrica, 
- Bc. Hedviga Kolečanská – Stredné odborné učilište potra-

vinárske a poľnohospodárske Nové Mesto nad Váhom, 

Milan Pobiecky zo SOU strojárskeho Trenčín prijíma ocenenie 
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- Vladimír Višňovský – Stredná priemyselná škola Han-

dlová, 

- Mgr. Helena Lukášová – Stredná odborná škola Povaţská 
Bystrica, 

- Bc. Eva Kulčárová – Zdruţená stredná škola hotelových 
sluţieb a obchodu Prievidza, 

- Erika Majdáková – Gymnázium Bánovce nad Bebravovou, 

- Anton Kotrík – Stredné odborné učilište nábytkárske 
Pravenec, 

- Terézia Majdúchová – Stredné odborné učilište odevné 
a textilné Trenčín, 

- PhDr. Marta Tisoňová – Stredná priemyselná škola sta-

vebná Emila Beluša Trenčín, 
- Marián Rus – Stredné odborné učilište poľnohospodárske 

Prievidza, 
- Daniela Gajdošová – Zdruţená stredná škola odevná 

Púchov, 

- Ing. Janka Fedorová – Zdruţená stredná škola poľno-
hospodárska Pruské, 

- Vladimír Kyška – Gymnázium M. R. Štefánika Nové 
Mesto nad Váhom, 

- Ing. Boţena Ištvániková – Stredná priemyselná škola odev-

ná Trenčín, 
- PhDr. Mária Klabníková – Stredná zdravotnícka škola 

Povaţská Bystrica, 
- Ing. Eduard Zbín – Zdruţená stredná odborná škola Pú-

chov, 

- Emília Klapitová - Stredné odborné učilište odevné 
a textilné Trenčín, 

- Mgr. Tatiana Helbichová – Gymnázium V. B. Nedoţer-
ského Prievidza, 

- Ing. Anna Rybáriková – Zdruţená stredná škola obchodu 

a sluţieb Nové Mesto nad Váhom, 
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- Ing. Tatiana Zehetnerová – Zdruţená stredná priemyselná 

škola Nové Mesto nad Váhom, 

- Mgr. Anna Hnilicová – Zdruţená stredná škola hotelo-
vých sluţieb a obchodu Trenčín, 

- Milena Gáborová – Stredné odborné učilište stavebné 
Trenčín, 

- Boţena Malíková – Stredná zdravotnícka škola Trenčín, 

- Mgr. Mária Rozenbergová – Zdruţená stredná škola hote-
lových sluţieb a obchodu Prievidza, 

- Daniela Hanáková - Zdruţená stredná škola hotelo-
vých sluţieb a obchodu Púchov, 

- Mária Srncová – Stredné odborné učilište potravinárske 

a poľnohospodárske Nové Mesto nad Váhom, 
- Anna Kováčiková – Stredná priemyselná škola Dubnica 

nad Váhom, 
- Emília Moţutíková – Stredné odborné učilište stavebné 

Povaţská Bystrica, 

- Elena Laurenčíková – Stredné odborné učilište poľnohos-
podárske Prievidza. 

Trenčianske noviny 04.04.2005  
Pomocná evidencia 143/2/05 

 

V reprezentačných priestoroch Galérie M. A. Bazovského 
v Trenčíne dňa 30. apríla 2005 oceňovali pedagogických 

pracovníkov Trenčianskeho kraja. Tradičné podujatie uţ po 
ôsmykrát pri príleţitosti Dňa učiteľov pripravil Krajský 

školský úrad v Trenčíne. Ocenenie vynikajúci pedagóg si            

z rúk prednostu Krajského školského úradu Ing. Ondreja 

Divinského prevzalo 36 pedagógov, učiteľov základných škôl, 

školských zariadení, stredných i špeciálnych škôl. V príhovo-
roch zneli oslavné slová o poslaní pedagógov, medzi inými aj 

myšlienka, ţe často bývajú oceňovaní lekári, športovci, vedci, 

umelci, ale zabúda sa, ţe všetkých pripravovali, sprostred-
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kovávali im nové poznatky a viedli cestou elementárneho 

poznania práve učitelia. Jedno z ocenení udelili in memoriam. 

Za vynikajúceho pedagóga Strednej priemyselnej školy                       
v Bánovciach nad Bebravou navrhli Antona Neuschla. Oce-

nenie prevzala jeho manţelka Marta. Bol učiteľom odborných 
predmetov od roku 1993. Vo februári 2004 odišiel do inva-

lidného dôchodku, no uţ o mesiac podľahol ťaţkej chorobe. 

Podľa hodnotenia školy mal rozhodujúci podiel na zavedení 
študijného odboru elektrotechnika a na zriaďovaní odborných 

učební výpočtovej techniky, elektrotechnických laboratórií a 
elektrotechnickej praxe na škole. Pripravoval ţiakov na súťaţ 

Zenit a tí obsadzovali popredné miesta v regionálnych i 

celoslovenských kolách. 
Trenčianske noviny 04.04.2005  

Pomocná evidencia 148/1/05 
 

Dňa 1. apríla 2005 sa uskutočnilo na Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubčeka rokovanie slo-
venskej asociácie učiteľov cudzích ja-

zykov na univerzitách nefilologického 
smeru – CASAJC. Rokovanie otvorila 

predsedníčka novozvoleného výboru 

slovenskej sekcie CASAJC PhDr. 

Helena Šajgalíková, PhDr. a predsta-

vila prítomným členov novozvolený 10-členný výbor. Po tom-
to úvode sa prítomní zoznámili s koncepciou rozvoja aso-

ciácie, plánom činnosti a návrhom činnosti na rok 2005. Záver 

stretnutia patril odbornému semináru pod názvom „Kvanti-
tatívne štatistické metódy pre sociálne vedy“. 

Vlastné poznámky 
 

V trenčianskom Gymnáziu Ľudovíta Štúra v 14. kalen-

dárnom týţdni zhotovovali titulné strany francúzskeho den-

PHDr. Helena Šajgalíková, PhD. 
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níka. Tejto súťaţe v rámci Dňa frankofónie sa zúčastnilo 

celkovo 53 ţiakov bilingválnych gymnázií (17 z Trenčína, 25 

z Bratislavy a 11 zo Ţiliny). V dopoludňajších hodinách mali 
ţiaci prednášku, na ktorej sa zúčastnili viacerí novinári, 

dokonca aj šéfredaktorka jedného časopisu z Bratislavy. Boli 
oboznámení s problematikou novín a časopisov, aby sa im pri 

skladaní titulky bilingválnych frankofónnych novín lepšie 

pracovalo. Boli rozdelení do päťčlenných skupín a ich práce 
mala vyhodnotiť trojčlenná porota, ktorú tvorili predstavitelia 

Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Z celkových desiatich 
návrhov nakoniec porotcovia vybrali tri najlepšie. Prvé miesto 

získali ţiaci z Gymnázia Metodova z Bratislavy, druhé a tretie 

miesto obsadili ţiaci trenčianskeho gymnázia. Najlepšia 
skupina získala ročné predplatné francúzskeho časopisu, druhé 

a tretie miesto bolo odmenené knihami. S myšlienkou 
usporiadať takúto akciu prišla lektorka trenčianskeho 

gymnázia Veronika Gousseau, ktorá tak nadviazala na projekt 

francúzskeho lektora v Budapešti, ktorý tam v minulom 
školskom roku zorganizoval podobnú akciu. Predpokladá sa, 

ţe táto ojedinelá akcia, zdruţujúca viaceré bilingválne 
gymnáziá, bude kaţdoročne pokračovať.  V gymnáziu počas 

frankofónneho týţdňa prebiehalo aj niekoľko iných aktivít, 

z ktorých moţno spomenúť študentov Gymnázia Ľ. Štúra, 
ktorí sa zapojili aj do divadelného francúzskeho predstavenia. 

Trenčianske noviny 04.04.2005  
Pomocná evidencia 144/1/05 

 

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa dňa 8. 
apríla 2005 stretli prorektori slovenských univerzít, na ktorých 

sa zabezpečuje celoţivotné vzdelávanie seniorov formou 
univerzity tretieho veku s prezidentkou Asociácie slovenských 

univerzít tretieho veku PhDr. Nadeţdy Hrapkovej, PhD., 

a zároveň prezidentkou Európskej federácie starších študentov 
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(EFOS – European Federation of Older Students). Na svojom 

výročnom rokovaní riešili okrem iného aj moţnosť začlenenia 

sa medzi európske organizácie zaoberajúce sa celoţivotným 
vzdelávaním, ako i otázky čerpania finančných prostriedkov 

na vzdelávacie projekty seniorov z fondov Európskej únie ako 
aj  z programov štátnej pomoci. Nikto nás nefinancuje. Uni-

verzity tretieho veku sú závislé na dobrej vôli vlastnej univer-

zity, alebo na systéme financovania vlastnej univerzity, teda 
od toho, aké sa urobia projekty. Pritom náš systém trojročného 

vzdelávania je v porovnaní aj s vyspelými európskymi kraji-
nami na veľmi dobrej úrovni, povedala PhDr. Nadeţda 

Hrapková, PhD., ktorá zároveň dva roky vedie aj Európsky 

výbor univerzít tretieho veku. V rámci Európy majú rôzne 
krajiny rozličné modely vzdelávania seniorov. Organizujú 

separátne kurzy, špeciálne programy pre seniorov rôzneho 
zamerania s rôznou dobou trvania – semestrálne, ročné, letné v 

rámci prázdnin. V Rakúsku, ako v jedinej krajine, je ponúkané 

vzdelávanie seniorom spolu s mladými študentmi, ale musia 
urobiť riadne prijímacie skúšky. Trojročný program, aký má-

me na Slovensku, majú málokde. Na 10 univerzitách                
v ôsmych mestách na Slovensku študuje 3550 seniorov. Ich 

priemerný vek je 64 rokov. Trojročné štúdium ukončia v 

Trenčíne práve na konci tohto akademického roka prví ab-
solventi, ktorým univerzita pripraví aj riadnu promóciu. 

Celkovo v Trenčíne študuje v troch ročníkoch takmer 130 
študentov. Štúdium je podmienené vekom ţien nad 45 rokov, 

muţov nad 50 a stredoškolským vzdelaním. Školné v Trenčíne 

na jeden rok pre dôchodcov je 800 korún, pre zamestnaných 
1500 korún. 

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 168/3/05 
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Dňa 19. apríla 2005 rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a gene-

rálny riaditeľ svetozná-
mej firmy OSRAM Jo-

hann Műllauer podpí-
sali Rámcovú zmluvu 

o spolupráci. Jej obsa-

hom bude výchova ab-
solventov na Trenčian-

skej univerzity Alexan-
dra Dubčeka pre firmu 

OSRAM, odborná výchova, rekvalifikácia a celoţivotné 

vzdelávanie pre zamest-
nancov tejto firmy, ako 

aj spolupráca vo ve-
decko-výskumnej a vý-

vojovej činnosti. Gene-

rálny riaditeľ firmy 
OSRAM Johann Műl-

lauer pri tejto príleţitosti 
navštívil aj laboratória 

Fakulty mechatroniky, 

Fakulty špeciálnej tech-
niky a laboratórium skla VILA Laugarício. Po podpise zmluvy 

sa uskutočnila tlačová beseda, v ktorej Johann Műllauer 
zodpovedal na otázky novinárov. V úvode konštatoval, ţe 

firma OSRAM má svoju pobočku v Nových Zámkoch a je 

svetovým lídrom vo výrobe ţiaroviek. Na otázku, prečo sa 
rozhodla firma pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 

odpovedal, ţe je to preto, lebo má vo svojom učebnom pro-
grame, čo iné univerzity nemajú. Predpokladá, ţe v priebehu 

rokov by malo nastúpiť do päťdesiat absolventov do firmy. 

podpis zmluvy o spolupráci zľava Johann Müllauer, doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 

potvrdenie zmluvy chlapským stiskomruky 
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Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 25.04.2005  

Pomocná evidencia 201/3/05 
 

Dňa 20. apríla 2005 vyjadrili študenti trenčianskych, bá-
novských a dubnických stredných škôl verejne na Mierovom 

námestí štrajkom svoje stanovisko k opakovaniu písomných 

maturitných skúšok potom, keď stredné školy na Slovensku 
dostali popri otázkach aj správne riešenia. Štrajku mládeţe sa 

zúčastnilo v Trenčíne oko-
lo 1000 študentov, ktorých 

prišli podporiť zástup-

covia z Bánoviec nad Be-
bravou, Nového Mesta 

nad Váhom, Dubnice nad 
Váhom, Púchova a Ţiliny 

i napriek tomu, ţe priazeň 

počasia pre trvalý dáţď 
protestnému zhromaţde-

niu nepriala. Protestné zhromaţdenie podporila aj pred-
sedníčka Slovenskej rady rodičovských zdruţení Anna 

Töröková, lebo študenti sú v práve.  Pristupovali k písomným 

maturitným skúškam zodpovedne a nie sú zodpovední, čo 
spôsobili štátni úradníci. Štrajkujúci študenti niesli so sebou 

transparenty, ktoré poţadovali odstúpenie ministra školstva 
Slovenskej republiky Martina Fronca, lebo je podľa nich zod-

povedný za tento maturitný chaos. Súbeţne s protestnou ak-

ciou študentov zasadala koaličná rada v Bratislava, ktorá odo-
brila rozhodnutie ministra školstva o opakovaní písomnej časti 

maturitnej skúšky z matematiky. Toto rozhodnutie sa dotkne 
všetkých 2714 maturantov, ktorí si vybrali A) variant. Tren-

čianski študenti podporili vytvorenie petičného výboru v Ko-

šiciach, ktorého merito veci bolo odvolanie ministra školstva 
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z funkcie. Študenti zostali aj naďalej v pohotovosti a ich 

hovorkyňa Ľubica Rozborová nevylúčila aj ďalšie aktivity na 

presadenie  svojich po-
ţiadaviek. Rovnako sa 

nevylučuje  moţnosť ne-
účasti študentov na opa-

kovanej maturitnej skúš-

ke z matematiky. 
Vlastné poznámky 

Pardon 23.04.2005 
Trenčianske noviny 

25.04.2005  

Pomocná evidencia 
206/1/05 

 
Dňa 20. apríla 2005 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Anton Boc študentov z francúzskeho partnerského mesta Gran 

Gevrier, ktorí sú 
v tomto období 

na študijnom po-
byte študentov 

Gymnázia Ľudo-

víta Štúra v Trenčíne. 
V jeho úvodnom slove 

srdečne všetkých 
privítal študentov 

a zároveň spome-

nul, ţe na zod-
povedanie otázok zo strany študentov si pozval niektorých 

vedúcich útvarov Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Petra 

Kocnára, Mgr. Renátu Kaščákovú a  Ing. arch. Adrianu 

Mlynčekovú.  Úlohu tlmočníka si vzala na svoje bremená 

Mgr. Eva Solarová. Riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra Mgr. 
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Štefan Marcinek poďakoval vedeniu mesta Trenčín, ţe si 

našlo čas na prijatie mladých francúzskych študentov na svojej 

pôde. Za študentov poďakovala profesorka madam Nicole 

Deilcroix. 

Vlastné poznámky 
 

V meste Trenčín 

sa pripravuje rozsiah-
la rekonštrukcia škol-

ských areálov, ktoré 
budú v poobedňaj-

ších hodinách prís-

tupné malým aj veľ-
kým k športu a aktív-

nemu odpočinku. 
Ako prvý sa ukončí 

areál Základnej školy 

Trenčín, Hodţova 
ulica, do ktorého mesto investuje 15 miliónov Sk. Stavebné 

práce by sa mali ukončiť v auguste toho roku, následne sa 
vysadí zeleň. 

Areál bude 

odovzdaný do 
uţívania v sep-

tembri 2005. 
Dávame si prá-

vom otázku, čo 

podnietilo 
mesto Trenčín 

k tak rozsiah-
lemu investovaniu do areálov škôl ? Napríklad u tejto školy 

boli vonkajšie ihriská v priľahlom areáli odovzdané do uţí-

vania na prelome sedemdesiatich a osemdesiatich rokov. 

plán rekonštrukcie areálu Základnej školy Trenčín, Hodţova ul. 

rekonštrukčné práce sa začali 



 394 

Z veľkej časti uţ samozrejme nevyhovujú na športovanie detí 

a to nielen na ich technický stav, ale aj spôsob ich výstavby 

a pouţitý materiál. Zo zdravotného hľadiska treba zdôrazniť, 
ţe napríklad antukové povrchy existujúcich športovísk sú 

nevhodné pre alergikov. Tvrdé asfaltové povrchy poškodzujú 
pohybové ústrojenstvo detí. Preto betónové a asfaltové povr-

chy budú nahradené umelým trávnikom a inými modernými 

materiálmi v kombinácii s drevom. Nové povrchy budú nielen 
zdravšie, ale umoţnia aj niţšiu nákladovosť pri ich prevádzke.  

Vzhľadom na poloţený mrazuvzdorný materiál bude moţno 
športovať aţ desať mesiacov v roku. Pri rekonštrukcii sa po-

číta aj s novým osvetlením celého areálu. Pribudnú nové chod-

níky, odpadové koše, stojany na bicykle a nové lavičky na 
sedenie. Jadrom školského areálu bude atletický areál na tom 

mieste, kde je dnes. V jeho strede bude futbalové ihrisko 
s umelým trávnikom. Basketbalové a volejbalové ihriská budú 

mať tartanový povrch. 

Info Trenčín 21.04.2005 
Trenčianske noviny 25.04.2005  

Pomocná evidencia 190/1/05, 205/2/05 
 

Príchod jari privítali deti z Materskej školy Trenčín, Šafá-

rikova ulica s novými Ekovláčikmi – Separáčikmi. Tri vláčiky 
v záhrade mater-

skej školy prijali 
deti za svojich 

kamarátov a po-

mocníkov. Pani 
učiteľky ich 

oboznámili s ma-
lými farebnými 

kontajnermi vo 

vagónoch, ale 

skupina detí so svojím ekovláčikom  - separáčikom   
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najmä s jeho vyuţitím. Uţ pri najbliţšej záhradnej slávnosti, 

keď budú mať deti narodeniny uţ budú vedieť, ţe zvyšky 

ovocia pôjdu do hnedého, papieriky do modrého, plast do 
ţltého a sklo do zeleného kontajnera. A tak deti sa od 

najútlejšieho  veku naučia, ţe to čo nepotrebujú nebudú 
hádzať na zem, ale dajú ich do kontajnerov. Zrealizovať tento 

projekt umoţnila Klub darcov Trenčianskej nadácie. 

Info Trenčín 21.04.2005  
Trenčianske noviny 18.04.2005 

Pomocná evidencia 190/1/05, 181/2/05 
 

Dňa 20. apríla 2005 vzdelávacia nadácia Jána Husa 

organizovala na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka 
prednášky dvoch amerických lektorov – právnika a guvernéra 

najvyššieho súdu štátu Tennessee Mickey Barkera, ktorý 
prednášal na tému „Etika v práve“ a odborníčka na sociálne 

vedy Cathy Barkerová, ktorá prednášala na tému „Sociálny 

spravodlivosť“, vychádzajúc z práce a odkazu M. L. Kinga. 
Pomocná evidencia 200/1/05 

 

Najkrajšia trenčianska stredoškoláčka je z Trnavy. Stala sa 
ňou sedemnásťročná študentka Strednej priemyselnej školy 

odevnej v Trenčíne Michaela Magulicová, keď vyhrala dňa 
20. apríla 2005 súťaţ Miss Domova mládeţe 2005. S titulom 

prvá vicemiss skončila hneď za ňou osemnásťročná Povaţ-

skobystričanka Janka Bieliková a šerpu druhej vicemiss 
obliekli Zuzane Majerskej z Hájskeho. Osemnásťročná Zuza-

na Majerská navyše očarila nielen porotu, ale získala aj naj-
viac hlasov svojich rovesníkov v hlasovaní o Miss Sympatia. 

Usporiadateľ súťaţe, Domov Mládeţe na Staničnej ulici v 
Trenčíne je najväčším stredoškolským internátom na Slo-

vensku a poskytuje ubytovanie piatim stovkám študentov z 

ôsmich trenčianskych stredných škôl. To, ţe najkrajšie diev-
čatá sú v Trenčíne na Strednej priemyselnej školy odevnej v 
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Trenčíne, potvrdzuje fakt, ţe všetky tri víťazné miss sú práve z 

tejto školy. Odeváčky sú zároveň zrejme aj najodváţnejšie. 

Spomedzi deviatich finalistiek sa pred sálu nabitú výlučne 
spoluţiakmi, či spolubývajúcimi dokázalo postaviť šesť diev-

čat z odevnej priemyslovky, dve z obchodnej akadémie a 
jedno z Stredného odborného učilišťa textilného a odevného v 

Trenčíne. Podnet k usporiadaniu súťaţe dali chlapci bývajúci 

na internáte. A práve ich reakcií na finálovom večeri sa 
dievčatá najviac obávali. Zo šestnástich, pôvodne prihlá-

sených dievčat, nakoniec ostalo iba deväť „statočných“. Ako 
potvrdila aj víťazka Michaela Magulicová, najviac obáv mali z 

voľného programu. Rozhodla som sa pre moderný tanec,    s 

ktorým nemám ţiadne skúsenosti, vysvetlila. Finálový večer 
však starosti dievčat nepotvrdil. Jediné, čím publikum ich 

vystúpenie častovalo, bol potlesk.  

Trenčianske noviny 25.04.2005  

Pomocná evidencia 202/2/05 

 
Jubilejný desiaty ročník celoslovenskej novinárskej súťaţe 

stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero 2005“ sa 
uskutočnilo v rámci 14. ročníka Štúrovho Zvolena v Krajskej 

kniţnici Ľ. Štúra vo Zvolene  v dňoch 23. a 24. apríla 2005. 

Súťaţ usporiadali Slovenský syndikát novinárov, Televízia 
Markíza, Matica slovenská, Krajská kniţnica Ľ. Štúra vo 

Zvolene. Počas týchto dní mali moţnosť študenti načerpať 
mnoţstvo nových informácií o tom, kde sa najčastejšie robia 

chyby v novinárskej práci. Okrem toho sa zúčastnili tlačových 

konferencií so Zlaticou Puškárovou, Mariánom Gavendom, 
Vladimírom Repčíkom a Zuzanou Kutkou. Súťaţilo sa 

v štyroch kategóriách stredoškolské, vysokoškolské časopisy 
a individuálne kategórie stredoškolákov a vysokoškolákov. 

V stredoškolskej súťaţi reprezentovali Gymnázium Ľudovíta 

Štúra Mária Deličová, Lenka Meravá, Ondrej Urban v indi-
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viduálnej kategórii stredoškolákov a za stredoškolský časopis 

„Veget“ Ľubica Rozborová, ktorá zaň prevzala tretiu cenu 

Televízie Markíza.   
Vlastné poznámky 

 
Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde vznikli 

verejné protesty proti opakovaniu maturitnej písomky z 

matematiky, písalo dňa 26. apríla 2005 testy 73 študentov. 
Nesúhlas s takýmto rozhodnutím ministra školstva Martina 

Fronca vyjadrili väčšinou pripnutím oranţovej stuţky. Niek-
torí však prišli na maturity v teplákoch. Študentov podporili v 

ich proteste aj učitelia.  

Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 218/1/05 

 
Proti školnému na vysokých školách protestovalo 4. mája 

2005 v piatich slovenských mestách okolo štyritisíc študentov. 

Zatiaľ, čo v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici a Ţiline 
prišli vysokoškolákov podporiť aj stredoškoláci, v Trenčíne 

čakali študenti stredných škôl na kolegov z univerzít márne. 
Atmosféra na Mierovom námestí bola zo všetkých miest 

najkomornejšia. Zišli sa tu dve stovky mladých ľudí a v ich 

rukách sa neobjavili transparenty. Popri študentoch Strednej 
priemyselnej školy odevnej, Strednej priemyselnej školy  

zdravotnej a Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého domi-
novali najmä stredoškoláci z Gymnázia Ľudovíta Štúra. Po-

dobne ako pri ich prvom proteste, aj teraz pršalo. Sme tu s 

tými istými poţiadavkami, ale neviem, či to pomôţe, povedal 
gymnazista Pavol Seriš. Oproti iným mestám v Trenčíne 

študenti protestovali hudbou. Na pódium vystúpila študentská 
kapela “Roll Cage”. Nebojte sa, poďte bliţšie, vyzýval svojich 

obďaleč stojacich spoluţiakov spevák skupiny. Prekvapilo ma, 

ţe sa nás zišla iba taká hŕstka, povedala námestiu predsedkyňa 
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študentskej rady Gymnázia Ľudovíta Štúra Ľubica Roz-

borová. Nakoniec som si uvedomila, ţe more sa skladá z kva-

piek. Som rada, ţe sme tu. Ľubica Rozborová sa zhro-
maţdených opýtala : Myslíte si, ţe uţ to prechádza do 

arogancie moci ? Reagovala tým na fakt, ţe nič dôleţité z ich 
poţiadaviek zatiaľ nebolo splnené. Predseda študentského par-

lamentu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Pe-

ter Giraltoš ešte pred protestom uviedol, ţe sa k nemu pri-
pájajú a aktivity študentov plne podporujú. Nechávame to na 

nich, uviedol k ich účasti na proteste. Sme troška iní ľudia, 
stredoškolákov stačí zorganizovať, vysokoškoláci sú samo-

statní. Odhadol, ţe v tak zlom počasí príde z univerzity desať 

aţ sto ľudí. Jediným vysokoškolákom na námestí bol nakoniec 
predseda Demokratického fóra mladých a poslanec Tren-

čianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţík. Táto 
mládeţnícka organizácia, blízka politickej strane Hnutie za 

demokratické Slovensko – Ľudová strana  prepoţičala tieţ 

vystupujúcej kapele aparatúru. Nielen Demokratické fórum 
mladých, ale aj poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja 

stoja na vašej strane, odkázal PaedDr. Jozef Boţík. Jeho 
prevolanie – „Dosť bolo Fronca“, dosť bolo zlej politiky v 

oblasti školstva, odmenil dav mohutným aplauzom. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 5. mája 2005 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pripravila tretí 

ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie za 

účasti 80 študentov z univerzít Slovenskej republiky, Českej 
republiky a Ruskej federácie. Konferencia prebiehala aţ 

popoludnia v desiatich sekciách na aktuálne témy z oblasti 
verejnej správy, regionálneho rozvoja, ľudských zdrojov 

a personálneho manaţment, hospodárska politika, podniková 

ekonomika, marketing a manaţmentu, sluţieb a cestovného 
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ruchu, ţivotného prostredia, jazykov a techniky. Vyhlasovanie 

najlepších pred-

niesla prodekanka 
Fakulty sociálno-

ekonomických 
vzťahov Trenčian-

skej univerzity 

Alexandra Dubče-
ka prof. Ing. He-

lena Stráţovská, 
CSc. za účasti de-

kana Fakulty so-

ciálno-ekonomic-
kých vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. Najlepší v jednotlivých 
sekciách boli : 

1)  Sekcia ľudské zdroje a personálny manaţment 

Tomáš Lukáčik z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka za prácu „Mobbing na pracovisku“; 

Mimoriadne bola ocenená práca Andrei Germuškovej 
z Prešovskej univerzity 

2) Sekcia verejnej správy 

Michaela Dvorská z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka za prácu „Ekonomické a sociálne dopady reformy 

systému zdravotníctva v Slovenskej republike so 
zameraním na kvalitu“. 

Mimoriadne bola ocenená práca Miloša Moravčíka 

z Ekonomickej univerzity Bratislava. 
3) Sekcia regionálneho rozvoja 

Marianna Mišove z Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre za prácu „Participácia RRA a RPIC na tvorbe 

a realizácii rozvojových programov obcí“. 
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Mimoriadne bola ocenená práca Mgr. Miloša Mrvu 

z Univerzity Komenského Bratislava. 

4) Sekcia hospodárskej politiky 
Marek Andrejkovič s Marošom Čuntom z Košíc za 

prácu „Dopady zmien daní z príjmov na fyzické a právnic-
ké osoby v Slovenskej republike“. 

Mimoriadne bola ocenené práce patril ich autorom Zuzane 

Kováčikovej, Petrovi Púšovi, Jánovi Juráňovi z 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Michaele 

Szabovej z Ekonomickej univerzity Bratislava. 
5) Sekcia podnikovej ekonomiky 

Martin Teringa z Košíc za prácu „Modely oceňovania 

opcií“. 
Mimoriadne bola ocenená práca kolektívu Martina Sopka 

a Tomáša Rábeka. 
6) Sekcia marketingu a manaţmentu 

Zuzana Kimíková s Janou Jašovskou z Košíc za prácu 

„Imidţ podnikovo-hospodárskej fakulty“. 
Mimoriadne bola ocenená práca Ladislava Reimanna, 

Milana Nechala a Andreja Hamana. 
7) Sekcia sluţieb a cestovného ruchu 

Katarína Slivková z Nitry za prácu „Francúzska 

reštaurácia“. 
Mimoriadne bola ocenená práca Evy Matulovej z Banskej 

Bystrice. 
8) Sekcia ţivotného prostredia  

Peter Biel z Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka za 
prácu „Odpady a ich recyklácia“. 

 
 

 

 
Peter Biel prijíma blahoţelanie od doc. Ing. Miroslava 

Mečára, CSc. 
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9) Sekcia jazykov 

Ľubomír Sonntag za prácu „Verbung. Werbeformen im 

Vergleich in den deutschen med slowakischen audio-
visuallen medien“. 

Mimoriadne bola ocenená práca Michaely Dubovskej 
z Nitry. 

10) Sekcia technická 

Peter Gergély z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 

za prácu „Návrh meracieho sys-
tému a pouţívaná podpora me-

rania neelektrických veličín“. 

Mimoriadne bola ocenená práca 

Jany Mikulašiovej. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 226/1/05 

 

Obradná miestnosť Mestského úradu v Trenčíne bola dňa  
9. mája 2005 miestom súťaţe 43 detí z trenčianskych mater-

ských škôl. Deti pred súťaţnou porotou s veľkým odušev-
nením zaspievali ľudové i umelé piesne. Odmenou za ich spe-

vácky výkon boli diplomy, sladkosti a pastelky. Záver súťaţ-

ného dopoludnia patril spoločne deťmi zaspievanej obľúbenej 
slovenskej piesni „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“. Moţno o nie-

koľko rokov budeme mať v Trenčíne nádejnú spevácku hviez-
du pre súťaţ „Superstar“. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 12. mája 2005 usporiadala Fakulta 

sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka medzinárodnú 

vedeckú konferenciu pod záštitou MUDr. 

Pavla Dubčeka a prof. Ing. Petra Plavčana, 

Peter Gergély prijíma blahoţelanie od doc. Ing. 

Miroslava Mečára, CSc. 
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CSc. pod názvom „Inovačné procesy v obsahu vysoko-

školského vzdelávania v sociálnych a ekonomických ve-

dách“. Cieľom konferencie bolo skúmať niektoré aspekty 
modelu vysokoškolského vzdelávania v sociálnych a ekono-

mických vedách a tak zvyšovať kvalitu a konkurencie schop-
nosť slovenských škôl v nových podmienkach  po vstupe do 

Európskej únie. Zasadnutie otvorila a po nej vystúpili z poz-

dravnými prí-
hovormi rektor 

Trenčianskej 
univerzity Ale-

xandra Dubče-

ka doc. Ing. 

Juraj Wagner, 

PhD., prezident 
Spoločnosti 

Alexandra 

Dubčeka MUDr. Pavol Dubček, riaditeľ odboru vysokých 
škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Pe-

ter Plavčan, PhD. a dekan Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. V nasledujúcom 

programe konferencia pokračovala vystúpeniami v pléne : 

- prorektora Prešovskej univerzity doc. Ing. Petra Kuz-

mišina, DrSc.; 

- prof. JUDr. Jozefa Králika z Akadémie Policajného zbo-
ru Slovenskej republiky v Bratislave; 

- prof. Ing. Jána Porvazníka, CSc. z Ústavu ďalšieho 

vzdelávania Európskej univerzity v Bratislave; 
- prof. Ing. Štefana Hittara, PhD. zo Ţilinskej univerzity, 

- prof. Ing. Júliusa Alexyho, CSc.; 
- prof. Amosa Avnyho, PhD. z Beersheeba University, 

Izrael; 
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- doc. JUDr. Ladislav Balko, CSc. z Univerzity Komen-

ského v Bratislave; 

- Ing. Oldřich Kratochvíl z Európskeho polytechnického 
inštitútu v Kuniviach, Česká republika; 

- doc. RNDr. František Olejník, CSc. z Technickej univer-
zity v Košiciach; 

- doc. Ing. Dušan Šebo, CSc. z Technickej univerzity 

v Košiciach; 
- prof. Miller z Pittsburgu, USA; 

- prof. Fischer z  Pittsburgu, USA; 

- prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
zo Ţilinskej univerzity; 

- doc. Ing. Dušan Turan, CSc. z Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka 
- prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. z 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka. 
Po diskusii sa prezentovali ostatní účastníci v troch sekciách : 

- Sekcia č. 1 Verejná správa a regionálny rozvoj za ges-
torstva doc. JUDr. Ľubomíra Grúňa, PhD. 

- Sekcia č. 2 Ľudské zdroje a personálny manaţment za 

gestorstva doc. RNDr. Otta Csampaia, CSc. 
- Sekcia č. 3 Ekonomika za gestorstva prof. Ing. Júliusa 

Alexyho, CSc. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 228/1/05, 231/1/05, 232/1/05 

 
Dňa 18. mája 2005 sa uskutočnilo na pôde Fakulty me-

chatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka spo-
ločné rokovanie vedenia univerzity  na čele s jej rektorom doc. 

Ing. Jurajom Wagnerom, PhD., dekanmi fakúlt a dvoch 

ústavov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s pred-

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
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staviteľmi Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej repu-

bliky. O cieľoch rokovania sa v krátkom pressfoyer vyjadril 

prezident zväzu a dl-
horočný generálny ria-

diteľ Volswagen Slo-
vakia Dr. h.C. Ing. 

Jozef Uhrík, CSc. 
„Automobilový prie-
mysel potrebuje v sú-

časnosti vysoko kvali-
fikovaných pracovní-

kov. Projekt, ktorý za-

čal na Slovensku rea-
lizovať Volswagen Slovakia, dnes zamestnáva viac ako štyri-

dsať tisíc pracovníkov vo finálnej výrobe. Ak sa zrealizujú 
ďalšie dva projekty PSA Pegueot v Trnave a KIA Motors 

v Ţiline. Oba tak vytvárajú poţiadavku na zvýšenie počtu 

pribliţne o päťdesiattisíc pracovníkov v automobilovom prie-
mysle v priebehu štyroch rokov. Našim cieľom je, aby sa 

vybudovala silná vzdelávacia infraštruktúra pre budovanie 
automobilového priemyslu na Slovensku, aby sa po zvládnutí 

výroby vybudovali aj silné výskumné a vývojové centrá, ktoré 

by vytvárali infraštruktúru na pomoc 
výrobným organizáciam. Vystúpe-

niami členov Zväzu automobilového 
priemyslu Slovenskej republiky bolo 

sledované poskytnutie základných 

informácií  funkcionárom univerzi-
ty, čo to ten automobilový priemysel 

je a aké sú poţiadavky priemyslu na 
vzdelávaciu inštitúciu. Ďalej potvr-

dil, ţe oslovili štyri univerzity s fa-

kultami technického zamerania na Slovensku, teda Slovenskú 

Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. 
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technickú univerzitu v Bratislave, Ţilinskú univerzitu, Košic-

kú univerzitu a Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. 

Boli zadefinované aj niektoré úlohy zo strany automobilového 
priemyslu, ktoré by mali realizovať univerzity“. Pre Tren-

čiansku univerzitu Alexandra Dubčeka boli stanovené štyri 
úlohy, napríklad špecializovať sa na povrchovú úpravu auto-

mobilov. Ide v podstate o to, aby sa jednotlivé poţiadavky 

automobilového priemyslu skompletizovali a zjednotili na 
univerzitách. Pôjde o to, aby jednotlivé univerzity realizovali 

vedecko-výskumnú činnosť tak, aby sa 
pokryli všetky poţiadavky a nezostali 

ţiadne voľné biele miesta. Rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vo 

svojej informácii konkretizoval, v kto-
rých smeroch sa bude univerzita špe-

cializovať. Na univerzite sa v najbliţšej 

dobe vytvoria štyri centrá : 
1. Centrum virtuálneho manaţmentu 

ľudských zdrojov; 
2. Centrum výskumu a vývoja nekovových materiálov; 

3. Centrum výskumu a vývoja kovových materiálov; 

4. Laboratórium mechatronických systémov. 
K poţiadavkám automobilového priemyslu sa podriaďuje aj 

učebný program univerzity, aby pre tento úseku hospodárstva 
Slovenskej republiky bolo pripravených cca sedemtisíc 

vysokoškolákov v priebehu štyroch rokov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 235/1/05, 270/2/05 

 
Dňa 19. mája 2005 sa začala dvojdňová medzinárodná 

konferencia „Funkčné povrchy 2005“ za gestorstva Fakulty 

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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čeka. Po otvorení konferencie prodekanom fakulty doc. Ing. 

Antonom Hírešom, CSc., účastníkov konferencie pozdravil 

prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. Po oboznámení s cieľmi me-

dzinárodnej konferencie prodekanom fakulty doc. Ing. Harol-

dom Mäsia-

rom, CSc., vys-

túpil s úvodnou 
prednáškou ria-

diteľ spoločnosti 
ZŤS – VaV, a.s. 

Dubnica nad 

Váhom Ing. Ľu-

bomír Kunert, 

v ktorej prezen-
toval svoju fir-

mu. V úvode 

konštatoval, ţe firma, ktorá v minulosti znamenala pojem 
v strojárskej výrobe, dnes sa len ťaţko dostáva do popredia. Je 

to aj zásluhou intenzívnej spolupráce s Trenčianskou univer-
zitou Alexandra Dubčeka, keď spolu vyvinuli pojazdný vyso-

kozdviţný vozík, ktorý by sa mal stať predmetom výrobného 

programu firmy. Ešte pred prestávkou vystúpil ďalší hosť 
technický riaditeľ Vojenského opravárskeho závodu 027, š. p. 

Trenčín Ing. Marián Gogora. Vo svojom vystúpení potvrdil 
intenzívnu spoluprácu s Trenčianskou 

univerzitou Alexandra Dubčeka, najmä 

pri zavádzaní nového výrobného progra-
mu – bojového vozidla „Aligátora“. Zá-

vod v Trenčíne vstupuje na scénu ako 
ďalšia automobilka. V pláne na rok 2005 

majú vyrobiť 20 vozidiel vo viacerých 

modifikáciach podľa poţiadaviek kupu-
Ing. Marián Gogora 
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júcich. Na výrobe spomínaného vozidla participujú aj za-

hraniční partneri, keď Rakúšania dodávajú podvozky a Nemci 

zas prevodovky a motory. Oproti predchádzajúcim rokom sa 
zníţil počet opráv bojovej techniky z titulu útlmu pouţívania 

bojovej techniky. Podnik zabezpečuje materiálno-technickým 
vybavením misií Slovenskej republiky do zahraničia, alebo 

opravujú vybavenie tých misií, ktoré uţ skončili svoje pos-

lanie. V priebehu konferencie prvého dňa odznelo 24 odbor-
ných prednášok a druhého dňa 13 odborných prednášok. Oso-

bitne treba zvýrazniť kvalitu prednášateľov z hosťujúcej Fa-
kulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 236/1/05 

 
V dňoch 19. aţ 21. mája usporiadala Fakulta mechatroniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 8. ročník me-

dzinárodného sympózia pod názvom „Mechatronika 2005“ 
v Trenčianskych Tepliciach za účasti 125 odborníkov z Ne-

mecka, Poľska, Ruskej federácie, Holandska, Slovinska, Čes-
kej republiky a Slovenskej republiky. Predstavitelia univerzít, 

vedecko-výskumných pracovísk prezentovali najnovšie výs-

ledky z oblasti moderných špičkových technológií v mikro-
mechatronike a umelej inteligencii. Značná časť prednášok  sa 

venovala aplikácii mechatroniky z hľadiska dopadu na 
ekológiu. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 236/1/05 
 

Volejbalová súťaţ učiteľov základných škôl v rámci Tren-
čianskeho okresu prebiehala počas celého školského roka 

2004/2005. Na finálovom turnaji, ktoré sa uskutočnilo na 

Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica, sa zúčastnili štyri 
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druţstvá – Základná škola Trenčín, Ulica Dlhé Hony, 

Základná škola Trenčín, Hodţova ulica, Základná škola M. 

Rešetku Horná Súča a Základná škola Nemšová Ulica J. Palu. 
Víťazný pohár primátora mesta Trenčín určeného pre najlepšie 

druţstvo si odniesla Zá-
kladná škola Trenčín, Uli-

ca Dlhé Hony. Pohár ví-

ťaznému druţstvu odov-
zdal vedúci Útvaru škol-

stva a sociálneho zabez-
pečenia Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. Jozef 

Baláţ. 
InfoTrenčín 19.05.2005  

Pomocná evidencia 258/1/05 
 

Nevšedný záţitok mali maturanti dvoch tried z Obchodnej 

akadémie dr. M. Hodţu v Trenčíne, keď im do klobúka vloţil 
päťtisícovú bankovku predseda Hnutia za demokratické 

Slovensko – Ľudová strana JUDr. Vladimír Mečiar. Iná 
trieda zastavila neznámeho Švéda, ktorým im za zaspievanie 

piesne skupiny ABBA vloţil do klobúka 700,- Sk. 

Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 272/2/05 

 
Na slovenských stredných školách sa dňa 23. mája 2005 

začala ústna časť maturitných skúšok. Do 10. júna 2005 by ju 

malo absolvovať okolo 65 tisíc maturantov. Maturity majú v 
porovnaní s minulými rokmi niekoľko noviniek. Všetci stre-

doškoláci museli maturovať z cudzieho jazyka a gymnazistom 
pribudol piaty prírodovedný predmet. Skúšky trvali celý týţ-

deň, kaţdý deň jeden predmet. Ústnym skúškam predchádzali 

písomné, súčasťou ktorých bola aj externá maturita. Tá 

víťazné druţstvo 



 409 

pozostávala z centrálne zadávaných a vyhodnocovaných 

testov. Ministerstvo školstva predpokladá, ţe jej výsledky 

budú natoľko hodnoverné, aby postupne nahradili prijímacie 
skúšky na vysoké školy. Tento rok externú maturitu z anglic-

kého, nemeckého jazyka alebo matematiky absolvovalo viac 
neţ 58 tisíc študentov. Maturity sprevádzali od začiatku 

školského roka protesty a realizačné ťaţkosti. Študenti nesú-

hlasili, aby sa nich vzťahovali nové zmeny. Argumentovali 
tým, ţe sa pravidlá zmenili „počas hry“ a ţe maturovať po 

novom by mali aţ budúci stredoškoláci a študentské protesty 
vyvrcholili v apríli 2005. Minister školstva Slovenskej repu-

bliky Martin Fronc vtedy nariadil po problémoch s tlačivami 

testov opakovanie písomnej skúšky z matematiky. V uliciach 
slovenských miest protestovalo proti tomuto rozhodnutiu 

niekoľko tisíc stredoškolákov. Napokon si však pribliţne 2700 
maturantov matematiku 26. apríla 2005 zopakovalo. 

Vlastné poznámky 

 
Na 10. ročníku medzinárodnej súťaţe detskej výtvarnej 

tvorivosti pod názvom „Zelený kvet“ dňa 3. mája 2005 získal 
hlavnú cenu v kategórii čiernobielych a farebných fotografií 

ţiak 9.C triedy Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica. Do 

tejto súťaţe bolo prihlásených 2.900 autorov z 302 škôl a z           
9 štátov s 3.300 prácami. 

Vlastné poznámky 
 

Vernisáţou maturitných prác sa zavŕšila dňa 27. mája 2005 

šesťdesiatka mladých módnych návrhárok štúdium odevného 
dizajnu zo Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne. 

Nie doslova, pretoţe následný týţdeň pred nimi stáli nemenej 
náročné ústne maturitné skúšky. Svoje umelecké cítenie a 

nadobudnuté zručnosti zhmotnené do konkrétnych modelov 

predstavili práve na výstave v trenčianskej synagóge. Hostia 

návrhy modelov Anny Hanicovej 
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výstavy, ktorých bolo neúrekom, neobdivovali iba figuríny s 

modelmi, ktoré dievčatá navrhli a vlastnoručne ušili, ale tieţ 

ich výtvarné práce, kvalitou za šatami nijako nezaostávajúce. 
Súčasťou vernisáţe bola aj módna prehliadka prác zhoto-

vených dievčatami počas celého štvorročného štúdia, ktoré 
prítomným s dostatočnou dávkou šarmu samé predviedli. 

Riaditeľka priemyslovky 

Mgr. Mária Vilkovská 
opäť ţiarila spokojnosťou, 

komentujúc výstavu „Nes-
mierne ma teší, ţe je tu 

hádam toľko ľudí, ako tu 

nikdy predtým nebolo. Je 
pekné, ţe sa vernisáţe zú-

častňujú i naši bývalí ab-
solventi.“ 

Trenčianske noviny 30.05.2005  

Pomocná evidencia 285/1/05 
 

Deň detí dňa 1. júna 2005 oslávili ţiaci Základnej školy 
Trenčín, Ulica Na dolinách veľkým happeningom. Slávnostne 

otvorili vybudované átrium nazvanom „Areál zdravia“ vice-

primátorom Mesta Trenčín Ing. Antonom Bocom. Ako vy-
plynulo z rozhovoru s predsedníčkou Rady rodičov Základnej 

školy Trenčín, Ulica Na dolinách Máriou Kováčikovou, ţe 
najväčšiu zásluhu na jeho vybudovaní mali učiteľky Nadeţda 

Gerţová a Monika Paprčová. V ňom môţu deti nielen 

oddychovať cez prestávky, ako aj vyuţívať učiteľmi výtvarnej 
výchovy, či prírodopisu. Priestor doplnili záhradnými stav-

bami, skrášlili vlastnoručne vybudovanou skalkou. Pri tomto 
milom podujatí deti sa venovali jednak umeleckým čin-

nostiam, keď kreslili na chodník, na papier, učili sa aranţovať 

kvety a nechali si kresliť na tvár.  Okrem toho súťaţili v 

Modely Lenky Motlovej 
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branných pretekoch, hrali volejbal, florbal a cvičili aerobik. Je 

len samozrejme, ţe úplne nakoniec som si nechal 

najrozšírenejšiu slovenskú kolektívnu hru – futbal. 
O novučičkú futbalovú loptu v turnaji hrali tri futbalové 

triedy, z ktorých víťazstvo si odniesli ţiaci z 5.C triedy. 
Zaujímavá bola aj súťaţ v kopaní jedenástok. Kto mal záujem 

si mohol zakúpiť výrobky keramickej dielne či pozrieť si 

vystúpenia detského folklórneho súboru „Zlatováčik“.  
Trenčianske noviny 30.05.2005, 06.06.2005  

Pomocná evidencia 306/1/05 
 

Školské zariadenia, m.r.o. v Trenčíne a Mesto Trenčín 

pripravili pre deti predškolského veku súťaţ pod názvom „Čo 
vieš o meste Trenčín“, ktorá sa 

uskutočnila dňa 7. júna 2005 
na Materskej škole Trenčín, 

Opatovská ulica. Ešte prv neţ 

začala súťaţ, spýtal som sa 
organizátoriek podujatia pani 

učiteľky Annu Ďurţovú 

a Mgr. Sylviu Kozinkovú, 

aby priblíţili túto ojedinelú 

súťaţ určenú deťom trenčianskych materských škôl. „Táto 
súťaţ sa uskutočnila  pri príleţitosti 60. výročia oslobodenia 

Mesta Trenčín a prijatia nové-
ho symbolu – loga mesta 

Trenčín. V troch vedomost-

ných okruhoch otázok – his-
tória, súčasnosť a príroda – 

sme sa chceli dozvedieť, či 
deti poznajú svoje mesto 

Trenčín.“ Kaţdú materskú 

školu z mesta Trenčín, okrem 

Mgr. Silvia Kozinková víta deti na súťaţi 

Najprv sa deti zahrali na vláčik 
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Materskej školy Tren-

čín, Gagarinova ulica, 

reprezentovalo jedno 
dieťa, teda celkom 16 

súťaţiacich. Súťaţiace 
deti boli rozdelené do 

štyroch skupín – lien-

ky, motýle včielky 
a margarétky. Pred sú-

ťaţou si deti zahrali hru 
„Ide vláčik ši ši ši, od 

Etele k Mariši“, ktorí ich priviedol do prvého kola súťaţe - 

histórie. Aby to skutočne bola súťaţ ako sa patrí, deti mali na 
stole telefón podľa vzoru v televízii “Priateľ po telefóne“ pre 

prípad, keď by nevedeli odpovedať. Otázky, ktoré si deti ťaha-
li, ako napríklad – Ako sa volal Trenčín kedysi, Ako sa volá 

studňa na Trenčianskom hrade, Čím je známa hradná skala, 

Aké poznáte hrady v blízkosti Trenčína, Aká povesť sa viaţe 
k Trenčianskemu hradu, Ako sa volal pán Trenčianskeho 

hradu a celá rada ďalších otázok, vskutku zaujímavých.  
Odpovede detí na otázky 

prekvapili nielen súťaţnú 

porotu, ale aj ostatných 
dospelých účastníkov sú-

ťaţe, pretoţe deti odpo-
vedali smelo a presne na 

všetky otázky. Pri tejto 

príleţitosti ma napadla 
kacírska myšlienka. Ako-

by asi odpovedali na tie-
to otázky niektorí dospelí ? Nečerveňali by sa ? Úloha odbor-

nej poroty pri záverečnom hodnotení súťaţe bola veľmi ľahká, 

pretoţe všetky skupiny dosiahli rovnaký počet dosiahnutých 

deti skladajú mestský znak Trenčína 

deti vyberali fotografie, ktoré sa viaţu k mestu Trenčín 

v pracovnom tempe skladanie erbu mesta Trenčín 
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bodov, teda vyhrali všetci. Všetky deti dostali diplomy, 

vystrihovačky, čelenky a zástavky s logom Mesta Trenčín 

a sladkosti. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 17.05.2005  
Pomocná evidencia 310/1/05 

 

Absolventi prvého cyklu výtvarného odboru Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne otvorili dňa 15. júna 2005 svoju 

absolventskú výstavu v priestoroch Mestskej galérie na 
Mierovom námestí č. 16. Pod vedením šiestich pedagógov - 

výtvarníkov ukončilo osemročné štúdium rekordných 43 

ţiakov. O výtvarný odbor je stále väčší záujem. Široká 
verejnosť má moţnosť vidieť, na akej úrovni pracujú 

štrnásťroční ţiaci základnej umeleckej školy. Ešte predtým 
museli ţiaci absolvovať aj ústnu skúšku z histórie umenia. 

Samotní absolventi hovorili, ţe ústne skúšky neboli ťaţké. 

Prvá vernisáţ bola vlastne prvou moţnosťou sa prezentovať na 
verejnosti. Rodičia a v mnohých prípadoch aj starí rodičia si 

mohli pozrieť, čo ich ratolesti robia. Po ukončení prvého cyklu 
viacerí ţiaci budú mať moţnosť navštevovať druhý cyklus, 

ktorý trvá štyri roky.  

Trenčianske noviny 13.06.2005 
Pomocná evidencia 331/2/05 

 
Kongregačná sála Trenčianskeho múzea sa stala dňa 21. 

júna 2005 miestom oceňovania ţiakov a 

študentov základných a stredných škôl ako aj 
ich učiteľov za školský rok 2004/2005, ktoré 

nieslo pomenovanie „Talent Trenčianskeho 
kraja“. Úvodné slovo patrilo moderátorke Mgr. 

Anne Turanovej, ktorá okrem privítania talen-

tovaných ţiakov, privítala aj ich učiteľov, ktorí majú nemalé 
Mgr. Anna Turanová 
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zásluhy pri vyhľadávaní motivácií  a dosiahnutých úspechov. 

Ešte pred samotným oceňovaním vystúpili niektorí ocenení 

ţiaci s krátkym kultúrnym programom a potom sa k prítom-
ným oceneným ţiakom, študentov a ich učiteľom prihovoril 

prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. Ondrej 

Divinský. Okrem iného povedal, ţe je mu mimoriadnou cťou, 

ţe sa môţe stretnúť s mimoriadne úspešnými  ţiakmi 

a študentmi Trenčianskeho kraja, ktorí dosiahli vynikajúce 
výsledky vo vedo-

mostných, záujmovo-
umeleckých a športo-

vých súťaţiach. Všetci 

ste to dokázali svojou 
usilovnosťou. Moţno 

ste si uţ aj uvedomili, 
ţe práve tieto úspechy 

sa stali nádejným pred-

pokladom pri ďalšom 
vašom rozvíjaní svojho 

talentu na stredných, či vysokých školách. Pre predstaviteľov 
Trenčianskeho kraja je cťou, ţe naši 

ţiaci reprezentujú región aj mimo 

neho. Krajský školský úrad v Trenčíne 
sa preto rozhodol oceniť tých 

najlepších. Vyjadril presvedčenie, ţe 
všetci ocenení budú naďalej nároční na 

svoju prípravu. Celkom bolo oce-

nených 34 ţiakov a študentov. Z tren-
čianskych ţiakov dostali ocenenie : 

- Paulínka Baránková zo Základnej školy Trenčín, Vý-
chodná ulica, ktorá uţ niekoľko rokov odvíja zlatú niť 

rozprávkového vretienka v súťaţiach v prednese rozprávky. 

V uplynulom školskom roku dosiahla mimoriadne dobré 

Ing. Ondrej Divinský 
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výsledky v celoslovenskej súťaţi 

v prednese prózy „Hviezdoslavov 

Kubín“. Na jej prípravu uţ 
niekoľko rokov odborne  dohliada 

Mgr. Anna Balková.  
- Romanka Klinková zo Základnej 

umeleckej školy v Trenčíne, ktorá 

úspešne reprezentovala na medzinárodnej súťaţi v Číne, na 
ktorej získala zlatú medailu. Ocenenie si zaslúţila aj jej 

učiteľka Mgr. Nadeţda Ţatková. 
- Nataša Kellerová zo Špeciálnej základnej školy V. 

Predmerského v Trenčíne za športové úspechy. Na jej 

úspechoch mala nemalú zásluhu 
Mgr. Darina Škultétyová, 

- Peter Ševčík zo Špeciálnej 
základnej školy V. Predmerského 

v Trenčíne za športové úspechy. Na 

jej úspechoch mal nemalú zásluhu 
Mgr. Ivan Šebo. 

- Jana Bednárová z Gymnázia Ľu-
dovíta Štúra v Trenčín za 1. miesto získané v celoslovenskej 

olympiáde francúzskeho jazyka. Na súťaţ ju pripravovala 

Mgr. Daniela Vančová. 
- Peter Černo z Gymnázia Ľudo-

víta Štúra v Trenčín za úspešnú 
reprezentáciu v celoslovenskom 

kole matematickej olympiády. Zú-

častnil sa aj medzinárodnej re-
prezentácie. Do súťaţe ho pri-

pravovali PaedDr. Dagmar Mikolášová a Mgr. Mária 
Bendová. 

- Juraj Škriečka zo Strednej priemyselnej školy Emila 

Belluša v Trenčíne, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

Ocenenie preberá Paulína Baránková 

Ocenenie preberá Peter Ševčík 

Ocenenie preberá brat Petra Černa 
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v celoslovenskom kole odbornej činnosti v odbore 05 

stavebníctvo, architektúra, priemyselný dizajn. Do súťaţe ho 

pripravovala Ing. Eva Rechtoríková. 
- V vedomostnej súťaţi škôl 

získala tretie miesto Zá-

kladná škola Trenčín, Uli-

ca Dlhé Hony, ktoré prev-

zal riaditeľ školy Mgr. 

Michal Galko. 

Po odovzdávaní ocenení za-
ţelal všetkým oceneným zás-

tupca Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Ján 

Morong. Moderátorka podujatia Mgr. Anna Turanová sa 
rozlúčila a slávnostné podujatie ukončila parafrázovaním 

piesne superstar „Niečo sa končí, niečo začína, na tie ťaţké 
dni a noci sa dnes ľahko zabúda. Táto slávnosť sa končí a pred 

vami je veľký svet ...“. Po skončenom podujatí so svojimi 

dojmami sa nám zdôverila učiteľka Mgr. Nadeţda Ţatková, 
ktorá odborne vedie oce-

nenú Romanku Klinko-

vú. I napriek jej indis-

pozícii hlasu sa priznala, 

ţe vtedy, keď prišlo oce-
nenie v podobe zlatej me-

daily z Číny, si to ani neu-
vedomovala, čo jej ţiačka 

dosiahla. Aţ postupom ča-

su si uvedomila svetové 
ocenenie svojej ţiačky 

Romanky Klinkovej. Som 
na ňu právom hrdá. Na 

moju otázku, kde vidí tajomstvo svojho úspechu čerstvo 

ocenená Romanka Klinková ? Tá skromne vyznala, ţe za 

Ocenenie preberá Mgr. Michal Galko 

Mgr. Nadeţda Ţatková so svojou úspešnou ţiačkou Romankou Klinkovou 
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dnešné ocenenie aj za tú zlatú medailu zo súťaţe v Číne vďačí 

predovšetkým svojej pani učiteľke Ţatkovej.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 24. júna 2005 sa uskutočnilo vyhodnotilo vyhodno-
tenie 9. ročníka školských časopisov na základných školách 

Trenčianskeho okresu za školský rok 2004/2005. Kritéria 

hodnotenia splnilo 13 časopisov konštatoval predseda hodno-
tiacej poroty redaktor Trenčianskych novín Ľuboš Kos-

telanský a ďalej pokračoval. Všetky hodnotené školské časo-
pisy odborná komisia podľa kritérií zaradila do bronzového, 

strieborné a zlatého pásma. Oproti 

predchádzajúceho školskému ro- ku sa zlep-
šil vzhľad 

a grafika 
jednotli-

vých ča-

sopisov. 
K tomu 

prispelo 

pouţívanie 
osobných počítačov, digitálnych fotoaparátov a skenerov. 

Znamená to, ţe niektorí mladí novinári si uţ osvojili výpoč-
tovú techniku, ktorá sa nachádza na školách a to je dobré. Na-

še kritické slová, ktoré sa im vytkli v minuloročnom hodnotení 

si vzali k srdcu. Takţe sa nemusíme báť o mladý novinársky 
dorast. Potom spolu s ďalšou redaktorkou Trenčianskych 

novín Máriou Sovou hovorili podrobne o kaţdom časopise 
prihlásenom do súťaţe, čo je dobré a čo treba zlepšiť. Na 

záver vyhodnotenia pracovníčka Útvaru školstva a sociálneho 

zabezpečenia Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Ľubica 

Ľuboš Kostelanský 

Mária Sovová 
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Kršáková odovzdala týmto zúčastneným redakciám 

školských časopisov diplomy : 

- zlaté pásmo :  
„Sedmička“ – zo Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica; 

„Selecký kamarát“ zo Základnej školy + Materská škola   
Selec; 

„Skoloviny“ zo Základnej školy Trenčianska Teplá;  

„Nonstop“ zo Základnej školy 
Trenčín, Kubranská; 

- strieborné pásmo :  
 „/Za/školáčik“ zo Základnej 

školy Trenčín, Bezručova uli-

ca; 
„Všadebelko“ zo Základnej 

školy + Materská škola Tren-
čianska Turná; 

„Bociany“ zo Základnej školy 

Svinná; 
„Školoviny“ zo Základnej školy Trenčianske Jastrabie; 

„Chocholúšik“ zo Základnej školy Chocholná-Velčice; 
„Roykačik“ zo 

Základnej školy Kristíny 

Royovej Trenčín; 

- bronzové pásmo :  
 „Ţirafa“ zo Základnej 

školy Trenčín, Ulica Dlhé 

Hony; 

„Machuľa“ zo Základnej 
školy Dolná Súča; 

„Školák“ zo Základnej 
školy  + Materská škola 

Soblahov. 

Vlastné poznámky 
 

zástupcovia redakcií časopisov, ktoré skončili v  zlatom pásme 

zástupcovia redakcií časopisov, ktoré skončili v  striebornom pásme 
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Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Pred-

merského v Trenčíne bola usporiadateľom 7. ročníka krajskej  

speváckej súťaţe ľudových piesní ţiakov špeciálnych škôl. 
Úvod podujatia patril  deťom zo Špeciálnej základnej školy 

internátnej, ktoré zaspievali hit „Kým vieš snívať...“ Vedenie 
školy pripravilo pre  hostí, pozvaných a súťaţiacich príjemné a 

priateľské prostredie, kde sa všetci zúčastnení cítili ako doma. 

Dušou celého podujatia bola uţ siedmy raz Mgr. Jana 

Porubänová, ktorá súťaţiacich sprevádzala na klavíri. Súťaţ 

mala podľa slov predsedu poroty dobrú úroveň, zvyšuje sa z 
roka na rok. Rozvíjanie talentu u ţiakov špeciálnych škôl je 

jednou z najťaţších úloh pedagógov, ktorí s deťmi 

systematicky niekoľko rokov pracujú a pripravujú ich na 
súťaţe. V priestoroch jedálne bola inštalovaná  i krajská  

výstava výtvarných prác detí špeciálnych základných škôl 
internátnych. Vzácnym hosťom súťaţe bola speváčka Lýdia 

Fajtová, ktorá svojím rozprávaním a spevom obohatila celé 

podujatie. Súťaţ bola rozdelená do troch kategórií. Výsledky 
podľa jednotlivých kategórií: 

- prvá kategória :  
1. miesto Ivan Kováč,  

2. miesto Lenka Hudecová,  

3. miesto Lucia Husárová, 
- druhá kategória :  

1. miesto Darina Kollárová,  
2. miesto Zuzana Baláţová,  

3. miesto Zdena Fáryová, 

- tretia kategória :  
1. miesto Zuzana Krauzová,  

2. miesto Radoslava Janičiková,  
3. miesto Štefan Bertók. 

Porota udelila v druhej a tretej kategórii aj cenu poroty. Cenu 

poroty v druhej kategórii porota udelila Kristíne Kumanovej 
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a Dominike Sivákovej. V tretej kategórii ju získala Veronika 

Dedíková. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 28. júna 2005 v Kultúrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo na záver školského 

roka 2004/2005 vyhlásených tri desiatky detských osobností 

zo základných škôl v Trenčíne, ktoré boli nominované 
základnými školami. Kritériom pre rozhodo-

vanie odbornej poroty bolo najlepšie umiest-
nenie na predmetových olympiádach a postupo-

vých vedomostných a športových súťaţiach 

vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky. Okrem toho boli odmeňovaní úspeš-

ní autori projektov, ktoré boli vyhlásené rôznymi inštitúciami. 
Prítomné deti a hostí podujatia pozdravil viceprimátor Mesta 

Trenčín Ing. Anton Boc. 

Všetko vyhlasovanie sa 
uskutočnilo vo sviţnom 

tempe kultúrneho progra-
mu, ktorí scénaristicky 

a reţijne pripravila učite-

ľa a vedúca divadelného 
krúţku zo Základnej 

školy Trenčíne, Ulica Dl-
hé Hony Viera Ţilková. 

Dvojica moderátorov vtipnými scénkami uviedli kaţdú oce-

ňovanú kategóriu. V kultúrnom programe vystúpili tanečníci 
zo skupiny írskych tancov „Orin“ z Nového Mesta nad Vá-

hom, deti z folklórneho súboru „Radosť“, tanečnej skupiny 
„Goonies“, gymnastky zo Základnej školy Trenčín, Východná 

ulica. Diváckymi lákadlami boli športové osobnosti hokejista 

Ing. Anton Boc Ing. Anton Boc 

poslanec MsZ v Trenčíne RNDr. Mertan pri odovzdávaní ocenenia 
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Miroslav Hlinka a fitneska Gabriela Jeţíková, ktorá 

predviedla aj svoje vystúpenie. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 04.07.2005  

Pomocná evidencia 362/2/05 
 

Na tlačovej konferencii Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Dňa 30. júna 2005 predstavil jej rektor doc. Ing. 
Juraj Wagner, PhD. ďalšiu perspektívu napredovania 

univerzity v no-
vom akademic-

kom roku 

2005/2006. 
V mesiaci jún 

2005 akreditač-
ná komisia 

schválila Tren-

čianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka tri nové študijné programy – me-

chatronické systémy cestných motorových vozidiel, baka-
lárske štúdium politológie a vyšetrovacie metódy v zdravot-

níctve.  

Nový študijný program mechatronické systémy cestných 

motorových vozidiel Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka priblíţil v neprítomnosti dekana Fakulty mecha-
troniky rektor doc. Ing. Juraj Wagner, 

PhD. Tento študijný program má svoju 

prioritu v rámci Slovenskej republiky a pre 
jeho štúdium príjme univerzity 100 štu-

dentov na denné a externé štúdium. Výz-
nam študijného programu je praktickým 

príspevkom Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka, ako jednej zo štyroch 

Ing. R. Wagnerová, doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc., doc. Ing. J. Wagner, PhD. 

a prof. PhDr. R. Tóth. CSc.  

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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slovenských univerzít, do rozvíjajúceho sa automobilového 

priemyslu v Slovenskej republike. Vo svojom výpočte novi-

niek v novom akademickom roku spomenul zriaďovanie 
štyroch vedecko-technických centier : 

- personálneho manaţmentu a ľudských zdrojov, 
- mechatronických systémov, 

- modelovania a simulácie, výskumu mate-

riálov, 
- kvality, certifikácie, inovácie a štandar-

dizácie. 
Druhým novým študijným odborom 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

sa stalo bakalárske štúdium politológie, na 
ktorej bude študovať celkom 100 poslucháčov v dennej a ex-

ternej forme štúdia. Nový študijný odbor priblíţil vo svojom 
vystúpení priblíţil nový vedúci katedry politológie prof. 

PhDr. Rastislav Tóth, CSc.  
Tretím novým študijnom odborom Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka sa stali vyšetrovacie metódy v zdra-

votníctve na Ústave zdravotníctva a ošetrovateľstva. Celkom 
sa na toto štúdium príjme 140 uchádzačov, z toho v dennej 

forme štúdia 90 a v externej forme štúdia 50 uchádzačov. 

Tento ústav v novom akademickom roku otvára aj denné 
štúdium študijného odboru ošetrovateľstvo. Nový študijný 

odbor priblíţila vo svojom vystúpení zástupkyňa riaditeľa 
ústavu doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. Informáciu 

o výsledkoch v prijímacích pohovoroch 

podal rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
Na Trenčiansku univerzitu Alexandra 

Dubčeka si podalo prihlášku rekordný po-
čet – 3700 záujemcov. Z tohto počtu bolo 

v prvom kole prijatých 2.124 študentov. 

Na Fakultu sociálno-ekonomických vzťa-
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 

prof. PhDr. Rastislav Tóth. CSc.  
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hov bolo prijatých 753 študentov, na Fakultu mechatroniky 

770 študentov, na Fakultu priemyselných technológií 205 

študentov, na Fakultu špeciálnej techniky 202 študentov a na 
Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva 194 študentov. K týmto 

študentom pribudnú ešte uchádzači z nových zriadených štu-
dijných odborov, ktorí si do konca mesiaca júla 2005 podajú 

ţiadosť a v závere mesiaca augusta vykonajú prijímacie po-

hovory. 
Vlastné poznámky 

 
V mesiaci jún 2005 sa zástupcovia Základnej školy na Ulici 

P. Bezruča v Trenčíne zúčastnili na stretnutí medzinárodného 

jazykového projektu Sokrates v litovskom mestečku Ukmerge. 
Boli to ţiaci šiesteho ročníka Daniela Ţuffová a Peter Čaja, 

ktorí najviac pracovali v projekte za doprovodu svojich 
učiteliek  Martiny Ďurišovej a Aleny Piškovej. Cieľom 

projektu bolo vymieňať si vedomosti a skúsenosti s vyuţitím 

angličtiny s ostatnými šiestimi školami – Lichtenštajnska, 
Rakúska, Bulharska, Talianska, Litvy a Slovenska. Projekt, 

ktorého názov znie “Nie sme tak odlišní”, má za cieľ 
rozvinúť priateľstvá, ktoré pretrvajú čas a vzdialenosť. 

Stretnutie v Litve ukázalo, ţe ciele európskych škôl sú tie isté 

– budovať záujem o európsku integráciu a vzťah k iným 
národom. Deti zo siedmich škôl prekonávali jazykové bariéry 

a formou hier, športu a umenia dokazovali, ţe naozaj nie sme 
tak odlišní. Súčasťou pobytu bolo aj spoznávanie krás 

hostiteľskej krajiny. V rázovitej obci Petronys si deti vyskú-

šali, ako sa pečie domáci chlieb. Deti predstavili mesto Tren-
čín v kultúrnom programe, na ktorom predviedli regionálny 

tanec v krojoch. Na zlepšenie kvality anglického jazyka mali 
veľký vplyv hodiny konverzácie s americkým lektorom 

Robinom Rushingom, bývalým pracovníkom NASA z 

Houstonu, jeho manţelkou a slovenským koordinátorom 
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Jozefom Abrmanom. Projekt Sokrates bude pokračovať v 

budúcom školskom roku a v apríli zavítajú účastnícke školy na 

Slovensko.  
Trenčianske noviny 16.07.2005 

 
V súvislosti s ukončením školského roka, polícia vykonala 

30. júna 2005 akcie na ochranu mládeţe. Na cestách 

Trenčianskeho kraja v tento deň dopoludnia policajti 
vykonávali dohľad na cestnou premávkou.  Akcia pod názvom 

„Deti“ bola zameraná na ochranu školskej mládeţe v deň 
ukončenia školského roka.  Policajti počas štyroch hodín zistili 

37 dopravných priestupkov, za ktoré uloţili sankcie. Ďalšia 

akcia sa konala v ten istý deň od 11,
00

 hod. dopoludnia a trvala 
štyri hodiny. Policajti kontrolovali reštauračné zariadenia  

a sústredili sa na predaj a podávanie alkoholu osobám 
mladším ako 18 rokov.  V 36 prípadoch policajti zistili 

porušenie zákona, tým, ţe mladistvým bol podávaný alkohol.  

Za porušenie zákona boli prevádzkovateľom reštauračných 
zariadení uloţené blokové pokuty.  Počas akcie boli vypátrané 

i dve nezvestné deti a jedna podozrivá osoba. 
Vlastné poznámky 

 

V pondelok 4. júla 2005 nastúpilo na otvorenú scénu 
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených Slovenskej 

republiky 46 absol-
ventov, ktorí po prvý-

krát v histórii Tren-

čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne prevzali 
osvedčenie o ukonče-

ní záujmového štúdia 

na Univerzite tretieho 
Ing. Ľubica Cibáková po prevzatí osvedčenia prijíma gratuláciu od rektora doc. Ing. 

Juraja Wagnera, PhD. 
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veku. Pri tejto významnej príleţitosti zaspomínali na 23. 

október 2002, keď si po mnohých rokoch opäť zasadli do 

školských ľavíc s túţbou drţať krok s dobou bohatou na more 
informácií a nových poznatkov, ale hlavne preto, aby nestáli 

len pri sporáku, či okopávali záhradku. Ich silný záujem 
vzdelávať sa vo filozofii, práve, sociológii, informatike, či 

psychológii a zodpovednosť k štúdiu potešili aj učiteľov. Po 

prevzatí osvedčení o ukončení trojročného štúdia z rúk rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja 

Wagnera, PhD. a záverečnej študentskej hymne Gaudeamus 
Igitur, absolventov obdarili kyticami kvetov ich dcéry, synovia 

a vnuci. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.07.2005  

TnU Trendy 9/2005 
Pomocná evidencia 367/1/05 

 

Začiatkom júla 2005 vyvrcholilo vzdelávacie úsilie 
študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, keď po obhajobe svojich diplomových prác, 
slávnostnými promóciami v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Na štyroch 

fakultách promovalo 491 absolventov, z ktorých 481 prevzalo 
diplom inţiniera a 10 bakalára. Na Fakulte sociálno-

ekonomických vzťahov prevzalo diplom 197 inţinierov a              
1 bakalár. Na Fakulte mechatroniky prevzalo diplom 99 inţi-

nierov. Na Fakulte priemyselných technológií prevzalo diplom 

59 inţinierov a  9  bakalárov. Na Fakulte špeciálnej techniky 
prevzalo diplom 62 inţinierov. Najúspešnejší inţinieri získali 

za výborné študijné výsledky a kvalitné diplomové práce 
Cenu rektora a Cenu dekana. Cenu rektora prevzali na 

Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Marek Čmelík, 

na Fakulte mechatroniky Ing. Monika Horná, na Fakulte 
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priemyselných technológií Ing. Lenka Gajdošíková a na  

Fakulte špeciálnej techniky Ing. Marián Koštial. Cenu 
dekana získali na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 

Ing. Peter Piroch, Ing. Miroslava Vršanská, JUDr. Ing. 

Ivana Rejdovjanová, Ing. Zuzana Hajabáčová, na Fakulte 

mechatroniky Ing. Lucia Szalaiová a Ing. Jaroslav Hricko, 

na Fakulte priemyselných technológií Ing. Dana Bakošová 
a na Fakulte špeciálnej techniky Ing. Lucia Macková a Ing. 

Miroslav Vavruš. 
TuN Trendy 9/2005 

Pomocná evidencia 470/1/05 

 
Na otvorení nového školského roka 2005/2006 na 

Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica sa zúčastnil aj 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Pri tejto 

príleţitosti pozdravil aj 84 najmladších ţiakov tejto školy. Vo 

svojom príhovore konštatoval, ţe táto škola mala v minulosti 

Záver promócií Fakulty sociálno – ekonomických vzťahov 
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a má i teraz výborných učiteľov, ktorí sú nositeľmi kvalitnej 

prípravy na vzdelanie svojím ţiakom. Do nového školského 

roka zaţelal ţiakom veľa 
chuti do učenia a ich uči-

teľom veľa pevného zdravia 
a dobrých ţiakov. V novom 

školskom roku 2005/2006 sa 

bude vzdelávať na základ-
ných školách v Trenčíne 

vzdelávať celkom 5.080 ţia-
kov, z toho 489 prvákov. 

Info Trenčín 08.09.2005  

Pomocná evidencia 456/1/05 
 

Stretnutie s regionálnymi novinármi pred začiatkom nové-
ho akademického roka 2005/2006 absolvoval rektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
s svojimi prorektormi PaedDr. Er-

nestom Broskom, prof. RNDr. Jura-
jom Slabeyciusom, PhD. a doc. Ing. 

Ignácom Prnom, CSc. Po privítaní 

novinárov na pôde univerzity Ing. 
Ruţenou Wagnerovou ako prvý po-

dal informácie rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. Do nového akademického roku, uţ 

deviateho, sa : 
- na univerzitu prihlásilo najväčší počet poslucháčov, takmer 

4.400, z ktorých bolo zapísaných 2.243 do prvého ročníka 
vo všetkých formách štúdia; 

- rozrástol počet nových akreditovaných študijných 

programov, ide o „mechatroniku cestných motorových 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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vozidiel“, „politológiu“ a „laboratórne vyšetrovacie me-

tódy“; 

- v Záblatí, kde má sídlo Fakulta mechatroniky zrekon-
štruovala kotolňa, vybudovala nová aula a pred dokon-

čením je kongresové centrum; 
- ukončila prestavba objektu Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov po bývalej základnej škole, čím sa vytvorili pries-

torové podmienky pre prácu so študentami; 
- v súvislosti s odsťahovaním Fakulty sociálno-ekonomic-

kých vzťahov zlepšili sa priestorové podmienky pre čin-
nosť Fakulty špeciálnej techniky; 

- pripravuje rekonštrukcia budovy Fakulty špeciálnej tech-

niky s plánovaným ukončením september 2006 s 32 milió-
novým objemom Sk; 

- univerzita prihlásila do inštitucionálneho hodnotenia, ktoré 
bude vykonávať Európska asociácia univerzít. Jeho cieľom 

bude zistiť, kde má univerzita dobré výsledky a súčasne 

odhaliť rezervy a nedostatky. V zmysle tohto pokusne 
vykonala univerzita vo svojom vnútri evalváciu a jej 

výsledky bude zverejňovať; 
Doc. Ing. Ignác Prno, CSc. zoznámil 

s dvomi aktivitami univerzity a to, ţe : 

- prvou aktivitou bolo v zmysle zá-
kona Národnej rady Slovenskej re-

publiky vypracovanie dlhodobého 
zámeru rozvoja univerzity na roky 

2006 aţ 2013, ktorý vo svojom 

obsahu naväzuje na príslušné usta-
novenia Európskej únie. Tento zá-

mer bude v najbliţšom období schválený akademickými 
orgánmi univerzity; 

- druhou aktivitou je program zabezpečovaný priamo 

Európskou úniou nazvaný „Innovation RIS Trenčín“; 

doc. Ing. Ignác Prno, CSc. 



 429 

PaedDr. Ernest Broska sa dotkol 

ďalšieho rozvoja vzdelávacieho pro-

cesu na univerzite a  sociálneho za-
bezpečenia študentov : 

- ako prvoradú a rozhodujúcu úlohu 
zvýraznil zabezpečenie akreditácie 

všetkých učebných programov; 

- vytvárať materiálne podmienky pre 
akreditáciu; 

- sústrediť pozornosť na skvalitnenie vzdelávania vo smere 
zvýšených nárokov pri výbere učiteľského zboru; 

- na univerzitu je zapísaných 5.322 študentov a predpokladá 

sa zápis 100 doktorandov; 
- dotkol sa aj sociálnej oblasti, v ktorej sa očakáva prijatie 

vnútornej smernice o motivačných štipendiách v zmysle 
ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky na zlepšenie študijných výsledkov študentov; 

- kapacita ubytovania študentov v Trenčíne je malá, ale 
v spolupráci s organizáciou Tebys a súkromnými osobami 

sa poţiadavky riešia; 
- uvaţuje o zriadení študentského klubu v kine Hviezda po 

rekonštrukcii v spolupráci s Mestom Trenčíne; 

- vytvára sa priestor na kultúrne a športové vyţitie študentov; 

Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, 

PhD. informoval, ţe : 
- v priebehu minulého akademic-

kého roka sa uzavrelo päť nových 

dohôd o spolupráci, z ktorých dve 
smerujú na americké univerzity 

a dve smerujú na univerzity 
Ruskej federácie (Moskva a Lu-

gansk) a posledná do Nemecka. 

Celkový počet zmlúv prekročil dvadsiatku.  

PaedDr. Ernest Broska 

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 
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- v zmysle týchto obojstranne uzavretých zmlúv sú spravidla 

vysielaní študenti v dĺţke jedného semestra; 

- univerzita organizovala v priebehu akademického roka 
niekoľko vedeckých konferencií a v tomto trende bude 

pokračovať; 
- univerzita podala viac ako 20 prihlášok o medzinárodné 

granty na agentúry KEGA, VEGA a podobne; 

- univerzita pokračovala sa zabezpečovaním prístrojového 
vybavenia získaním atómového silového mikroskopu.   

Pomocná evidencia 472/1/05 
 

Nie všetci občania mesta Trenčín a jeho širšieho okolia 

zaznamenali, ţe od 1. septembra 2005 vznikol spojením 
Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Tren-

číne, Stredného odborného učilišťa stavebného v Trenčíne a 
Učilišťa stavebného v Trenčíne na podnet zriaďovateľa Tren-

čianskeho samosprávneho kraja nový školský subjekt pod 

názvom Spojená škola v Trenčíne. V súvislosti so vznikom 
nového školského subjektu som poţiadal jej riaditeľa Ing. 

Ivana Trnku, aby ma zoznámil s dôvodmi jeho vzniku a čo to 
povedal o rozsahu vzdelávania na novej škole. „Vznik nového 

školského subjektu pod názvom Spojená škola v Trenčíne 

podmienila racionalizácia a optimalizácia stredného školstva 
v meste Trenčín. Spojená škola vznikla z troch organizačných 

zloţiek : 

 Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v 

Trenčíne 

 Stredného odborného učilišťa stavebného v Trenčíne 

 a Učilišťa stavebného v Trenčíne 

        Prevádzka Spojenej školy v Trenčíne sa vykonáva 

v dvoch objektoch, ktoré sú v lokalite mestskej časti Nové 
Zlatovce od seba vzdialené cca 800 metrov vzdušnou čiarou. 

Riaditeľstvo Spojenej školy sídli na Staničnej ulici  č. 4 neďa-
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leko ţelezničnej stanice Trenčín – Zlatovce, v ktorej je 

umiestnená Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša 

v Trenčíne.“ 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 16. septembra 2005 terajší a bývalí učitelia a ţiaci 

Základnej školy v Trenčíne, Kubranská ulica preţívali 

mimoriadny sviatok, keď si spolu na slávnostnom 
zhromaţdení pripome-

nuli uţ 45 rokov jej ús-
pešnej výchovno-vzdelá-

vacej činnosti. Bolo mi-

moriadne zaujímavé sle-
dovať ľudí, ktorí sa viac 

rokov nevideli, ako k se-
be našli prívetivé a lás-

kavé oslovenie dobrý deň 

pán učiteľ, dobrý pani 
učiteľka a hlavne spomí-

nali. Slávnostné zhroma-
ţdenie otvorila riaditeľka 

školy Mgr. Daniela Fel-

grová privítaním hostí – bývalých a súčasných učiteľov 
a členov rodičovského zdruţenia. Po takmer hodinovej pre-

hliadke záujmovo-umeleckej tvorivosti detí slávnostný 
príhovor predniesla zástup-

kyňa riaditeľky školy Mgr. 

Edita Krecháčová. Svojím 
príhovorom priblíţila onen 

krásny a neopakovateľný            
1. september 1960, kedy deti 

so svojimi rodičmi, naplne-

né očakávaním, otvárali s ra-

Svojou prítomnosťou poctil jubilujúcu školu minister Ing. Juraj Liška 

bývalá učiteľka Mgr. Anastázia Dušová 
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dosťou kľučky novučičkej školy, v ktorej ich vítali učitelia. 

Bolo, ţe to vtedy radosti. Odpočtom rokov od tohto 

historického dňa k tohoročnému 1. septembru analogicky pri-
rovnala 45 rokov 

ţivota školy s 
ľudským ţivotom. 

Na oboch je veľa 

spoločných zna-
kov. Je to obdo-

bie, kedy rastú 
krídla, keď sú do-

volené drobné 

prehrešky. Vţdy 
je za čím sa otočiť 

a zároveň aj vi-
dieť dopredu. Ná-

vraty do minulosti školy sú podnetom na premýšľanie o jej 

poslaní, evokuje v nás predstavy a túţby, ktoré sme v tom ča-
se mali a porovnávame ich s tým, čo sme dosiahli.“ Vzde-

lávanie a výchova bol a je dlhodobý proces, v ktorom hlav-
nými aktérmi boli učitelia a ţiaci. Na jednej strane boli tí, ktorí 

odovzdávali svoje vedomosti deťom a na strane druhej boli tí, 

ktorí sa snaţili poznávať svet a podobať sa svojím učiteľom. 
Práve táto škola je názorným príkladom toho, ako sa menil jej 

exteriér. Postupne pribúdali dôleţité jej súčasti priestorového 
vybavenia, ktoré škola postrádala, ako telocvičňa, športové 

ihriská, skleník, školská jedáleň a školský klub detí. Posledné 

obdobie školy bolo poznačené viacerými zmenami aj vo 
vzdelávaní. Vytvoril sa priestor pre nadaných ţiakov z mate-

matiky, prírodovedných predmetov a výtvarnej výchovy. Ško-
la vytvorila priestor pre ţiakov so špecifickými poruchami 

učenia, nepočujúce deti integrované do beţnej populácie detí. 

Na začiatku to bol pokus a dnes uţ prináša svoje ovocie. Vo 

slávnosť bola príleţitosťou na stretnutie bývalých kolegov 

po rokoch stretnutie bývalých kolegov 
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svojom príhovore nezabudla na tých, ktorí v minulosti 

podporovali rozvoj školy a zaslúţili sa o jej úplné dobu-

dovanie – bývalí predsedovia MsNV v Trenčíne Rudolf Paj-

tina a Štefan Rehák. Spomenula aj mená bývalých ţiakov, 

ktorí sa úspešne uchytili v ţivote – bývalý primátor Ing. Jozef 
Ţiška, terajší minister obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj 

Liška, hovorca Biskupského úradu Slovenska ThLic. Marián 

Gavenda, riaditeľ Slovenských telekomunikácií Ing. Jozef 
Opát, generálny riaditeľ Televízie Markíza Vladimír Repčík a 

mnohí ďalší, ktorí sa rozleteli do všetkých kútov Slovenska. 
Záver patril poďakovaniu všetkým učiteľom, ktorí zanechali 

v tejto škole svoju ľudskú stopu, zostali vo vedomí ţiakov, 

stali sa ich vzormi a prispeli k dobrému menu školy. 
Poďakovanie patrilo aj správnym zamestnancom 

a pracovníčkam školskej jedálne, bez ktorých by školy 
nemohla existovať. Po pozdrave vedúceho odboru školstva 

Mestského úradu Mgr. Jozefa Baláţa, vystúpili so svojimi 

príhovormi bývalí učitelia školy – p. Skrúcaná, p. Zita 

Poláková,  p. Anastázia Dušová, p. Mgr. Jozef Spišák a p. 

Elena Centová, aby vo svojich spomienkach, často 
úsmevných, priblíţili roky pôsobenia na tejto škole.  V mene 

našich čitateľov ţeláme Základnej škole Trenčín, Kubranská 

ulica pri uskutočňovaní jej šľachetného poslania veľa 
úspechov. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 20. a 21. septembra 2005 Fakulta špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka organi-
zovala 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Tran-

sfér 2005“. Jej odbornými garantmi boli dekan Fakulty špe-
ciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. a prof. Ing. Rozmarína Du-

bovská, DrSc. z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-

pri stretnutí si bolo čo povedať 

 

stretnutie kolegýň  
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verzity Alexandra Dubčeka. Konferencia pracovala v piatich 

sekciách : 

- Vývojové kon-
štrukcie strojov 

a nové metódy 
konštruovania 

pod vedením 

doc. Ing. Anto-
na Duhára, CSc. 

- Nové materiály 
a ich efektívne 

spracovanie pod 

vedením prode-
kana doc. Ing. 

Ondreja Híreša, CSc. 
- Progresívne technológie, inovácie a renovácie pod vedením 

prodekana doc. Ing. Harolda Mäsiara, CSc. 

- Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese výroby pod 
vedením mimoriadneho profesora doc. Ing. Ota Barboráka, 

CSc. 
- Spoľahlivosť, diagnostika, opravárenstvo pod vedením 

mimoriadneho profesora doc. Ing. Alexeja Chovanca, PhD. 

Dvojdňovú konferenciu otvoril mimoriadny profesor 
Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Oto Barborák, CSc. Pri tejto príleţitosti 
konštatoval, ţe na rokovanie konferencie 

bolo prihlásených 102 príspevkov. Účast-

níkov konferencie pozdravil rektor  Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Vo svojom 
príhovore vyjadril radosť nad tým, ţe 

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v svojej 
doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 
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deväťročnej histórii uţ po siedmy raz organizuje túto 

konferenciu. Konferencia za uplynulé obdobie sa rozrástla, 

nielen čo do príspevkov, ale i do medzinárodného rozmeru. 
Okrem toho je miestom, kde vedecko-výskumná práca si 

overuje svoje výsledky s praxou, ktorá 
sa v konečnom dôsledku sa pretavuje 

v kvalitných výrobkoch, schopných kon-

kurencie doma aj na svetových trhoch. Na 
záver príhovoru poprial príjemný pobyt 

účastníkom konferencie v Trenčíne po 
pracovnej a spoločenskej stránke. K účast-

níkom konferencie sa ešte prihovorili 

s pozdravnými príhovormi prodekan doc. Ing. Ondrej Híreš, 

CSc. a zástupca Vojenského opraváren-

ského závodu 017 Ing. Marián Gogora. 
S úvodnou prednáškou sa predstavil 

zástupca Úradu pre obrannú štandar-

dizáciu, kodofikáciu a štátne overovanie 
kvality Ozbrojených síl Slovenskej repu-

bliky a po krátkej prestávke pokračovali 
prednášky v jednotlivých sekciách.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 477/1/05 
 

Modelový Európsky parlament je medzinárodný školský 
projekt, ktorého sa zúčastňujú študenti stredných škôl v 

krajinách Európy, aby si modelovo vyskúšali úlohu európ-

skych poslancov. S týmto projektom prišli holandskí manţelia 
van Sminia, ktorí v Haagu zaloţili Nadáciu Modelového 

Európskeho parlamentu a rozbehli projekt podporujúci v 
študentoch záujem o celoeurópske otázky a o dianie na 

politickej scéne. Aj Slovensko do tohto projektu prvýkrát 

vstúpilo tento rok. Súťaţná hra na európskych poslancov má 

Ing. Marián Gogora 

doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc. 
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tri kolá – regionálne, národné a celoeurópske, ktoré sa kaţdý 

rok koná v inej krajine - toho roku v Madride. Dvojdňové 

regionálne kolo sa uskutočnilo 13.–14. septembra 2005 
v Trenčíne a zúčastnili sa ho Gymnázium Ľudovíta Štúra v 

Trenčíne, Obchodná akadémia M. Hodţu Trenčín, Gymná-
zium Dubnica nad Váhom, Gymnázium Povaţská Bystrica a 

Obchodná akadémia Povaţská Bystrica. Z kaţdej školy 5 

ţiakov reprezentovalo jeden európsky štát, ktorý si škola 
vylosovala. Tak sa na trenčianskom modelovom európskom 

parlamente zišli zástupcovia Portugalska, Maďarska, Litovskej 
republiky, Dánskeho kráľovstva a Cyperskej republiky. 

Zasadnutie nesúťaţne viedli piati študenti Gymnázia Ľudovíta 

Štúra, ktorí boli ako pozorovatelia v Holandsku a ktorí sa 
zhostili úlohy prezidentov jednotlivých výborov. Zasadnutia 

jednotlivých výborov sa zaoberali otázkami ţivotného pros-
tredia, zahraničnej politiky, dopravy, turistiky, spravodlivosti, 

občianskych slobôd, ústavných záleţitostí či imigrácie. Ţiaci 

spisovali rezolúcie, ako by riešili dané problémy a buď ich 
schválili alebo zamietli. Regionálneho zasadnutia v Trenčíne 

sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 
Miroslav Chovanec a poslanec Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a starosta obce Lednické Rovne Ľuboš Savara, ktorí 

vloţili do ţiakov svoju dôveru a nádej v lepšiu politiku. Do 
celoslovenského kola v Bratislave postúpili Matej Havel z 

Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín, Peter Šesták, Boris Letko a 
Braňo Jesenský z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a Zuzana 

Hudecová z Gymnázia v Povaţskej Bystrici. „Všetci sa 

prejavili ako výborní rečníci,“ chváli si úroveň regionálneho 
zasadnutia riaditeľka Krajského metodicko-pedagogického 

centra v Trenčíne PaedDr. Mária Dreisigová a aj sami ţiaci 
boli prekvapení vysokou kvalitou organizácie, ale i tvrdou 

konkurenciou.  

Trenčianske noviny 19.09.2005  
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Pomocná evidencia  475/1/05 

 

Medzinárodnou tanečno-módnou šou odštartovala 14. sep-
tembra 2005 spolupráca Stredného odborného učilišťa odev-

ného a textilného v Trenčíne a Kyjevo-pečerského lýcea 
Leader z Ukrajiny. Trenčanom sa v Kultúrnom a metodickom 

centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa hostia pred-

stavili spoločenským tancom Leader dance a vystúpením spe-
váckeho zboru zloţeného z pedagógov a študentov lýcea. Uči-

lište do programu prispelo prezentáciou svojej modelovej 
tvorby, s ktorou sa pravidelne zúčastňuje slovenských i 

medzinárodných súťaţí. Kyjevčania, ktorí museli autobusom 

prekonať 1250 kilometrov, takúto cestu neľutovali. Chceli sme 
sa stretnúť a urobiť spoločnú akciu. Sme šťastní, ţe sme tak 

spravili, povedal riaditeľ lýcea Dmitrij Kravčenko. Deti na 
scéne nepouţívali podľa neho slová, ale hovorili jazykom 

tanca, mimiky, gest, a ukázali vysokú kultúru Európy. Riaditeľ 

Stredného odborného učilišťa odevného a textilného v Tren-
číne PhDr. Vladimír Mojto o spolupráci škôl, ktorá vznikla 

iba tento rok, povedal, ţe aj keď majú celkom odlišné 
zameranie, chcú vytvárať spoločné projekty zamerané na 

voľno časové aktivity. Naším cieľom je, aby sa študenti 

spoznávali a sme veľmi milo prekvapení, ako dokáţu spolu 
komunikovať, aj keď v našom učilišti nevyučujeme ruštinu, 

doplnil svoj postreh riaditeľ. Nacvičený program by mali 
obidve školy predviesť aj v Kyjeve.  

Trenčianske noviny 19.09.2005  

Pomocná evidencia 475/2/05 
 

Prvú medzinárodnú konferenciu „Lingua Summit 2005“ 
pripravila Katedra jazykov Ústavu prírodných a humanitných 

vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

v dňoch 22. - 23. septembra 2005. Cieľom konferencie bola 
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výmena odborných skúseností vysokoškolských učiteľov vo 

výuke cudzích jazykov, ako aj inovatívne trendy v jazykovej 

príprave študentov v mnohojazyčnom prostredí  Európy. 
Diskutovalo sa o tom, či sa orientovať len na anglický jazyk. 

Za účasti  65  lingvistov z Českej republiky, Maďarska, 
Španielska, Rakúska, Chorvátska  a Slovenskej republiky  sa 

rokovalo v piatich jazykoch. 

Vlastné poznámky 
 

Výchova k euro občianstvu a európska otázka výchovy 
a vzdelávania sú dôleţitým faktorom prípravy detí a mládeţe 

na ţivot v dospelosti v spoločnej Európe. Aj z tohto dôvodu sa 

uskutočňuje projekt „Inovačný systém kariérneho poraden-
stva“ na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. Realizátorom je konzorcium, ktoré tvoria Fakulta 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa 

a ďalšie organizácie. Projekt financuje Európsky sociálny 
fond. V rámci projektu sa vytvorilo Centrum kariérneho 

poradenstva,  ktoré pripravilo Deň otvorených dverí Centra 

kariérneho poradenstva dňa 26.9.2005.  Na programe bola 

prezentácia projektov Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, súvisiacich 
s kariérnym poradenstvom, oboznámenie sa s prácou 

kariérnych poradcov v Trenčianskom samosprávnom kraji, jej 
výsledkami a pod.  

Vlastné poznámky 

 
Projekt „Zelená škola“ na Slovensku pripravila 

Spoločnosť  environmentálno – výchovných organizácií Špi-

rála so sídlom v Trenčíne. Hlavným cieľom projektu „Zelená 

škola“ bolo pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie 

k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti. Náplňou 
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projektu bolo plnenie úloh a aktivít, ktoré sú stanovené 

v Akčnom pláne Zelenej školy. Konkrétne úlohy si stanovila 

kaţdá škola sama na 
základe svojich špeci-

fických podmienok.  
Podrobné informácie 

si záujemcovia mohli 

nájsť na internetových 
stránkach www.zele-

naskola.sk. V meste 
Trenčín sa do projektu 

„Zelená škola“ zapo-

jili dve základné školy 
– Základná škola Trenčín, Kubranská cesta a Základná škola 

Trenčín, Východná ulica. Koordinátorka projektu „Zelená 
škola“ v Základnej škole Trenčín, Východná ulica Mgr. Má-

ria Turčanová povedala, ţe : 

1. Pri vstupe do projektu Zelená škola bolo mojím cieľom 
zapojiť, čo najviac detí, ich rodičov ako aj samotných 

pracovníkov školy do plnenia úloh, vyplývajúcich 
z projektu. S mnohými informáciami a poznatkami sa ţiaci 

stretávali uţ na vyučovaní. Snaţili sme sa venovať 

pozornosť proble-
matike v kaţdo-

dennom praktic-
kom ţivote. Na-

príklad ako sa dá 

v beţnom ţivote 
šetriť voda, ener-

gia, plyn, teplo, 
ale aj iné suro-

viny. Šetrenie su-

rovinami sme po-

http://www.zele-naskola.sk/
http://www.zele-naskola.sk/
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vaţovali za dôleţitý aspekt v kaţdodennom ţivote, pretoţe 

citlivý prístup k okoliu a prírode sa prejavil práve týmito 

formami, ktoré sa dajú vypestovať uţ v útlom veku. 
2. Projekt Zelená škola nás oslovil aj tým, ţe mnohé 

z činností, ktorými sa zaoberal, boli súčasťou nášho 
školského ţivota uţ aj pred tým, čo potvrdilo náš správny 

smer. Napokon, mnohí vyučujúci boli v kontakte s aktivis-

tom Spoločnosti  environmentálno – výchovných organizácií 
Mgr. Richardom Medálom aj v predchádzajúcich rokoch. 

Nové úlohy projektu sa pre nás stali výzvou, ako napríklad 
zavedenie Ekologických dní do školskej jedálne, spolu-

práca s organizáciou Mestské hospodárstvo – Správa mest-

ských lesov v Trenčíne, alebo Trenčianskym múzeom.  
Očakávania sa splnili v podobe hlbšieho pochopenia pro-

blematiky našimi ţiakmi, ako aj zvýšeného záujmu o prírodu 
a citlivejšieho vzťahu k nej. 

3. Nápadov, ako zlepšovať zdravý ţivotný štýl občanov mesta 

je iste veľa a je jasné, ţe na realizáciu je potrebný čas 
a peniaze. Ja osobne som spokojná s prácou Centrom 

enviromentálnych aktivít „Baranček“ v Trenčíne, ktorého 
aktivity mestu Trenčín pomáhajú. Ţiačky zo Základnej školy 

Trenčín, Východná, ktoré sa zapojili do projektu Romana 

Kopecká, Zuzana Antalová, Petra Pišná, Janka Kováčová, 
Pavlína  Štefinová, Dominika Bulková, Monika Kondrlová 

a Lenka Blašková projekt im ukázal, ţe je dôleţité nebrať 
všetko z prírody, ale jej aj dávať, ochraňovať ju a nez-

nečisťovať ju. Za prvoradé povaţujú  zmeniť postoje ľudí 

voči prírode. Niektoré účastníčky projektu majú doma aj 
zvieratká – papagáje a rybičky, korytnačku a psíka. Na 

Základnej škola Trenčín, Kubranská cesta boli koor-
dinátorkami projektu RNDr. Katarína Kijovská a Eva 

Polívková. Konštatovali, ţe projekt ukázal : 
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1. ako byť ohľaduplný, empatický a nemyslieť na seba. Kto má 

rád prírodu má široké srdce plné lásky. 

2. ako môţe zvýšiť environmentálne povedomie širokej 
verejnosti nielen ţiakov. Ţiaľ, všetky projekty (Zelená škola, 

Strom ţivota) sú spoplatnené.  
3. Snaţí sa, no je to činnosť viac-menej mimovládnych 

organizácií. 

Ţiaci Peter Kmeť, Ivana Pristašová, Veronika Šišovská, 
Simona Margorínová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta zapojení do projektu konštatovali, ţe si rozšírili 
vedomosti o prírode, skrášlili okolie školy a získali sme nové 

poznatky. Skúmali sme Kubranský potok, robili sme výskum 

čistoty ovzdušia pomocou lišajníkov. 
Info Trenčín 20.10.2005  

Pomocná evidencia 530/1/05 
 

Trenčianska nadácia pripravila vo štvrtok 13. októbra 2005 

v hoteli Tatra druhý Večer Klubu darcov, spojený s hodno-
tením minuloročného grantového kola klubu s predstavením 

deviatich projektov, 
ktoré sa uchádzali 

o podporu Klubu 

darcov. Kaţdý pro-
jekt predstavili jeho 

autori v časovom li-
mite troch minút 

a členovia klubu 

bodovým hodnote-
ním určili poradie 

projektov Granto-
vého kola Klubu 

darcov 2005. Najvyššie hodnotili Arteterapiu (liečbu výt-

varným umením) zo Špeciálnej základnej školy internátnej 

Symbolický šek odovzdáva za úspešný projekt Diane Švančarovej (ŠZŠI V. Predmerského)  

Eva Csontosová, prizerajú sa Ernestína Brezanová a Ing. Karol Bley 
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Vladimíra Predmerského a na všetky projekty schválili 

sumu 139 tisíc Sk. „Na predkladaných projektoch vidieť 

kvalitatívny posun oproti minulému roku, o čom svedčí aj 

skutočnosť, ţe všetky boli podporené ţiadanou sumou 

a ţiadny nebol vyradený,“ povedala správkyňa Trenčianskej 
nadácie PhDr. Alena Karasová. Klub darcov má v súčasnosti 

38 členov, ktorí vloţili do fondu klubu 62.970 Sk. Projekt 

zastrešuje Asociácia komunitných nadácií Slovenska. Veče-
rom účastníkov sprevádzali trenčianski pesničkári Miroslav 

Ďuriš a Monika Gurínová. Tradíciou večera sa stáva domáca 
„štrúdla“ na ktorej si pochutnali všetci, čo nedrţali diétu.  

Info Trenčín 20.10.2005  

Pomocná evidencia 530/1/05 
  

K 15. septembru 2005 Útvar školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne vydal základné údaje o začiatku 

školského roka 2005/2006 na základných a materských 

školách : 

A. základné školy  

Základné školy počet tried počet ţiakov počet detí v školskom 

klube detí 

 Ulica P. Bezruča  22 510 107 

 Ulica Dlhé Hony  29 712 230 

 Hodţova ulica 42 1083 0 

 Kubranská ulica 21 436 91 

 Ulica Na Dolinách 21 444 60 

 Novomeského ulica  35 887 190 

 Potočná ulica 4 47 20 

 Veľkomoravská 

ulica 

28 707 117 

 Východná ulica 19 446 104 

Spolu 221 5272 919 
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 Základná umelecká škola                    1067 
individuálne vyučovanie   470   
skupinové vyučovanie       597 

Centrum voľného času 513 
 

Materské školy  60 tried 1407 detí 
 

 

B. ţiaci prvých tried 

základné školy počet  tried počet ţiakov 

Ulica Dlhé Hony 3 90 

 Hodţova ulica 4 87 

 Kubranská ulica 3 44 

 Ulica Na Dolinách 2 31 

 Novomeského ulica 3 70 

 Ulica P. Bezruča 2 36 

 Potočná ulica 1 12 

 Veľkomoravská ulica 3 70 

 Východná ulica 2 31 

  Spolu 23 471 

   

 Základná škola K. Royovej 9 

 Základná škola sv.Svorada 24 

 

Info Trenčín 06.10.2005 

Pomocná evidencia 515/1/05 

 
Dňa 26. októbra 2005 usporiadal Školský klub detí pri 

Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica imatrikulácia 
ţiakov prvého ročníka. Po slávnostnom pasovaní maskotom 
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Dominom, čakali na prváčikov rôzne súťaţe, sladké odmeny 

a kultúrny program. 

Pomocná evidencia 503/1/05 
 

Dňa 20. októbra 2005 na zasadaní  Európskej asociácie 
univerzít vo švédskej Upsale bola po splnení prísnych 

kvalitatívnych kritérií Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne prijatá za asociovaného individuálneho 
člena Európskej asociácie univerzít. Stala sa tak šiestou 

spomedzi 23 univerzít v Slovenskej republike v tomto naj-
prestíţnejšom európskom zdruţení univerzít. Podľa rektora 

doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. Európska asociácia univer-

zít je motorom rozvíjania vzdelávania, vedy a výskumu v Eu-
rópe. Byť jej členom je príleţitosťou pre podieľanie sa na 

tvorbe koncepcie vzdelávania, vedy a výskumu v Európe. Je to 
šanca pre väčšiu realizáciu a získanie nových partnerov pre 

spoluprácu na rôznych medzinárodných projektoch.  

Vlastné poznámky  
 

Dňa 7. novembra 2005 usporiadal Ústav zdravotníctva 
a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

Deň otvorených 

dverí, pri príleţi-
tosti ktorých si 

mohli záujemco-
via prezrieť pries-

tory na teoretické 

a na praktické vy-
učovanie. Pri mo-

jej návšteve spre-
vádzal návštevní-

kov zástupca 

riaditeľa ústavu 
odborná učebňa pre vyučovanie gynekológie a pôrodníctva 
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MUDr. Marián Kaščák. Z jeho rozprávania bolo moţné 

vycítiť hrdosť na vykonanú prácu pri zriaďovaní ústavu, 

predovšetkým pri uvedení do uţívania pavilónu B), v ktorom 
sa nachádza riaditeľstvo ústavu a pavilónu A) a E), kde sa 

nachádzajú učebne a seminárne miestnosti, ktoré v plnom 
rozsahu zohľadňujú poţiadavku na počet študentov. Zaujalo 

farebné rozlíšenie stoličiek jednotlivých seminárnych miest-

ností na prízemí pavilónu E/ na zelenú, modrú, červenú a ţltú, 
čo zamedzuje premiestňovanie stoličiek z jednotlivých miest-

ností. Na prvom poschodí sa zástupca riaditeľa pochválil so 
zariadenými štyrmi odbornými učebňami, slúţiace pre 

praktické vyučovanie : 

- miestnosť pre vyučovanie prvej pomoci a rehabilitácie, 
- miestnosť pre vyučovanie pediatrie, 

- miestnosť pre vyučovanie gynekológie a pôrodníctva  
- miestnosť pre vyučovanie vnútorného lekárstva  

a chirurgie 

Po prehliadke priestorov ústavu sme poloţili otázku, koľko 
má ústav v súčasnosti študentov ?  Externých okolo 100 

študentov a interných okolo 80 študentov. Od začiatku 
školského roka bol dosť veľký odpad, pretoţe nikto 

z prihlásených študentov nepredpokladal tak vysokú intenzitu 

a nároky na  vyučovanie. 
Vlastné poznámky 

 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka pripravila 

v rámci Týţdňa vedy na Slovensku 2005 v dňoch 8. aţ 11. 

novembra 2005 viacero významných podujatí. Jeho cieľom 
bolo priblíţiť význam vedy v 21.storočí stredoškolákom, 

vysokoškolákom i ostatnej verejnosti. Prednášali významné 
osobnosti prírodných, ekonomických a spoločenských vied  : 

- Dňa 8. novembra 2005 prednášal náš významný slovenský 

fyzik prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.;  



 446 

- Dňa 8. novembra 2006 prednášal primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler; 

- Dňa 9. novembra 2005 prednášala viceguvernérka 
Národnej banky Slovenskej republiky Ing. Elena 

Kohútiková o menovej politike Národnej banky Slovenska 
a o zavedení eura;  

- Dňa 10. novembra 2005 sa uskutočnila panelová video-

konferencia pre vysoké školy v Slovenskej republiky 
i v zahraničí na tému „Vývoj spoločnosti pri rastúcom 

nedostatku fosílnych palív“;  
- Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied 

a Spoločnosť Alexandra Dubčeka pripravili  konferenciu na 

tému „Etika a politika“, venovanej spomienke na Alexan-
dra Dubčeka, ktorá sa uskutočnila dňa 14.novembra 2005. 

Na konferencii vystúpili riaditeľ Ústavu politických vied 
Slovenskej akadémie vied Miroslav Pekník, politológovia 

Ivan Laluha, Rastislav Tóth, Marcela Gbúrová, socio-

logička Ľudmila Benkovičová, priateľ A. Dubčeka, akade-
mický sochár Teodor Baník a ďalší. 

Vlastné poznámky 
 

Časopis Celulla, vychádzajúci na Strednej zdravotníckej 

škole v Trenčíne, získal v Poprade v 5. ročníku súťaţe Ţur-
nálový stetoskop prvé miesto. Porota vedená predstaviteľom 

Literárneho fondu Pavlom Vitkom, zloţená z aktívnych 
novinárov a vysokoškolských učiteľov porovnávala úroveň 

deväť časopisov, ktoré vychádzajú v zdravotníckych školách. 

Celulla zaujala predovšetkým premyslenou štruktúrou, svieţim 
štýlom a výborným výberom tém. Po „striebornom“ mieste 

časopisu Na ceste z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne, ktoré získal na najprestíţnejšej súťaţi stredo-

školákov a vysokoškolákov Štúrovo pero vo Zvolene, je víťaz-

stvo Celully uţ druhým výrazným úspechom trenčianskych 
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stredoškolských ţurnalistov v tomto roku. Oba tieto úspechy 

pritom majú tak trochu spoločného menovateľa. Je ním 

stredoškolská profesorka Mgr. Mária Pelechová, ktorá bola 
študentom nápomocná pri rozbehu časopisu Na ceste a po 

prechode do zdravotníckej školy podobne pomáha svojimi 
radami redakcii Celully. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  

Pomocná evidencia 594/2/05 
 

Na pozvanie rektora najstaršej európskej univerzity - 
Bolognskej univerzity Piera 

Uga Calzolariho sa rektor 

Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. 
zúčastnil v dňoch  9. - 12. 

novembra 2005 slávnost-

ného otvorenia akademic-
kého roka tejto univerzity, 

ktorá sa konala v historickej 
aule Magna Santa Lucia. V rámci programu vystúpil na 

verejnej diskusii dňa 9. novembra 2005 na tému „Krajiny 

východnej Európy po páde Berlínskeho múru v Európe“ doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD.  a zúčastnil sa aj otvorenia výstavy  

pod názvom „Alexander Dubček – Taliansko a Európa“. Vo 
večerných hodinách 10. novembra 2005,  v rámci Festivalu 

svätého Martina, vystúpil Spevácky zbor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka s dirigentom PaedDr. Jozefom 

Vakošom. Na pôde tejto najstaršej európskej univerzity pri 

tejto príleţitosti vystúpil dňa 12. novembra 2005 aj euro-
poslanec za Slovenskú republiku Ing. Ján Fígeľ. 

TnU Trendy č. 4/2005  

Pomocná evidencia 643/1/05 

zľava Pier Ugo Calzolari, Ing. Ján Fígeľ a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky, 

študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

a Vysokej školy manaţmentu pripravili pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa študentstva  podujatie pod názvom „Deň 

študentov – oţivme spomienky v dotyku“, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 15. novembra 2005 na Mierovom námestí 

v Trenčíne. Podujatia sa zúčastnili sa študenti stredných 

a vysokých škôl z trenčianskeho regiónu, ale aj občania. 
Podujatie moderoval Lukáš Milan zo Študentskej rady 

vysokých škôl Slovenskej republiky. Na podujatí vystúpili 
s príhovormi – primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler, prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

PaedDr. Ernest Broska, PhD., študentka Gymnázia Ľudovíta 
Štúra Ľubica Rozborová a za študentov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Katarína Jonáková. V kul-
túrnom programe vystúpili „Ľuba & Rockaria“ (rocková sku-

pina), „Mc Vra-

bec“, „Goonies 
girls“ a ďalší. Po-

čas príhovorov 
organizátori roz-

dávali sviečky, 

ktoré sa potom 
účastníci poduja-

tia zapálili, keď 
Spevácky zbor 

Trenčianskej uni-

verzity Alexandra 
Dubčeka dospieval študentskú hymnu Gaudeamus Igitur, 

pričom utvorili ţivú reťaz a minútou ticha si uctili novem-
brové udalosti rokov 1939 a 1989. Podujatie pokračovalo 

v Steps-bare na Sládkovičovej ulici, kde sa premietali do-

zľava – PaedDr. Ernest Broska, PhD., Ing. Branislav Celler, Ľubica Rozborová,  

Katarína Jonáková 
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kumenty z archívu Slovenskej televízie z rokov 1939 a 1989. 

Program spestrila skupina „Ľuba & Rockaria“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.11.2005  

Pomocná evidencia 589/1/05, 596/1/05 
 

Verejná správa a regionálny rozvoj bol názov prvej 

medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú pripravila Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. Jej cie-

ľom bola výmena 

skúseností odborní-
kov v tejto oblasti 

v nových podmien-
kach po vstupe do 

Európ-

skej ú-
nie ako 

sa pre-
mieta 

teória budovania modernej verejnej správy 

v praktickom ţivote. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 
primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a člena Ban-

kovej rady Národnej banky Slovenska doc. JUDr. Ladislava 
Balka v dňoch 24. a 25. novembra 2005. Po otvorení roko-

vania konferencie Mgr. Marikou Igazovou, ktorá mode-

rovala konferenciu a súčasne aj tlmočila vystúpenia hostí z 
anglického jazyka do slovenčiny a naopak, v kultúrnom pro-

grame vystúpili akordeonisti Matúš Orság a Šimon Masár. 
V úvode konferencie vystúpil dekan Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., 

ktorý privítal všetkých prítomných a zaţelal rokovaniu 

predsednícky stôl konferencie – príhovor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc .  
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konferencie dobrý priebeh. Na jeho vystúpenie nadviazal 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., ktorý 
zvýraznil, ţe je dobré, keď sa ľudia pri 

vzniknutých problémoch stretávajú a o nich 
diskutujú. Jednou z osoţných stretnutí sa 

stalo aj dnešné na vysostne aktuálnu tému 

o verejnej správe a regionálny rozvoj. Je to 
téma mimoriadne ţivá našich v podmien-

kach formovania novej verejnej správy, 
ktorá sa chce priblíţiť stavu verejnej správy v Európskej únii. 

Ocenil úsilie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, keď si 

zvolila pre konferenciu stretnutie medzinárodne uznávaných 
odborníkov v oblasti verejnej správy a naviac, ţe výkon 

verejnej správy je spájaný s rozvojom regiónov, čo si Trenčín 
a jeho región naozaj zaslúţi. Prítomných účastníkov 

pozdravila konferencie prednostka Mestského úradu 

v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková a zaţelala rokovaniu 
medzinárodnej kon-

ferencie úspech, aby 
jej výstupy boli 

prínosom nielen pre 

študentov Fakulty 
sociálno-ekonomic-

kých vzťahov, ale aj 
v praktickej činnosti 

orgánov verejnej 

správy na všetkých 
stupňoch. Zvýrazni-

la, ţe mesto Trenčín 
je otvoreným mestom pre komunikáciu a má záujem na tom, 

aby sa občania mali dobre. Ak majú byť občania otvorení 

Európe, tak musí byť mesto otvorené občanom. Vďaka pre-

JUDr. Iveta Orgoníková 

účastníci konferencie 
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chodu kompetencií zo štátu na samosprávu sa v Trenčíne 

podarilo uskutočniť veľa zmien, ktoré prispievajú k skva-

litneniu ţivota v meste. Vyzdvihla spoluprácu mesta Trenčín s 
Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, ktorá umoţní 

v budúcnosti zamedzenie úniku našej mládeţe z mesta 
a regiónu, pomôţe získať lepšie podmienky pre príchod 

investorov do nášho mesta. Na záver svojho príhovoru 

vyslovila, ţe účastníci medzinárodnej 
konferencie si popri svojom pracovnom 

nasadení nájdu čas k prehliadke mesta 
Trenčín, v ktorom sa snúbi história so 

súčasnosťou. Popri odborníkoch zo 

Slovenskej republiky sa konferencie 
zúčastnili zástupcovia z USA, Ruskej 

federácie, Portugalska, Talianska, Izraelu, 
Českej republiky a Poľska. Účasť prijali 

aj primátori a starostovia trenčianskeho 

regiónu. S úvodným prednáškou sa predstavil prof. Ing. 

Július Alexy, CSc. z Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka, na ktorého nadviazal prof. PhDr. Ján Lukáč 

Veverka, CSc. z Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici 

s prednáškou na tému „Filozofia verejnej správy a seba 

identifikácia poslucháča vysokej školy“. Potom sa k slovu 
dostali so svojimi prednáškami zahraniční účastníci prof. 

Amos Avny z Izraelskej univerzity Beer Sheeva, prof. 

Jaroslav Vencálek z Ostravskej univerzity, Andrea Saba 

z Bolognskej univerzity a prof. David Yuong Miller 

z Pittsburgskej univerzity. Na druhý deň prebiehala kon-
ferencia v troch sekciách „Regionálny rozvoj a regionálna 

spolupráca“, „Rozvojový potenciál regiónov“ a „Verejná 
správa – východiská, súčasný stav a vývojové trendy“, 

v ktorých vystúpilo 42 lektorov. 

Vlastné poznámky 
účastníci konferencie 

účastníci konferencie 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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Dňa 29. novembra 2005 na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka sa uskutočnila imatrikulácia prvého 

ročníka Univerzity 
tretieho veku za 

účasti rektora doc. 
Ing. Juraja Wagnera, 

PhD., prorektora 

PaedDr. Ernesta 
Brosku, PhD., riadi-

teľa Ústavu prírodných a humanitných 
vied prof. Jána Garaja, DrSc., dekana 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťa-

hov doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., 
zástupkyne riaditeľa Ústavu zdravotníc-

tva a ošetrovateľstva doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc. 
a predsedu Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov v Tren-

číne Ing. Jozefa Miklóša. Po úvodnom slove prorektora 

PaedDr. Ernesta Broska, PhD. slávnostný sľub predniesla 
Mgr. Anna Blanárová, v ktorom sľúbila v mene 39 imatri-

kulujúcich študentov, ţe budú vyuţívať všetky práva dané 
zákonom o vysokých školách a zákonoch o ďalšom vzdelá-

vaní, ţe budú ctiť, ochraňovať  a šíriť dobré meno Univerzity 

tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 
Pri predstavovaní imatrikulujúcich študentov vekové spektrum 

bolo rôznorodé, pretoţe najstarší študent dovŕšil 74 rokov 
a najmladšia študentka ani nie 40 rokov. V slávnostnom prí-

hovore rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vyjadril radosť 

nad tým, ţe ako ľudia v zrelom veku sa rozhodli opäť 

Mgr. Jana Blanárová 
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zasadnúť do školských lavíc a načerpať tak nové vedomosti, 

aby tak mohli udrţať krok s dobou, bohatou na mnoţstvo 

informácií a poznatkov. Týmto vzdelávaním si umoţňujú za-
chovávať mladosť mysle a priblíţiť sa napríklad svojím vnú-

čatám pri informatike. Vyjadril presvedčenie, ţe získané vedo-
mosti zúţitkujú v ţivote. Na príhovor rektora univerzity nad-

viazal s príhovorom predseda Krajskej organizácie Jednoty 

dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš, ktorý poďakoval 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, ţe sa venuje tejto 

ušľachtilej činnosti občanom skôr narodeným a študentom 
zaţelal veľa chuti do štúdia. 

Vlastné poznámky 

 
Tvrdenie, ţe Trenčín je jediným krajským mestom na 

Slovensku, ktoré nemá svoju astronomickú pozorovateľňu uţ 
neplatí, lebo od 23. novembra 2005  moţno hviezdnu oblohu 

pozorovať zo strechy 

Gymnázia Ľudovíta 
Štúra. Pod posuvnou 

strechou sa ukryl je-
den z najväčších slo-

venských ďalekohľa-

dov. Otvorením po-
zorovateľne sa mesto 

Trenčín po pätnás-
tich rokoch vratilo k 

tradícii, ktorú začal v 

roku 1970 prof. Cvacho, keď v gymnáziu bol vytvorený kabi-
net astronomickej výchovy, postupne okresná hvezdáreň, 

ktorá fungovala aţ do neţnej revolúcie. Budovu, kde sa hvez-
dáreň nachádzala, bola vrátená v rámci reštitúcie cirkvi a 

priestory hvezdárne boli prebudované na iný účel. V roku 

1996 obnovila svoju činnosť Trenčianska astronomická 

pozorovanie nočnej nebeskej oblohy 
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spoločnosť, ktorej členovia zabudnutý ďalekohľad objavili. 

Rozhodli sa ho zrekonštruovať a snívali aj o znovu otvorení 

pozorovateľne. V ústrety im vyšlo Gymnázium Ľudovíta Štúra 
a Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý na projekt vyčlenil 2,5 

milióna Sk. Pri príleţitosti slávnostného otvorenia novej 
hvezdárne zdôraznil riaditeľ gymnázia Mgr. Štefan Marci-

nek, ţe nová pozorovateľňa bude slúţiť nielen mládeţi nav-

števujúcej astronomické krúţky, ale i verejnosti. Vďaka zre-
konštruovanému ďalekohľadu tak budú môcť všetci Trenčania 

sledovať významné astronomické úkazy. Radosť mala aj 
dlhoročná vedúca astronomických krúţkov RNDr. Zdenka 

Baxová, pre ktorú otvorenie pozorovateľne znamená splnenie 

ţivotného sna. Moţnosť overiť  si naštudovanú teóriu v praxi 
privítali najmä jej študenti, lebo doteraz sa učili iba teoreticky 

a za pozorovaniami museli cestovať do hvezdární v Hlohovci, 
alebo v Partizánskom, vysvetlila päťnásobná víťazka celo-

slovenskej astronomickej súťaţe “Čo vieš o hviezdach” 

študentka Alţbeta Černeková. Vďaka astronomickej pozoro-
vateľni sa však bude v Trenčíne dať robiť aj seriózna veda. Do 

konca roku 2005 hvezdáreň bude vybavená CCD kamerou, 
ktorá obraz z ďalekohľadu premietne na obrazovku počítača. 

Budú sa tak môcť pozorovať aj milión krát slabšie objekty neţ 

voľným okom, objasnil 
astronóm Jozef Drga. 

Pomocou CCD kamery 
chce tento mladý tren-

čiansky vedec uskutočniť 

prvé slovenské pozorova-
nie planéty pri inej 

hviezde. 
Trenčianske noviny 

28.11.2005  

Pomocná evidencia 606/1/05, 618/1/05 

redaktor Info Trenčín Ľ. Pagáč v rozhovore RNDr.  Z. Baxovou 
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Dňa 1. novembra 2005 bol pre Základnú školu v Trenčíne, 

Ulica na dolinách mi-

moriadne slávnostným, 
pretoţe pre potrebu fut-

balových tried ako aj 
pre potrebu všetkých 

ţiakov školy a ostat-

ných detí z mestskej 
časti Zlatovce, Záblatie 

bol odovzdaný do uţí-
vania minifutbalový 

štadión. Celá táto sláv-

nosť prebehla v dvoch častiach. Najprv 
po privítaní funkcionárov z oblasti fut-

balu, mestskej samosprávy a dodávateľ-
ských organizácií riaditeľkou školy Mgr. 

Evou Macasovou v budove školy sa 

k prítomným prihovoril generálny ma-
naţér prvoligového futbalového druţstva 

AS Trenčín Mgr. Róbert Rybníček, 
ktorý okrem iného vyjadril svoju osobnú 

radosť nad tým, ţe v Trenčíne v pomerne krátkom čase bol 

otvorený uţ tretí fut-
balový štadión s ume-

lou trávou, tento raz pre 
deti Základnej školy 

Trenčín, Ulica Na doli-

nách. Vyslovil presved-
čenie, ţe toto športové 

zariadenie bude pred-
pokladom na rozvíjanie 

talentu a tvorivého 

športového ducha detí 

deti privítali vzácnych hostí 

Ing. Štefan Sykorčin 

zľava – Jaroslav Jambor, Mgr. Eva Masácová a Mgr. Róber Rybníček 

Mgr. Róbert Rybníček 

slávnostné strihanie stuhy – zľava M. Jambor, E. Macasová,  R. Rybníček 
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v tejto oblasti mesta Trenčín. Poďakoval všetkým, ktorí 

priloţili ruku k dielu. Menovite spomenul poďakoval Slo-

venskému futbalovému zväzu, ktorý poskytol finančnú dotá-
ciu, Spoločnostiam Športreal a Vod-Eko, ktoré stavbu rea-

lizovali, Spoločnostiam Noba, Stavoprojekt a Futbalovému 
klubu AS Trenčín, ktoré poskytli finančnú dotáciu. Vybu-

dované športové areáli pri základných školách sa určite stanú 

predpokladom športovania trenčianskych detí. Verí, ţe areál 
bude v dobrých rukách, aby tento plnil svoju úlohu v športe. 

Na jeho vystúpenie nadviazal poslanec Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne Ing. Štefan Sykorčin slovami, ktoré 

zazneli na celoškolskom rodičovskom zdruţení tejto školy, ţe 

čo bude s plánovaným ihriskom tejto školy. V tom čase sme 
boli však boli v rozpakoch a nevedeli sme rodičom zodpo-

vedne odpovedať, ţe tento rok bude ukončené. Avšak 
zanietenie ľudí vedelo prekonať aj neskutočné a dnes čuduj sa 

svete, krásne dielo je pred otvorením. Vyjadril presvedčenie, 

aby takýchto prekvapení pre túto školu bolo v budúcnosti viac. 
Po týchto príhovoroch sa ţiaci, učiteľský zbor a hostia 

premiestnili k slnkom zaliatom ihrisku, kde sa uskutočnilo 
slávnostné prestrihnutie symbolickej stuhy otvorenia Mgr. 

Róbertom Rybníčkom, Mgr. Evou Macasovou a Jaroslavom 

Jamborom. Vypustené farebné balóny ţiakov symbolicky 
oznámili celému svetu, ţe nové ihrisko pre ţiakov v areáli 

Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách bolo otvorené. 
Futbalové druţstvá ţiakov potom pokrstili nové ihrisko 

aktívnym tréningom. Svoje dojmy z otvorenia nového ihriska 

pre média poskytli Mgr. Róbert Rybníček a Mgr. Macasová. 
Mgr. Macasová zaspomínala na prvé rodičovské zdruţenie, 

kedy rodičia s kritickými slovami konštatovali, ţe škola nie je 
pripravená svojimi ihriskami pre kvalitnú prípravu budúcich 

futbalistov. Za pomoci Mesta Trenčín a Futbalového klubu AS 

Trenčín sa však ihrisko podarilo vybudovať a minulý stav sa 

prvé skúšky na novom štadióne 

prvá skúška nového trávnika 
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stal minulosťou. Tak ako aj ostatné školy, ktorým tento rok 

boli odovzdané do uţívania rekonštruované športové areáli 

nové ihriská, aj toto bude pod dozorom, aby sa na ňom 
nekonalo nič nekalé. 

Info Trenčín 08.12.2005  
Pomocná evidencia 631/1/05, 635/1/05  

 

Špeciálna základná 
škola internátna Vladi-

míra Predmerského 
v Trenčíne si na sláv-

nostnej pedagogickej 

rade školy dňa 9. de-
cembra 2005 pripome-

nula svoje 75. naro-
deniny. Ich úvod patril 

takmer hodinovému 

kultúrnemu programu ţiakov ško-

ly, vianočne ladeného. V slávnost-

nom prejave riaditeľka školy Mgr. 

Jaroslava Blašková zaspomínala 

na začiatok cesty jubilujúcej školy, 
keď v jej čele stál človek so zlatým 

srdcom - doc. Vladimír Pred-

merský. Jeho zásluhou bola v Trenčíne  zriadená dňom 1. de-
cembra 1930 pomocná trieda pri Štátnej ľudovej škole, ktorej 

bol jej riaditeľom. Od prvopočiatku svojho pôsobenia v oblasti 
zabezpečovania vzdelávania mentálne postihnutých detí sa 

usiloval zaviesť systém komplexnosti. Výsledkom  jeho snahy 

bolo rozšírenie školy o internát, ktorý bol umiestnený na 
Soblahovskej ulici. Vysoký počet mentálne postihnutých detí 

bol hnacím motorom pre doc. Vladimíra Predmerského na 
postavenie novej budovy školy. Pre tento cieľ zaktivizoval 

75. ročná jubilantka 

Mgr. Jaroslava Blašková 

Mgr. Jaroslava Blašková 
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stavebný výbor v Trenčíne. Orga-

nizoval po celom Slovensku zbierku vo 

forme tehličiek, ktorej výsledkom bolo 
postavenie novej budovy pomocnej 

internátnej školy na pravom brehu 
Váhu, na Ulici Ľudovíta Stárka. Táto 

budova spolu s ďalším dobudovanými 

objektmi slúţi svojmu pôvodnému úče-
lu, t.j. výchove a vzdelaniu mentálne postihnutých detí. Doc. 

Vladimír Predmerský pôsobil v Trenčíne 24 rokov. Svojím 
celoţivotným dielom prispel k tomu, aby sa slovenská špe-

ciálna pedagogika dostala na úroveň vedeckej disciplíny. Zá-

sluţná práca doc. Vladimíra Predmerského na poli špeciálnej 
pedagogiky bola ocenená najvyšším pedagogickým vyzna-

menaním – Medailou J. A. Komenského 
v roku 1982. Treba dodať, ţe Špeciálna 

základná škola internátna v Trenčíne pri 

príleţitosti 70. výročia zaloţenia dostala 
čestný názov po svojom zakladateľovi.  

V školskom roku 2005/2006, teda 
v roku 75. výročia svojho zaloţenia, 

Špeciálna základná škola internátna Vla-

dimíra Predmerského vzdeláva 147 detí, 
z ktorých je 25 ubytovaných na internáte. 

Jej detašovaným pracoviskom je Základná škola pri 
Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne. Výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečuje 51 zamestnancov, z ktorých je 27 uči-

teľov, 6 vychovávateľov a 18 správnych zamestnancov. Škola 
okrem poskytovaní vzdelávania a prípravy na jednoduché 

pracovné činností ţiakom s mentálnym postihnutím je mimo-
riadne aktívna aj v mimoškolskej a mimotriednej činnosti. 

Stačí spomenúť organizovanie speváckej súťaţe „Trenčiansky 

slávik“, výtvarnej súťaţe „Jar sa prebúdza“, paraolympiády 

dr. Miroslav Predmerský - syn 

MUDr. Jozef Baláţ 
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v ľahkej atletike pre špeciálne školy. Ţiaci školy získali tituly 

majstrov v plávaní, stolnom tenise a v ľahkej atletike. Škola je 

členom Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postih-
nutím, Slovenského atletického zväzu zdravotne postihnutých 

a Slovenského hnutia špeciálnych 
olympiád. S mimoriadnym záujmom 

si účastníci slávnostnej pedagogic-

kej rady vypočuli veľa zaujímavých 
informácií o doc. Vladimírovi Pred-

merskom a o škole v minulosti, od 
jedného z pamätníkov, ktorý na 

škole pracoval, v takmer hodinovej 

výpovedi logopéd MUDr. Jozef 

Baláţ. Na záver slávnostnej peda-

gogickej rady odovzdala do rúk 
riaditeľky jubilujúcej školy Mgr. 

Jaroslave Blaškovej zástupkyňa Krajskej školskej správy 

v Trenčíne Mgr. Magdaléna Slaměnová Pamätný list Kraj-     
skej školskej správy v Trenčíne a dlhodobo uvoľnený poslanec 

pre výkon funkcie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Bra-

nislav Zubričaňák odovzdal cenu Mesta Trenčíne – plastiku 

vodníka Valentína. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.12.2005 

Pomocná evidencia 671/1/05 
 

Dňa 9. decembra 2005 oslavovala svoje štyridsiate naro-

deniny Základná škola, Hodţova ulica v Trenčíne na sláv-
nostnej akadémii v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky. V slávnostnom príhovore ria-
diteľ školy Mgr. Marián Lopatka spomenul, ţe škola za toto 

obdobie vypravili do ţivota celé generácii ţiakov, ktorí sú 

úspešní vo všetkých oblastiach ţivota. Pre neho ako pre 

Mgr. Jarmila Blašková s ocenením Mesta Trenčín 
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riaditeľa je dôleţitý ten moment, ţe základná škola musí mať 

svoje trvalé miesto v regióne, v ktorom pôsobí, kvalitou 

poskytovaných výchovno-vzdelávacích činností v zanechaní 
trvalej stopy v generáciach ţiakov. Jubilujúca škola vyorala 

hlbokú brázdu, pretoţe sa do školy vracajú ako kolegovia, aby 
vymenili svojich starších kolegov, ktorí si splnili svoje 

povinnosti. Okrem iného spomenul dva významné športové 

sviatky v ţivote školy, ktorými boli odovzdanie do prevádzky 
nového zimného MG Ring – štadióna a rekonštruovaných 

športových ihrísk. Na záver sa poďakoval všetkým pred-
chádzajúcim vedeniam školy, pedagógom minulým aj teraj-

ším, správnym zamestnancom, pracovníkom školskej jedálne, 

rade školy, rade rodičov, vedeniu Mesta Trenčín a všetkým 
rodičom.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 658/1/05, 659/1/05 

 

Dňa 12. decembra 2005 Základná umelecká škola v Tren-
číne na slávnostnom zhromaţdení detí a rodičov vyhodnotila 

svojich najúspeš-
nejších ţiakov 

z výtvarného a hu-

dobného odboru, 
ktorí získali po-

predné umiestne-
nia na súťaţiach 

na Slovensku 

a v zahraničí. Po-
dujatie otvorila 

riaditeľka školy 

Veronika Sou-

kupová. Vo svojom krátkom príhovore povedala, ţe na 

úspešnosti ţiakov školy sa podieľali učitelia školy Mgr. Jozef 

riaditeľka ZUŠ v Trenčíne Veronika Soukupová blahoţelá jednému zo ţiakov 
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Švikruha, Mgr. Izabela Bulková a ďalší učitelia, za čo im treba 

vysloviť poďakovanie. Na jej príhovor nadviazala Mgr. 

Izabela Bulková, ţe koniec kalendárneho roka je krásnou 
chvíľou na zastavenie sa, krásnou chvíľou na hodnotenie 

ţiakov, ktorí úspešne reprezentovali školy na celoslovenských 
súťaţiach i v zahraničí. No a potom z rúk riaditeľky školy 

a svojich učiteľov prevzali diplomy a vecné dary. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 13. decembra 
2005 sa v Galérii M. 

A. Bazovského v Tren-

číne uskutočnilo vy-
hodnotenie prvého roč-

níka súťaţe projekto-
vých prác ţiakov pia-

teho aţ deviateho roč-

níka trenčianskych zá-
kladných škôl, v kto-

rom ústrednou témou 
bolo mesto Trenčín – miesto môjho ţitia. Do súťaţe sa pri-

hlásilo osem kolektí-

vov. Prv neţ sa začala 
prezentácia ţiackych 

prác pred päť – člen-
nou odbornou komi-

siou, vedúca Útvaru 

marketingu Mestského 
úradu v Trenčíne Mgr. 

Renáta Kaščáková 
zoznámila a vysvetlila 

prítomným ţiakom 

všeobecne pretraktované pojmy – verejná správa, štátna sprá-

Mgr. Renáta Kaščáková pri výklade o činnosti verejnej správy 

víťazné druţstvo s odbornou  komisiou a primátorom Mesta Trenčín Ing. B. Cellerom 
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va, činnosť klientského centra, no a potom uţ sa ţiaci pre-

zentovali so svojimi projektami.  Ţiaci vystupovali nebojácne, 

suverénne so znalosťou histórie, v niektorých prípadoch 
i s novými objavmi. Po porade hodnotiacej komisie primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s vedúcim Útvarom 
školstva a sociálnych vecí Mgr. Jozefom Baláţom a vedúcou 

Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Renátou Kaščákovou odovzdal všetkým deťom vecné dary 
a tým najlepším diplomy a moţnosť prezentácie v sprievod-

ných programoch pripravovanej konferencie európskych his-
torických miest , ktoré sa uskutoční v Trenčíne v októbri 2006. 

Súťaţiace kolektívy základných škôl boli zhodnotené takto : 

Víťazné projektové práce 
1. miesto – Rímsky nápis na hradnej skale získal kolektív 

ţiakov Základnej školy Trenčín, Východná ulica v zloţení 
K. Horváthová, A, Kuklová, L. Michalcová, S. Paulo-

vičová, N. Šulíková pod vedením učiteľky Mgr. Zlochovej; 

2. miesto – Trenčín a okolie dávnej histórie získal kolektív 
ţiakov Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica 

v zloţení K. Kukaňová, R. Decká, T. Jozefová, A. Píková, 
A. Justová pod vedením učiteľky Mgr. V. Bartalošovej; 

3. miesto – Prvý písomný prameň o Trenčíne získal 

kolektív ţiakov Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách  
v zloţení J. Šimún, M. Kebísek, P. Gunár a L. Samák pod 

vedením učiteľky Mgr. K. Mackovej;  

Čestné uznania získali  

- Z najstarších dejín nášho mesta získal kolektív ţiakov 

Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony v zloţení J. 
Kosák, S. Hamajová, V. Pientalová, M. Lendacký, D. 

Matúš, B. Klabníková, V. Mandincová pod vedením 
učiteľky Mgr. M. Szalajovej; 

- Výročná trhy a jarmoky v Trenčíne získal kolektív 

ţiakov Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica 
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v zloţení K. Červená, J. Havier, D. Jarošová, B. Kútna, B. 

Michalcová, P. Urban pod vedením učiteliek Mgr. Mi-

kušovej a Mgr. Šternovej; 
- Najstaršie osídlenie Trenčín získal kolektív ţiakov Zá-

kladnej školy Trenčín, Novomeského ulica v zloţení R. 
Kiška, M. Kokeš, M. Podolák, M. Bachynec pod vedením 

učiteľky Mgr. V. Bartalošovej; 

- História mesta Trenčín získala Veronika Birasová zo Zá-
kladnej školy Trenčín, Hodţova ulica pod vedením 

učiteľky Mgr. Ondrejičkovej; 
- Mestské práva v Trenčíne získal kolektív ţiakov Základ-

nej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony v zloţení A. Gušta-

fíková, M. Petríková, Machunková, Paulendová, Palá-
ková,B. Vojsovičová pod vedením učiteľky Mgr. Z. Ja-

kešovej. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 05.01.2006  

Pomocná evidencia 644/1/05 
 

Na školskej slávnosti Strednej priemyselnej školy odevnej 
v Trenčíne dňa 22. decembra 2005 oznámila riaditeľka tejto 

školy Mgr. Mária Vilkovská kolektívu učiteľov a študentov, 

ţe dňom 1. januára 2006 sa mení názov školy na Strednú 

umeleckú školu. Slávnostný akt premenovania vykonala 

Beáta Rajská, úspešná dizajnérka, ktorá v súčasnom období 
úspešne pracuje v Prahe. Zmenu názvu tejto strednej školy 

podmienila skutočnosť, ţe od školského roka 2005/2006 začali 

prevládať na škole umelecké študijné odbory – odevný dizajn, 
propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický 

dizajn a scénický kostýmový dizajn, pred technickými študij-
nými odbormi – odevníctvo, grafické systémy v odevníctve, 

technické a informatické sluţby. Zmenou názvu školy sa 

zreálni skutočný stav a zavedením pomenovania „umelecká“ 
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sa škola zviditeľní na vzdelávacom trhu. Existujúce technické 

študijné odbory sa plánujú aj v budúcnosti ponechať. Na záver 

trocha štatistiky. V umeleckých študijných odboroch študuje 
335 študentov z celkového počtu 572 študentov, čo pred-

stavuje 58, 57 %. 
Vlastné poznámky 

 

 
 

 
 

 


