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    Školstvo a vzdelávanie 

 
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

dostali v dňoch 8. a 9. januára 2009 mimoriadne riaditeľské 
voľno, teda prázdniny v náväznosti so závermi krízového 

štábu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, keď 

ruská strana zastavila dodávku plynu cez Ukrajinu. O tejto 
skutočnosti rozhodlo dňa 7. januára 2009 vedenie Mesta 

Trenčín. Materské školy zostali v normálnom prevádzkovom 
reţime. Opatrenia na obmedzenie dodávky plynu sa dotkli 

prevádzky  mestskej krytej plavárne, športovej haly a zimného 

štadióna. A tak deti voľný čas venovali zimným športom, 
lyţovaniu, sánkovaniu a korčuľovaniu.  

Vlastné poznámky 
 

Viete, čo je interaktívna tabuľa ? Učitelia a ţiaci tren-
čianskych základných škôl to však vedia, ţe je to moderná 

pomôcka na zefektívnenie vyučovania skoro takmer všetkých 

predmetov, ktorá umoţňuje ţivo – interaktívne pracovať pria-
mo na tabuli napojenej na PC, alebo notebook, klikaním na 

premietaný obraz interaktívnym perom. O tom, ako sa poţíva 
táto moderná 

učebná pomôcka, 

sme sa presved-
čili na vyučovaní 

predmetu chémia 
ţiakov ôsmich 

tried, ktorých učí 

riaditeľka Zá-
kladnej školy Vý-

chodná ul. 
v Trenčíne 

RNDr. Darina Lochmanová, keď ţiaci hravo umiestňovali 
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interaktívnym perom chemické prvky k chemickým značkám 

a správnosť riešenia im potvrdzovalo zväčšenie chemickej 

značky. O výhodnosti pouţívania tejto pomôcky povedala, ţe 
pouţívaním tejto učebnej pomôcky získa učiteľ : 

 radosť a nové nadšenie, takáto zmena v spôsobe práce tu 
nebola od čias...,  

 moţnosť pripraviť si veci raz a pouţiť ich potom mnoho 

krát s moţnosťou ľahkej úpravy,  
 prispôsobiť sa aktuálnej situácii v triede,  

 zapojiť ţiakov priamo do tvorby lekcií,  
 zapojí a vtiahne ţiakov priamo do deja,  

 získa si ich rešpekt vďaka výnimočne efektívnemu 

a efektnému vyuţitiu interaktívnej tabule.  
 A ako je na tom  ţiak ? U toho sa :  

 tvorí nadšenie a silná motivácia byť súčasťou ţivého diania 
v triede a pri tabuli,  

 vznikajú nové im-

pulzy pre všetky 
zmysly,  

 spoluvytvára moţ-
nosť urobiť hodinu 

zaujímavou, 

 odpadá nutnosť 
otrocky všetko opi-

sovať,  
 môţe viac tvoriť a realizovať,  

 má moţnosť lepšie spolupracovať s ostatnými ţiakmi, byť 

organickou súčasťou triedy a získavať nové informácie 
a poznatky. 

Vlastné poznámky 
 

Tradične, ako kaţdý rok sa všetky deti v Materskej škole na 

Medňanského ul. V Trenčíne na spoločnom vianočnom pose-

zväčšenie chemickej značky potvrdzuje správnosť voľby ţiaka 
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dení tešili z darčekov a 

prekrásnych hračiek s 

rodičmi a starými ro-
dičmi. Netušili však, ţe 

ten najväčší darček ich 
čaká v novom roku 

2009. Dňa 8 januára 

2009, keď sa po pr-
výkrát v otvorili dvere 

materskej školy v no-
vom kalendárnom roku  na všetkých čakalo veľké prekvapenie 

v sociálnom zariadení na prízemí. Dlhý rad bielych umývadiel 

sa leskol novotou, nové toalety zvlášť pre chlapcov a pre 
dievčatá, všetko v elegantnej bieloţltej kombinácii a podľa 

najnovších kritérií Európskej únie. Tomuto daru sa potešili 
rodičia aj malí škôlkári. Podobnú radosť zaţívali ešte v závere 

minulého roka aj  deti na Materskej škole Ulica Niva 

a Materskej škole Ul. Márie Turkovej, kde tieţ dostali nový  
šat kúpeľne a sociálne zariadenia. Vďaka za to patrí Mestu 

Trenčín, ţe nezabúda na najmenších obyvateľov svojho mesta. 
Vlastné poznámky 

 

Ţiaci 1.A  triedy Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská 

boli dňa 29. januára 2009 plní očakávania., lebo na tento deň 

pripadol záverečný 
školský deň prvého 

polroka školského 
roka 2008/2009 a  

mali si po prvýkrát 

prevziať svoje vys-
vedčenia. Pani uči-

teľka Mgr. Ľubica 

Rumanovská vo 

svojom krátkom 
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príhovore zablahoţelala prváčikom k dosiahnutým úspechom, 

všetkých pochválila za ich pilnosť a svedomitosť za obdobie 

prvého polroka a zaţelala veľa síl do ďalšieho školského 
polroka. Potom kaţdý z prváčikov predstúpil k triednej uči-

teľke a prevzal si osobne svoje vysvedčenie a poďakoval. Nie 
všetci ţiaci si prevzali svoje vysvedčenia, pretoţe do Trenčína 

uţ prišlo chrípkové ochorenie. O svojich dojmoch z preberania 

prvého školského vysvedčenia vyjadrila svoje pocity prváčka 
Nina Benková, keď povedala : „S vysvedčením som spokoj-

ná. V škole sa mi páči. Pani učiteľka je veľmi dobrá. Z pred-
metov mám najradšej čítanie a písanie. Potešilo by ma, keby 

som za vysvedčenie od rodičov dostala nejakú hračku.“ Po 

tejto malej slávnosti sme triedu prvákov opustili, aby sme 
nerušili pani učiteľku, keď upresňovala pokyny na jeden deň 

polročných prázdnin. Na chodbe pred učebňou sme stretli 
staršiu sestru Ninky, ktorá nám prezradila o svojej sestre „ţe 

veľmi rada chodí do školy a najviac sa jej páči v školskej 

druţine a to aţ do takej miery, ţe sa jej nechce ísť domov. 
Dnes ju doma určite čaká nejaká sladká odmena alebo 

hračka.“ 
Vlastné poznámky 

 

V týţdni od 2. do 6. februára 2009 pripravili pracovníci 
Mestského hospodárstva 

a správy mestských lesov 

Miroslav Minárik, Ivan 

Ivanička, Lucia Frisová 
v Kultúrnom stredisku 
Juh výstavu „Les je náš 

kamarát“ pre deti pred-
školského a mladšieho 

školského veku. Akcia 

bola pripravená na vy-
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sokej profesionálnej úrovni. Prostredníctvom záţitkového 

a činnostného učenia si deti mohli v pracovných worksho-

poch overiť a zdokonaliť  znalosti o lese ako takom. 
Z pripravených aktivít treba spomenúť zmyslovú hru  - 

„Mravček nájdi si domček po čuchu“; skladanie puzzlí podľa 
štruktúry dreva; hmatovú cestičku – chôdza na boso po lístí, 

pilinách, dreve, kameňoch, konárikoch; priraďovanie konárov 

k prislúchajúcim stromom; stopovanie lesných zvierat; pexeso 
z prírodnín; zmyslové hry - poznávanie zvukov lesa a pozná-

vanie lesných plodov; pílenie dreva a kreatívne dotváranie 
reznej plochy dreva; lesný xylofón. 

Nadštandardná úroveň výstavy bola záţitkom nielen pre 

cieľovú skupinu – deti, ale aj pre nás pedagógov. 
 

Dňa 17. februára 2009 v dopoludňajších hodinách prijal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pozvanie 

riaditeľky do Materskej školy Trenčín, Legionárska ul., kde sa 
zúčastnil maškarného 

karnevalu detí tohto 

predškolského zariadenia. 
Deti vyobliekané do ma-

siek od výmyslu sveta 
zhotovených rodičmi ako 

policajti, hasiči, princez-

né, šípkové Ruţenky, bat-
mani, spidermani, ninţo-

via a ďalšie rozprávkové bytosti ho privítali spevom a tan-
cami. Vzácny hosť im za vystúpenie zatlieskal a všetky deti 

odmenil čokoládovým Kinder vajíčkom. 

Vlastné poznámky 
 

Slová tejto piesne zneli aj v priestoroch školskej jedálne 
Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Tu sa 

v posledný fašiangový utorok popoludní pochovávala basa. 
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Aktérmi tejto tradície boli deti – ţiaci Školského klubu detí, 

ich rodičia a ozajstná, ţivá kapela. Na stoloch nechýbali tra-

dičné šišky a všetky deti 
sa predviedli v kostýmoch 

na úrovni doby. Dokonca  
v kostýmoch sa zúčastnili 

aj niektorí rodičia a uči-

telia... Skrátka to bola kar-
nevalová atmosféra, ako 

má byť. O túto aktivitu sa 
zaslúţili vychovávateľky 

Školského klubu detí s vedúcou Máriou Holcingerovou. 

Sladkú atmosféru podčiarkli darčeky od štedrých sponzorov 
a pani kuchárok zo školskej jedálne.  

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín sa rozhodlo, ţe od nového školského roka 

2009/2001 bude variť pre celiatikov školského veku v školskej 
jedálni Základnej školy Novomeského ulica a pre predško-

lákov v školskej je-
dálni Materskej školy 

Opatovská ulica. Po-

dľa prieskumu medzi 
rodičmi bezlepkovú 

diétu potrebuje nie-
koľko desiatok detí. 

Pre tieto deti v škol-

ských jedálňach do-
teraz zohrievali pri-

pravené obedy v mikrovlnnej rúre. Jedálne na takéto varenie 
treba najskôr upraviť, čo si vyţiada asi 15 tisíc euro. Pod prí-

pravou sa rozumie na tento účel zakúpenie antikorové príbory, 

hrnce a iné pomôcky, ktoré sa budú pouţívať len prípravu 
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stravy celiatikov. Okrem toho si kuchárky musia osvojiť va-

renie podľa receptov, ktoré pripravilo ministerstvo školstva v 

spolupráci s rezortom zdravotníctva. Je pre ne pripravené letné 
školenie, ktoré finančne bude znášať zriaďovateľ, teda Mesto 

Trenčín. Okrem toho treba brať do úvahy, ţe potraviny pre 
celiatikov sú drahšie a tak i tieto zvýšené finančné nároky 

bude znášať samospráva. 

Vlastné poznámky 
 

Maturanti stredných škôl na Slovensku po písomných 
skúškach z jazyka slovenského a literatúry a cudzích jazykov 

v dňoch 17 aţ 19. marca 2009 mali za sebou uţ aj písomné 

skúšky z matematiky. Okolo 10.000 študentov napísalo 
externý test a na dvadsiatich školách skladalo skúšky 400 

maturantov na počítačoch. Podľa riaditeľky Národného ústavu 
certifikovaných meraní vzdelávania Romany Kanovskej aj 

testy z matematiky prebehli bez komplikácií. „Máme len pozi-

tívne informácie,“ povedala TASR. V piatok 20. marca 2009 
čakali pre študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 

ukrajinským písomné skúšky z maďarského a ukrajinského ja-
zyka a literatúry. Ústna časť maturít sa uskutoční od 18. mája 

do 5. júna. V rámci projektu Maturita online prebehlo v tomto 

roku testovanie externej časti skúšky z matematiky a anglic-
kého jazyka online formou, ktorú si vyskúšalo okolo 800 kon-

čiacich študentov. Skúšku dospelosti bude v tomto školskom 
roku skladať pribliţne 61.700 maturantov na asi 755 stredných 

školách. 

www.sme.sk 19.03.2009 
 

Je verejným tajomstvom, ţe dňa 1. septembra 2009 si 
Základná škola na Novomeského ulici v Trenčíne pripomenie 

30 rokov od vtedy, čo táto škola otvorila svoje brány deťom 

z Juhu. Za toto obdobie v školských laviciach nadobudlo zá-

http://www.sme.sk/
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kladné vzdelanie tisíce ţiakov, aby potom úspešne pokračovali 

vo svojom štúdiu na stredných a vysokých školách a po ich 

úspešnom ukončení sa zaradili do ţivota. Pod úspešnosťou 
ţiakov sa podpísali všetci učitelia, pod ktorých rukami ţiaci 

prešli. Za spomínané obdobie sa vystriedali vo vedení školy 
traja riaditelia Mgr. Jozef Zíma, Mgr. Jaroslava Furendová 

a od roku 1995 aţ doteraz Mgr. Jozef Spišák.  

Významné jubileum sa stalo dostatočným priestorom, aby 
sme oslovili terajšieho 

riaditeľa školy Mgr. Jo-
zefa Spišáka, aby sa  po-

delil so svojimi rados-

ťami,  ťaţkosťami, ale 
predovšetkým ako sa mu 

darí riešiť problémy. No 
a tu je jeho vyjadrenie : 

„Za najväčší prínos 

v práci riaditeľov základných škôl povaţujem starostlivosť 
zriaďovateľa, v tomto prípade Mesto Trenčín, o neustálu fi-

nančnú podporu (o 16,60 euro v kaţdom roku na jedného ţia-
ka) nad rámec normatívu poskytovanú štátom, ktorá umoţňuje 

školám zvyšovanie kvality materiálovej základne. Konkrétne 

v podmienkach Zá-
kladnej školy Tren-

čín, Novomeského 
ulica sa z finančnej 

podpory mesta zaz-

namenali : 
- zabezpečenie 

odvodnenia 
priestoru átria, 

ktoré od samého 
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vzniku školy spôsobovalo zatekanie prízemných a pivnič-

ných priestorov s následným vydláţdením átria;  

- rekonštrukcia telovýchovného areálu, ktorý sa stal centrom 
športového diania na Juhu. S príchodom jari tento areál po 

zime oţíva, lebo postupne sa rozbiehajú súťaţe v hokejbale 
a malom futbale. Pre záujemcov sú športoviská k dispozícii 

v dňoch školského vyučovania v čase od 16,00 do 21,00 

hod, cez víkend od 9,00 do 20,00 hod. V minulom roku 
2008 sa tu vystriedalo takmer 62 tisíc športovcov. Pri dos-

tatočnom počte záujemcov (aspoň 8 – 10 osôb) je vo 
večerných hodinách moţné vyuţiť umelé osvetlenie. Pre 

športujúcich je k dispozícii aj bufet a sociálne zariadenia. 

Areál je „srdcovkou“ riaditeľa Mgr. Jozefa Spišáka, čo 
cítime z kaţdého jeho slova. Nakoniec prízvukuje, ţe 

„športový areál má svoj prevádzkový poriadok,  ktorým by 
mal kaţdý návštevník rešpektovať, hlavne zákaz vodiť sem 

psov, fajčiť, alebo inak znečisťovať priestory. Areál je 

pokrytý kamerovým systémom. Ide nám o to, aby návštev-
níci odtiaľto odchádzali domov s príjemnými pocitmi. Kaţ-

dý je tu vítaný“ 
- rekonštrukciu sociálnych zariadení, s ktorou sa začalo pred 

tromi rokmi. Na vlastné oči sme sa presvedčili, ţe tam, kde 

sa dotkli ruky murárskych majstrov bola radosť navštíviť 
tieto miesta. Veľmi sa nám páčili farebne zladené obklady, 

u chlapcov na modro u dievčat na ruţovo. Aj v čase našej 
návštevy pokračovali rekonštrukčné práce v pavilóne „C“. 

Do konca roka je zámerom školy zrekonštruovať sociálne 

zariadenia, sprchy a šatne školskej plavárne. Pre laika treba 
uviesť, ţe rekonštrukcie sociálnych zariadení na jednom 

poschodí nie je lacná záleţitosť, lebo sa pohybuje cca 33 
tisíc euro; 

- vymenili sa školské stoly a školské lavice takmer vo všet-

kých triedach, zostáva ich vymeniť u deviatakov; 
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- výmena poškodenej palubovky v  jednej z dvoch telocviční, 

ktorá spĺňa najprísnejšie kritériá;  

Z tohto prehľadu je zrejme kaţdému, ţe  finančné prostriedky 
pridelené škole mestom 

Trenčín sú investované do-
bre. Keďţe sme dostali in-

formáciu, ţe Mesto Trenčín 

vykonalo prieskum medzi 
rodičmi, ktorým zisťovalo 

záujemcov z radov ţiakov 
o celiatickú, diabetickú 

a šetriacu formu školského 

stravovania, aby následne realizovalo tento projekt schválený 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v niektorej škol-

skej jedálni v Trenčíne. Útvar školstva Mestského úradu 
v Trenčíne rozhodol, ţe projekt sa odskúša na školskej jedálni 

Materskej školy Opatovská ulica a Základnej školy Novo-

meského ulica. O tom, ako je pripravená projekt realizovať 
posledne menovaná školská jedáleň, jej vedúca Eva Kraj-

čovicová povedala : „Priestorovo aj personálne sme vybavení 
na alternatívne varenie pre záujemcov. Zostáva nám ešte 

absolvovať školenie a môţeme pripravovať a vydávať diétne 

pokrmy podľa potreby našich ţiakov,“   
Vlastné poznámky 

 
Koniec mesiaca marca 

kaţdého roka je spomien-

kou na učiteľa národov Já-
na Ámosa Komenského, 

ktorý sa spája s oceňova-
ním osobnosti učiteľa, kto-

rý je najdôleţitejším čini-

teľom vzdelanosti v našej 
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spoločnosti. Pri tejto príleţitosti rôzni zriaďovatelia škôl 

a školských zariadení uskutočnili sériu podujatí, na ktorých 

ocenili najlepších pedagógov a vychovávateľov Trenčian-
skeho kraja a mesta Trenčín. Ako prvý, sériu podujatí otvoril 

Krajský školský úrad v Trenčíne dňa  24. marca 2009 v Ga-
lérii M. A. Bazovského, kde z rúk riaditeľa Krajského škol-

ského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslava Holčeka prevzalo 

30 učiteľov materských, základných a stredných škôl Tren-
čianskeho kraja ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho 

kraja“, medzi ktorými boli aj dvaja učitelia z Trenčína – Mgr. 

Daniela Reháková zo Základnej školy Trenčín, Východná 

ulica a PaedDr. Jozef Vakoš zo Základnej školy Trenčín, 

Veľkomoravská ulica.  
Dňa 25. marca 2009 

v obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Tren-

číne prijal primátor Mes-

ta Trenčín Ing. Brani-

slav Celler trinásť peda-

gógov z predškolských 
zariadení a základných 

škôl mesta Trenčín, kto-

rých ocenil Pamätným listom. Medzi ocenenými boli – Mgr. 

Roman Bakoš zo Základnej školy Na dolinách, Mgr. Viera 

Bartalošová zo Základnej 
školy Ul. L. Novomeského, 

Beáta Baťková z Materskej 

školy Šmidkeho, Mgr. Te-

rézia Berecová zo Súkrom-

nej základnej umeleckej 
školy, Gagarinova, Mgr. 

Marta Běhalíková zo Zá-

kladnej školy, Veľkomorav- ocenená Mgr. Margita Strúšková 
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ská, Mgr. Blažena Collerová zo Základnej školy Hodţova, 

Mgr. Dana Erteľová zo Základnej umeleckej školy K. Pá-

divého, Mária Hudecová z Materskej školy, Šafárikova, 
Mgr. Margita Lobotková zo Základnej školy Kubranská, 

Mgr. Helena Mišáková zo Základnej školy Východná, Mgr. 

Erika Reháková zo Základnej školy Bezručova, Mgr. Miro-

slava Staňová zo Základnej školy sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta, Ul. 1. mája, Mgr. Margita Strušková zo Zá-
kladnej školy Dlhé Hony. Za ocenených učiteľov poďakovala 

Mgr. Erika Reháková. 
Dňa 25. marca 2009 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 

prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH šestnásť vybraných učiteľov a sedem-
nástich úspešných študentov, ktorým odovzdal ocenenia Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Medzi ocenenými učiteľmi 
z mesta Trenčín boli – 

PhDr. Dagmar Mikušová, 

MPH zo Strednej odbornej 
školy zdravotníckej Trenčín, 

Stanislav Ďurikovič zo 
Športového gymnázia Tren-

čín, Mgr. Viera Marcine-

ková z Gymnázia Ľudovíta 
Štúra Trenčín a PhMrDr. 

Miroslav Peciar zo Strednej 
odbornej školy zdravot-

níckej Trenčín. Zo študentov boli ocenení – Dominika 

Hojsíková zo Športového gymnázia Trenčín, Martin Hubá-

ček zo Športového gymnázia Trenčín, Martin Závacký zo 

Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín a 
Peter Kosec z Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín.   

Vlastné poznámky 

 

ocenená Mgr. Viera Marcinechová 
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V trenčianskej mestskej športovej hale sa dňa 26. marca 

2009 uskutočnil 4.  ročník medzinárodnej súťaţe autonóm-

nych robotov pod názvom Trenčiansky robotický deň 2009, 
ktorej sa zúčastnili členovia robotických krúţkov ţiakov zá-

kladných a stredných 
škôl. I tento rok ho or-

ganizovalo Stredné od-

borné učilište strojárske 
v Trenčíne v spolupráci 

s Mestom Trenčín 
a Trenčianskym samo-

správnym krajom. Ako 

povedal riaditeľ Stred-
ného odborného učilišťa strojárske v Trenčíne Ing. Ľubomír 

Chochlík „hlavným cieľom podujatia bolo popularizovať ve-
du a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.“ 

Okrem súťaţných tí-

mov zo slovenských 
základných a stredných 

škôl sa súťaţe zúčast-
nili aj druţstvá z Ne-

mecka, Fínska, Ru-

munska, Dánska a Čes-
kej republiky. Súčas-

ťou podujatia je bohatý 
kultúrny program 

a prezentácia firiem zaoberajúcich sa robotikou. Slávnostného 

otvorenia za zúčastnila aj poslankyňa Národnej rady Sloven-
skej republiky PhDr. Iveta Radičová, PhD., predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
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Na súťaţi sa zúčastnili aj ţiaci zo Základnej školy Trenčín, 

Na dolinách pod vedením svojho učiteľa Jána Urbančoka, 

ktorý o tomto mladom kolektíve prezradil. „Náš krúţok 
Robolab vznikol pred piatimi rokmi z iniciatívy študentov 

Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. 
Na súťaţi Trenčiansky 

robotický deň sa ko-

lektív zúčastňuje uţ po 
štvrtý raz, teda od jeho 

začiatku. Tento školský 
rok prechádza krúţok 

generačnou obmenou, 

keď po odchode star-
ších chlapcov prišli 

štvrtáci a piataci. Pre 
nich je to veľká zábava spraviť si stroj, ktorý ich poslúcha, ako 

oni chcú. Krst ohňom  dnes zaţijú v kategórii drywer, v ktorej 

ich stroje musia, čo najrýchlejšie zdolať vyznačenú trasu. 
Budem im drţať palce.“ So záujmom som si potom aj pozrel 

na priebeh súťaţe a musím povedať, ţe chlapci z Trenčína sa 
dobre drţali a nielen 

oni, ale aj všetci súťa-

ţiaci. Keďţe som účast-
ník tohto súťaţenia od 

jej vzniku musím kon-
štatovať, ţe kaţdým ro-

kom sa zvyšuje tech-

nická úroveň súťaţia-
cimi pripravených stro-

jov. Najlepšie to doka-
zuje, ţe všetky stroje prešli vyznačenú trasu a pomerne veľmi 

rýchlo.  
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Podľa organizátora súťaţe riaditeľa Strednej odbornej školy 

v Trenčíne Ing. Ľuboša Chochlíka bol tento ročník špeci-

fický tým, ţe mladí technici predstavili nielen súťaţné celky - 
roboty, ale aj ako tímové práce, ktoré predstavovali celé 

mechanizované mestá či automatizovanú čokoládovňu. „Má-
me tu napríklad aj tím, ktorý prezentuje automatizované vo-

zidlo na odstraňovanie výbušnín. Takţe v porovnaní s 

minulými ročníkmi uţ predstavujeme prvky pouţiteľné pre 
priemyselnú výrobu,“ uviedol Ing. Ľuboš Chochlík. Orga-

nizátor poskytol štatistické informácie o zúčastnených druţ-
stvách a jednotlivcoch : 

- v kategórii Driver 1 sa súťaţe zúčastnilo 19 tímov 

- v kategórii Driver 2 sa súťaţe zúčastnilo 7 tímov 
- v kategórii Stavebnice sa súťaţe zúčastnilo 16 tímov 

- v kategórii Free style sa súťaţí zúčastnili 3 tímy 
- v uzavretej kategórii Comenius sa súťaţe zúčastnilo 5 tímov 

(Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Dánsko, Fínsko).  

Celkovo sa Trenčianskeho robotického dňa zúčastnilo 19 
základných a stredných škôl zo Slovenska a 5 zahraničných 

škôl, ktorí v súťaţiach predstavili presne 50 robotov. 
Výsledková listina : 

-  Driver 1 :   

 1. Fortuna Dominik s robotom Apollo  
2. Šedivý Peter s robotom Thunde  

3. Poláček Ondrej s robotom  Trust 
Všetci súťaţiaci sú zo Základnej školy s MŠ v Trenčianskej 

Turnej  

-   Driver 2 : 
1. Základná škola s Materskou školou Trenčianska 

Turná 
2. Spojená škola Bánovce nad Bebravou -  Dylík Adrian; 

3. Základná škola Trenčín, Na dolinách;  
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-  Stavebnice (skladačky robotov) : 

1. Základná škola  Prievidza, Mariánska - Madaj Pavol, 

Mečiár Adam (Kopírka ) 
2. Základná škola s Materskou školou Horné Srnie – 

Kebísek Branislav, Špirka Zdenko, Kebísek Marcel ( 
Čistička) 

3. Základná škola Trenčín, Hodţova - Balucha Dušan, 

Schvarzbacher Martin, (Kačer) 
-  Freestyle : 

1. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 
- Jozef Humaj, Martin Geier (Zver)          

2. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nové Zámky 

- Martin Smoľak 
3. Základná škola Trenčín, Laca Novomeského 

-  Comenius : 
1. Nemecko 

2. Rumunsko 

3. Dánsko 
4. Fínsko 

5. Slovensko  
Cenu firmy National Instruments  

získala Základná škola Trenčín, Kubranská - Jakub Bukovčák,  

Cenu firmy Elso Philips Service  
získala Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bys-

trica - Vladimír Petrík,  
Cenu firmy Elso Philips Service  

získala Základná škola s Materskou školou Horné Srnie - 

Branislav Kebísek,  
Pohár dekana Fakulty Špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka  
získala Základná škola Trenčianska Turná  

Vlastné poznámky 
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Občianske zdruţenie Trenčín Juh v spolupráci s poslancom 

mestského zastupiteľstva 

Branislavom Zubriča-
ňákom na Deň učiteľov 

dňa 28. marca 2009 nav-
štívili všetky základné a 

materské školy na sí-

dlisku Juh – a to Základ-
nú školu Novomeského, 

Základnú školu Východ-
ná, Materskú školu J. Halašu, Materskú školu Šmidkeho a Ma-

terskú školu Šafáriková. V týchto školských zariadeniach ob-

darovali všetkých pedagógov kvietkom. Pri tejto príleţitosti 
odovzdal Branislav Zubričaňák aj notebooky, ktoré boli 

venované školám pri príleţitosti krstu webu. 
www.trencinjuh.sk 28.03.2009 

http://www.trencinjuh.sk/
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Dňa 19. marca 2009 sa uskutočnil na Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubčeka odborný seminár pod názvom  „Stav 

a rozvoj funkčnej gramotnosti ţiakov základných škôl“ v pod-
texte sa téma dotýkala matematickej a čitateľskej gramotnosti. 

Seminár otvoril podpredseda vlády Slovenskej republiky a 
minister školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Ján Mikolaj, 

CSc. S úvodnými príhovormi vystúpili – riaditeľ Štátneho 

pedagogického ústavu PhDr. Július Hauser, riaditeľka  
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. 

Romana Kanovská a generálna riaditeľka Metodicko-peda-
gogického centra PhDr. Helena Hanuljaková. Pred hodno-

tiacimi správami o funkčnej gramotnosti v národných medzi-

národných meraniach ţiakov základných škôl poradca ministra 
školstva Slovenskej republiky prof. PhDr. Miron Zelina, 

DrSc. prítomných poslucháčov zoznámil o mieste funkčnej 
gramotnosti v školskej reforme na Slovensku. A potom uţ 

nasledoval prvý blok hodnotiacich správ zo strany odborníkov : 

- Mgr. Daniela Heldová, PhD. z Národného ústavu certi-
fikovaných meraní vzdelávania hovorila o výsledkoch štú-

die OECD PISA 2006, ktorá mapovala čitateľskú a mate-
matickú gramotnosť slovenských ţiakov v medzinárodnom 

porovnaní; 

- Mgr. Andrej Mentel z Národného ústavu certifikovaných 
meraní vzdelávania hovoril o výsledkoch ţiakov 4. ročníka 

základných škôl v medzinárodnom meraní TIMSS 2007 
v matematike a prírodovede; 

- Mgr. Eva Polgáryová z Národného ústavu certifikovaných 

meraní vzdelávania hovorila o výsledkoch ţiakov 9. ročníka 
základných škôl v roku 2008 o čitateľskej a matematickej 

gramotnosti v celonárodnom testovaní; 

V panelovej diskusii v druhom bloku na tému „Rozvíjanie 

funkčnej gramotnosti v oblastiach vzdelávania“ vystúpili 

pracovníci Štátneho pedagogického ústavu - RNDr. Mária 
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Nogová, PhD., PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., PaedDr. Klára 

Ferliková, Mgr. Mária Kelcová, RNDr. Mária Siváková, 

Mgr. Peter Kelecsenyi.  
V treťom bloku na tému „Metódy rozvíjania funkčnej 

gramotnosti vo vyučovaní“ vystúpili pracovníci Metodicko-
pedagogického centra v Trenčíne PaedDr. Alžbeta Hirková a 

Mgr. Marián Mišík. 

Vlastné poznámky 
 

Od pondelka 20. do stredy 22. apríla 2009 vládol na ulici. Ľ. 
Stárka pred Špeciálnou základnou školou internátnou Vla-

dimíra Predmerského 

v Trenčíne čulý pra-
covný ruch mladých 

ľudí. Okoloidúcich 
peších a automobilis-

tov pútala najmä 

oranţová farba ich 
pracovného obleče-

nia, ktorá chtiac či 
nechtiac prinútila kaţ-

dého na chvíľu sús-

trediť pozornosť, čo sa tu deje. No my sme nielen zastavili, ale 
aj pozisťovali na riaditeľstve tejto školy, čo to majú za 

aktivity. Riaditeľka 

Mgr. Jarmila Blašková 
vysvetlila, ţe „vďaka 

Fondu Dr. Klaun si na 
našej škole študenti 

druhého ročníka Fakulty 
Facility Managementu 

z Univerzity aplikovanej 

vedy v Brede v Holand-
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sku prišli odskúšať praxi svoje teoretické vedomosti. Uţ na 

začiatku nám bolo známe, ţe študentom musíme ponúknuť 

prácu, ktorej výsledok malo byť niečo viditeľné pre ich 
projekt, ale aj pre naše zariadenie. Ponúkli sme im opravu a 

náter oplotenia školy. Pre nás to bola ponuka veľmi 
zaujímavá, pretoţe nielen prácu, ale aj materiál na tento 

projekt si študenti zabezpečovali z vlastných zdrojov.“ I keď 

na začiatku osobného 
kontaktu po príchode 

študentov do školy 
v prvý deň realizácie 

projektu bolo aj trocha 

vzájomnej trémy. Tá 
však rýchlo opadla, keď 

si študenti stanovili, aké 
druhy činností budú vy-

konávať s upresnením miesta,  pracovných nástrojov a pustili 

sa do práce. 
Študenti v prvý deň svoju prácu začali demontovaním 

ochranného ostnatého drôtu z oplotenia a oceľovými kefami 
a šmirgľom odstraňovali hrdzu a 30 rokov staré popraskané 

nátery na školskom plo-

te, aby ho tak pripravili 
na vymaľovanie. Medzi-

tým časť študentov po-
dľa plochy prepočítala, 

aké mnoţstvo farby bude 

treba a vybrala sa po 
nákupoch v trenčian-

skych obchodoch. Na 
druhý deň si študenti 

najprv stanovili farebnosť jednotlivých polí oplotenia, 

popodkladali pod ne ochranné biele plátno, priniesli si farby, 



 249 

štetce, riedidlá a pustili sa do maľovania. Túto prácu prerušilo 

hodinové vystúpenie Dr. Klauna pre ţiakov školy a študentov. 

Na tretí deň bolo uţ od rána vidieť zmeny na oplotení, jeho 
červeno-modré ponatierané diely a ţlté brány. Celá ulica sa 

stala sviatočnou aj s rozkvitnutým orgovánom. 
Pred ukončením tejto pracovnej misie holandských 

študentov sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej poskytli 

študenti informácií o svojom projekte. Lektor študentov Serge 

Verwiel pripomenul, ţe projekt sledoval vyučovanie 

manaţmentu v praxi, v ktorom celú organizáciu práce mali 
v rukách študenti, t.j. zadeľovanie študentov do jednotlivých 

skupín a určenie ich vedúcich, zadeľovanie miesta práce.  

Sami sa rozhodovali o pouţitých mnoţstvách a druhoch farby, 
štetcov a riedidiel, o pouţití ochranných pomôcok a podobne. 

Kaţdý študent pri práci si zvolil jemu vlastný spôsob riešenia 
problému. Učitelia do rozhodovania študentov nezasahovali, 

aj keď niekedy ich riešenie bolo komplikované. Na začiatku 

projektu si študenti uţ v septembri minulého roka vytvorili 
niekoľko výborov, napríklad so zameraním na sponzoring, 

organizáciu cesty, po-
byt, stravovanie a po-

dobne. Bliţšie o sponzo-

ringu projektu hovorili 
členky tohto výboru 

Loes van der Wallen 
a Chantal van Raves-

reijn. Hľadanie sponzo-

rov pre 80 člennú sku-
pinu bolo veľmi ťaţké. Organizovali koncerty a iné podujatia 

výnosy z nich išli do spoločnej kasy na realizáciu projektu. 
O organizácii cesty, pobyte a stravovaní hovorili Ivo Kor-

teweg a Irene van Looj. Na začiatku si všetko zistili pros-

tredníctvom internetu, takţe keď prišli do Trenčína, niektoré 
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objekty poznali z fotografií, takţe sa cítili ako doma. Cez 

internet potom aj ďalej komunikovali pri výbere ubytovania 

a reštaurácií. So všetkým boli veľmi spokojní. Vyjadrili obdiv, 
koľko zelene je v meste. Riaditeľka školy Mgr. Jarmila 

Blašková vyjadrila veľkú spokojnosť s prácou študentov, 
pretoţe škola opeknela k čomu prispelo aj 300 metrov 

omaľovaného oplotenia školy. Na otázku, keď by študenti 

rozhodli prísť aj o rok, čo by pre nich pripravila odpovedala, 
ţe „v arboréte by pre nich vyčlenila priestor pre zriadenie 

„holandskej záhrady, lebo po minuloročnej veternej smršti je 
treba veľa naprávať“. Ing. Janka Sedláčková z Fondu Dr. 

Klaun Trenčianskej nadácie, ktorá bola šedou eminenciou 

realizácie projektu holandských študentov v Trenčíne a plnila 
aj funkciu organizátora a tlmočníka povedala, ţe má radosť, 

lebo sa podarilo obrovské dielo, za ktorým je 1680 
odpracovaných hodín, cca 100 kg farby, ale predovšetkým 

výborný pocit všetkých – školy, jej ţiakov, študentov aj tých, 

ktorí sa podieľali na organizácii cesty. A keďţe študenti 
vykúpili všetky farby v Trenčíne, na záver vyslovila 

ospravedlnenie všetkým, ktorí po ich projekte márne hľadali 
na pultoch predajní. 

Vlastné poznámky 

 
Na Základnej škole Trenčín, Novomestského ul. dňa 7. 

mája 2009 si pripomenuli súčasní peda-
gogickí pracovníci i zamestnanci, ale aj 

bývalí pracovníci tridsať rokov jej exis-

tencie. Bolo to presne 1. septembra 1979 
kedy sa po prvý raz otvorili brány školy. 

Osláv sa zúčastnil primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler, poslanci Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčín Branislav 

Zubričaňák a Ing. Ján Bezák, vedúci 
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odboru školstva Mgr. Jozef Baláž a ďalší vzácni hostia. 

Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ jubilujúcej školy Mgr. 

Jozef Spišák, ktorý v úvode začal slovami učiteľa národov 
Jána Ámosa Komenského, aby škola nebola miestom sĺz, 

bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou  a rajom. A skutočne 
škola na Ulici L. Novomeského sa stala pre ţiakov druhým 

domovom, o čom hovoria tí, ktorí tu pôsobili, i tí ktorí školu 

absolvovali. Riaditeľ školy sa zastavil pri niektorých 
najdôleţitejších etapách v ţivote školy. Jej začiatok sa začal 

odvíjať 1. septembra 1979 s 339 ţiakmi s 23 učiteľmi v 13 
triedach prvého stupňa. Uţ v ďalšom školskom roku 

1980/1981 sa začalo 

vyučovanie na dru-
hom stupni. Na kon-

ci školského roka 
1983/1984 opustili 

školu prví ôsmaci. V 

tomto školskom ro-
ku bol zaloţený fol-

klórny súbor Dro-
tárik. Najväčší počet 

1151 ţiakov dosiahla v školskom roku 1986/87, ktorých učilo 

58 učiteľov v 39 triedach. Pre vyučovanie sa vyuţívali na 
triedy aj gymnastické sály a iné špeciálne učebne aj tak však 

nie všetky deti mohli byť 
zaškolené na Juhu. Časť 

detí dochádzala na Zá-

kladnú školu Trenčín, 
Bezručova ul. a Základ-

nú školu Trenčín, Ul. Dl-
hé Hony. V priebehu ro-

kov škola prešla viace-

rými organizačnými 
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zmenami, keď boli zriadené NC triedy, triedy pre talentované 

deti, triedy zamerané na vyučovanie cudzích jazykov, triedy 

zamerané na šport (karate). Po roku 1989, kedy nastal útlm 
komplexnej bytovej výstavby na Juhu, zaznamenal sa 

v priebehu ôsmych rokov pokles počtu ţiakov. Racionálne 
opatrenia donútili zriaďovateľa Mestský úrad v Trenčíne 

v roku 2004 zrušiť Základnú školu Trenčín, Saratovská 

a ţiakov presunul na Základnú školu Trenčín, Novomeského 
ulica. V súčasnej dobe, teda v školskom roku 2008/2009 má 

škola 26 tried, so 638 ţiakmi a ktorých učí 48 učiteľov. 
Riaditeľ školy osobitne vyzdvihol príkladnú starostlivosť 

zriaďovateľa o materiálnu a finančnú stránku školy, ktorá 

umoţnila zriadenie dvoch učební informatiky, postupnú 
výmenu školských lavíc, rekonštrukciu športového areálu, 

sociálnych zariadení, telocvične, krytej plavárne, školského 
dvora, pomohla odstrániť zatekanie budovy školy a podobne. 

Okrem 26 tried, v ktorých sa vyučuje má škola ďalších 22 

špecializovaných učební. Na záver snáď treba pripomenúť 
slová riaditeľa školy Mgr. Jozefa Spišáka : „A tebe, škola, do 

ďalších rokov prajeme iba šťastné deti!“ Slávnostné zhro-
maţdenie pozdravil aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler poďakoval všet-

kým učiteľom, ktorí na 
tejto škole pôsobili, za 

ich prácu s deťmi a za-
ţelal osadenstvu školy 

ďalšie úspechy pri vý-

chove mladej generá-
cie. Veľmi milým ges-

tom z jeho strany na 
záver príhovoru bolo 

oznámenie rozhodnutia, ţe pri príleţitosti výročia školy sa 

rozhodol odovzdať finančný dar 3.000 euro na vybavenie 
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novej učebne jazykov, čo prítomní ocenili potleskom. A ešte 

pred kultúrnym programom spolu s riaditeľom školy Mgr. 

Jozefom Spišákom odovzdal kytice kvetov štyrom 
pedagogickým pracovníkom Mgr. Eve Fečkaninovej, Mgr. 

Márii Poláčkovej, Mgr. Tatjane Kvasňovskej a Anne 

Helešovej, ktoré stáli na začiatku tejto vzdelávacej inštitúcie. 

Záver oslavy patril pestrému kultúrnemu programu, ktorý 

pripravili učitelia prvého stupňa so svojimi ţiakmi.  
Vlastné poznámky 

 
Základná škola na Be-

zručovej ulici v Trenčíne 

spolupracuje so štyrmi za-
hraničnými školami na envi-

ronmentálnom diele Za-

chráňme svoj svet v rámci 

projektu Comenius. Počas 

dvoch rokov trvania projektu postupne kaţdá škola hostila 
ostatné druţobné výpravy. V poradí tretie spoločné stretnutie 

sa uskutočnilo v Trenčíne dňa 21. mája 2009. Pri tejto prí-
leţitosti prijal delegácie pedagógov zo Severného Írska, 

Nemecka, Španielska, Talianska a z domácej Základnej školy 

na Bezručovej ul. viceprimátor Tomáš Vaňo. 
„Základná škola 

na Bezručovej ul. sa 
vydala cestou takzva-

ného záţitkového 

učenia, pri ktorom sa 
kladie dôraz na 

praktické zuţitkova-
nie poznatkov. Preto 

po skúsenostiach 

s projektom Sokrates 
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teraz na škole pracujeme na spoločnom diele Zachráňme svoj 

svet. Plnenie projektu trvá dva roky, financovanie kompletne 

zabezpečuje Európska únia. Máme skvelú moţnosť pre-
zentovať školu, ţiakov, mesto. Navzájom porovnávame špe-

cifické systémy vzdelávania v jednotlivých krajinách,“ kon-
štatoval riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík. Zaujímavé bolo vyjadrenie 

zahraničného účastníka Alfreda Mangolda z nemeckého 

Münsteru na záver návštevy v Trenčíne - „Pre nás bol projekt 
Comenius tretí v poradí a po prvýkrát so slovenskou školou. 

Bol to pre nás veľký záţitok. Objavili sme školu, ktorá spája 
moderné a tradičné elementy. Všetkým nám išlo o spoločný 

cieľ a to ochranu ţivotného prostredia v škole, rodine, 

spoločnosti. Participujeme na tomto projekte, aby sme sa 
naučili opäť niečo nové. Chceme sa ukázať ako Európania. 

Mladí vidia, ţe existuje skutočná Európa. Všetci majú 
podobné záujmy ako hudbu, futbal... Deti sú vo svojom 

vystupovaní prirodzené, rozprávajú sa medzi sebou, pomáha 

im znalosť cudzích jazykov. Na stretnutiach máme šancu 
ďalej spolupracovať na rozpracovaných projektoch.“ Po 

prvýkrát bola v Trenčíne aj španielska delegácia z mesta 
Vinaros, ktorú viedol 

riaditeľ tamojšej ško-

ly Juan Esteller 

Grañana. „Naši ţiaci 

zistili, ţe zodpovedné 
štúdium a znalosť cu-

dzích jazykov im 

otvára dvere na uni-
verzity a do lepšej bu-

dúcnosti. Aj preto sa 
zúčastňujeme na projekte Comenius.“ Domáci svojím hosťom 

poukazovali  Trenčiansky hrad, hrad Beckov či zámok Boj-

niciach. Vyvrcholením stretnutia bolo vystúpenie trenčian-
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skych ţiakov v školskej telocvični a doslova sa nechali hostia 

strhnúť ich vystúpením. 

Pomocná evidencia 336/1/09 
 

V piatok popoludní dňa 22. mája 2009 v Kultúrnom 
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

v Trenčíne sa slávnostne otvorila vernisáţ absolventských prác 

všetkých študijných umeleckých odborov maturujúcich 
študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne riaditeľka 

školy Mgr. Mária Vilkovská. V úvode konštatovala, ţe jej 
„prichodí poďakovať všetkým, ktorí stoja za týmto úspechom.  

Sú to všetci odborní pedagógovia, ktorí viedli počas štyroch 

rokov a potom sú to rodičia, ktorí boli pre svoje deti pevnou 
oporou v štúdiu.“ I dnes pri rozlúčke so školou sa absolventi 

priznali, ţe na začiatku tejto cesty ani nevedeli, čo budú 
študovať a vlastne, čo dnes vedia je výsledok ich štúdia. Prišli 

s veľkou dávkou odvahy a s veľkým talentom. „Som rada, ţe 

sme zase v meste. Som rada, ţe mladé umenie na nás dýcha 
z kaţdého kúta námestia, lebo kaţdé výtvarné oddelenie 

vystavuje v iných priestoroch.“ V ďalšej časti príhovoru, 
predstavila riaditeľka školy absolventské triedy, ich  

najlepších študentov, ako aj učiteľov, ktorí študentov 

v priebehu štyroch rokov odborne viedli. Záver patril módnej 
prehliadke, v ktorej vystúpili v úlohe modeliek absolventky so 

svojimi absolventskými modelmi. Po módnej prehliadke, 
účastníci vernisáţe sa rozišli do jednotlivých výstavných 

priestorov, kde vystavovali absolventské triedy. Do 

Trenčianskeho múzea, kde vystavovala propagačná grafika, 
Mestskej galérie, kde vystavovalo propagačné výstavníctvo 

a scénická a kostýmová tvorba, Centra rozvoja, kde vysta-
voval fotografický dizajn a foyer Kultúrneho a metodického 

centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde vystavovalo 

módne návrhárstvo.   
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Vlastné poznámky 

 

Nový športový areál pre deti i návštevníkov z blízkeho 
okolia pribudne v areáli Základnej školy Trenčín Bezručova 

ulica uţ na jeseň tohto roku.  Projekt predstavil ţiakom a ria-
diteľovi školy Mgr. Ivanovi Pavlíkovi primátor Ing. Bra-

nislav Celler počas pracovnej návštevy v piatok 5. júna 2009. 

Predloţený projekt okrem atletického oválu rieši pre potreby 
športového vyţitia školákov dve multifunkčné ihriská na 

basketbal a volejbal a jedno na hádzanú futbal či tenis. Ponuka 
športovísk bude doplnená o doskokovú dráhu a detské ihrisko 

s malou lezeckou zostavou určené pre deti prvého stupňa. 

Primátor Ing. Branislav Celler o tomto realizácii tohto zámeru 
povedal, ţe „investíciou sa pokračuje v trende obnovy špor-

tovísk pri základných školách. Ich návštevnosť potvrdzuje, ţe 
sme sa vybrali správnym smerom.“   

Pre osvieţenie pamäti treba uviesť, ţe v uplynulom období 

prešli kompletnou rekonštrukciou športoviská na Základnej 
škole Trenčín, Ulica Veľkomoravská, Základnej škole Ulica 



 257 

Hodţova a Základnej škole Ulica Novomeského, pričom 

celková investovaná suma do ich obnovy bola viac ako               

2,5 mil. eur (76 mil. Sk). Okrem zlepšenia športových pod-
mienok pre ţiakov týchto škôl je ich hlavným benefitom dos-

tupnosť aj pre ostatných obyvateľov. Všetky uvedené špor-
toviská sú mimo vyučovacích hodín voľne prístupné pri reš-

pektovaní pravidiel uţívania stanovených správcom. Štatistika 

z roku 2008, kedy návštevnosť športovísk dosiahla takmer 92 
tisíc športovcov potvrdzuje správnosť investovaných pros-

triedkov do ich obnovy. 
www.trencin.sk 10.06.2009 

Pomocná evidencia 355/1/09 

 
V dňoch 9. a 10. júna 2009 sa v Lopušnej doline pri Svite 

uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky súťaţe mla-
dých záchranárov civilnej ochrany, ktorú organizovala Sekcia 

krízového manaţmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Súťaţné druţstvo Základnej školy na 
Ul. L. Novomeského v Trenčíne v zloţení Alica Hehejíková, 

Alica Brázdová, Mi-

chal Slezák a Dominik 

Gabriel pod odborným 

vedením Mgr. Jarmily 

Oravcovej a Mgr. Ma-

riána Hrnčára získa-  
valo uţ od začiatku 

svojho účinkovania 

v súťaţi samé úspechy. 
Napriek tomu, ţe sa 

súťaţe zúčastnilo ako 
nováčik, zvíťazilo v obvodnom kole v roku 2008 a aj v kraj-

skom kole v apríli 2009. Svoje dominantné postavenie v rámci 

Trenčianskeho kraja potvrdilo aj v republikových majstrov-

http://www.trencin.sk/
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stvách vybojovaním bronzovej priečky. Obsadením krásneho 

tretieho miesta úspešne reprezentovalo nielen základnú školu, 

ale i celý Trenčiansky kraj. K dosiahnutým výsledkom im 
srdečne blahoţeláme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu. 

Príspevok Mgr. Mariána Hrnčára 
 

Utorňajší večer 16. júna 2009 

v divadelnej sále Kultúrneho  
a metodického centra Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky v Tren-
číne vyvrcholili spomienkové os-

lavy 60. výročia vzniku významnej 

vzdelávacej a kultúrnej inštitúcii 
v našom meste Základnej umeleckej škole Trenčíne sláv-

nostným koncertom, nesúcej od minulého roka pomenovanie 
po významnom jej učiteľovi a hudobnom skladateľovi 

Karolovi Pádivom.  

Prichádzajúcich pozva-
ných hostí a vôbec všet-

kých, ktorí sa rozhodli 
stráviť tento večer v mi-

lých spomienkach na svoju 

alma mater vítala dychová 
hudba jubilujúcej školy, 

zloţená zo súčasných, ale 
aj jej bývalých absol-

ventov. Divadelná sála 

zastúpená všetkými veko-
vými kategóriami počnúc 

od súčasných jej ţiakov, 
ich rodičov aţ po naj-

starších jej bývalých ab-

solventov privítalo potles-
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kom všetkých vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie na toto 

kultúrne podujatie a pozorne si vypočulo úvodný príhovor 

riaditeľky školy Veroniky Soukupovej, v ktorom priblíţila 
jednotlivé úseky vývoja školy. Ako povedala, „píše sa, ţe 

škola má 60 rokov, ale celkom to asi tak nie je, pretoţe prvá 
hudobná škola v Trenčíne s jednou triedou bola zaloţená 

v roku 1933 mladou absolventkou dramatickej akadémie 

v Bratislave Margita Dubnicayovou. Táto škola trvala do roku 
1940, ale medzitým vznikla ďalšia hudobná škola, ako 

Súkromný hudobný ústav ktorý viedla Ida Gallová – Brú-
novská aţ do roku 1949, kedy správu nad ňou prevzalo 

kuratórium mesta Trenčín a dostala aj nové pomenovanie 

Mestský hudobný ústav so šiestimi klavírnymi triedami. 
Správa mesta Trenčín trvala do roku 1951, kedy prevzal školu 

do správy štát, premenovala sa na Hudobnú školu a riaditeľom 
sa stal Leopold Zoltán Krull, ktorý ju viedol do roku 1954. Od 

roku 1954 sa riaditeľkou školy stala na plných 17 rokov 

Margita Dubnicyová, kedy prešla škola najväčšími zmenami. 
V roku 1958 sa podarilo získať pre účely hudobnej školy 

budovu na Palackého ulici, v roku 1951 sa škola premenovala 
na Ľudovú školu umenia a vtedy začali vznikať ostatné odbory 

– v roku 1962 výtvarný odbor, v roku 1963 tanečný odbor 

a v roku 1964 literárno-
dramatický odbor. Po 

odchode Margity Dub-
nicayovej  na dôchodok 

roku 1971, do funkcie 

riaditeľa nastúpil Ale-
xander Nahacký. Počas 

jeho funkčného obdo-
bia, v roku 1978 pre 

potreby Ľudovej škole umenia pridelené celé tretie podlaţie 

a polovicu druhého podlaţia budovy bývalého Okresného 
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národného výboru Trenčíne. Alexander Nahacký pôsobil vo 

funkcii 17 rokov, keď ho v roku 1988 vystriedal Milan Majtás. 

Po dvoch rokoch ho vystriedal vo funkcii Jozef Polomský, 
ktorý viedol túto školu šesť rokov. V roku 1996 ho vystriedala 

Mária Naňová, ktorá bola vo funkcii tri roky. Od roku 1999 je 
vo funkcii riaditeľa Veronika Soukupová.“  

Po tomto krátkom priereze existencie školy za uplynulých 

60 rokov súčasná riaditeľka Veronika Soukupová ukončila 
svoj príhovor poďakovaním všetkým bývalým riaditeľom 

a tým, ktorí prijali pozvanie na dnešný slávnostný koncert 
Alexandra Nahackého a Jozefa Polomského pozvala k sebe 

na javisko a odovzdala im kytice kvetov. 

Ďalší program večera pokračoval dva a polhodinovým 
slávnostným koncertom s vynikajúcou dramaturgiou, vyplne-

ného špičkovými vystúpeniami terajších ţiakov, napr. akor-
deonistu Tomáša Martinka, huslistu Mateja Kubalu, Dy-

chového orchestra Základnej umeleckej školy s dirigentom 

Ludvikom Soukupom, Komorného orchestra Základnej ume-
leckej školy s dirigentom Martinom Holúbkom i bývalých 

absolventov školy, napr. trúbkara Vladimíra Ďatelinku, 
speváčky Lucie 

Komorovskej, 

speváka Dušana 
Víťazka. Po záve-

rečnom vystúpení 
Komorného or-

chestra Základnej 

umeleckej školy 
a hostí za dirigo-

vania Aleny Piat-
kovej prepukol v divadelnej sále niekoľko minútový potlesk 

prerušený predstavením všetkých učiteľov na javisku diva-

delnej sály Veronikou Soukupovou.  
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Na otvorenú scénu úplne záver vystúpil primátor Mesta Ing. 

Branislav Celler a ďalší pozvaní hostia, ktorí jubilujúcej 

škole zaţelali veľa ďalších úspešných rokov pri napĺňaní jej 
poslania. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 399/1/09, 400/1/09 

 

Primátor Ing. Branislav Celler odovzdal 18. júna 2009 
štrnástim riaditeľom základných a materských škôl, vrátane 

riaditeľky základnej umeleckej školy a centra voľného času, 
menovacie dekréty. Na vedú-

cich postoch sa oproti uplynu-

lému funkčnému obdobiu 
udiala jediná zmena. Novou 

tvárou vo vedení Materskej 
školy Niva v Opatovej je Ale-

na Šeptáková. 

Vymenovaniu do funkcií 
predchádzalo riadne výberové konanie. Víťazi museli získať 

nadpolovičnú väčšinu hlasov výberovej komisie, ktorú tvorili 
členovia rady školy a zástupcovia Krajského školského úradu 

v Trenčíne a štátnej školskej inšpekcie. 

„Všetkým 
prajem, aby sa 

vám darilo na-
pĺňať predsa-

vzatia a plány, 

ktoré ste pred-
niesli pred ra-

dou školy. Ob-
stáli ste vo vý-

berových kona-

niach a zároveň 
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máte dôveru kolegov, spolupracovníkov a rodičov detí z vašej 

školy. V mene mesta Trenčín verím, ţe aj naďalej budeme 

úspešne spolupracovať. Ţelám vám mnoho úspechov,“ 
povedal v príhovore primátor Ing. Branislav Celler pri 

príleţitosti menovania riaditeľov do ďalšieho päťročného 
funkčného obdobia. 

Mená riaditeľov na Základnej školy Veľkomoravská 

a Základnej školy Na dolinách v Trenčíne sa dozvieme v 
druhom kole výberového konania, pretoţe v prvom kole 

kandidáti nezískali potrebný počet hlasov. Na ostatných 
školách nenastali výmeny riaditeľov, lebo ich päťročné 

funkčné obdobie ešte nenaplnilo. Menovaní riaditelia zá-

kladných škôl v Trenčíne na funkčné obdobie 2009/2014 : 
- Mgr. Michal Galko, Základná škola Ul. Dlhé Hony, 

- RNDr. Darina Lochmanová, Základná škola Východná ul. 
- Mgr. Marián Lopatka, Základná škola Hodţova ul. 

- Mgr. Jozef Spišák, Základná škola Novomeského ul. 

- Veronika Soukupová, Základná umelecká škola K. 
Pádivého 

- PhDr. Mária Orichová, Centrum voľného času 
Menovaní riaditeľky materských škôl v Trenčíne na 

funkčné obdobie 2009/2014 : 

- Mgr. Zuzana Danková, Materská škola Povaţská ul. 
- Nadežda Andelová, Materská škola Šafárikova 

- Bc. Klára Ležatková, Materská škola Ul. Na dolinách 
- Adriana Jakušová, Materská škola Šmidkeho ul. 

- Alena Šeptáková, Materská škola Ul. Niva 

- Ingrid Meravá, Materská škola Ul. Pri parku 
- Mgr. Angelika Koprivňanská, Materská škola J. Halašu 

- Dana Ježíková, Materská škola Stromova ul. 
www.trencin.sk 18.06.2009 

Pomocná evidencia 396/1/09 

http://www.trencin.sk/
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Uţ po piaty raz vyhlásilo 

Mesto Trenčín najúspešnej-
ších ţiakov trenčianskych zá-

kladných škôl udelením oce-
nenia Detská osobnosť Mes-

ta Trenčín za školský rok 

2008/2009. Vo štvrtok 18. jú-
na 2009 v Kongresovej sále 

hotela Tatra prevzali z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera jednotlivci aj druţstvá ţiakov, ktorí 

v uplynulom školskom roku dosiahli výborných výsledkov vo 

vedomostných, umeleckých a športových súťaţiach. Ţiakov 
nominovali na ocenenie 

Detská osobnosť mesta 
Trenčín jednotlivé zá-

kladné školy v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín. „Vzdelanie je 

podľa mňa hneď po 
zdraví to najdôleţitejšie. 

Som veľmi rád, ţe dnes 

oceňujeme tých z vás, ktorí ste na sebe pracovali a dosiahli 
vynikajúce úspechy v rôznych oblastiach. Úspešne ste 

reprezentovali seba, svoje školy, ale aj naše mesto. Verím, ţe 
vaša úspešnosť bude inšpiráciou aj pre vašich spoluţiakov. 

Srdečne blahoţelám a prajem veľa ďalších úspechov,“ 

povedal v príhovore k oceňovaným ţiakom primátor Ing. 
Branislav Celler. 

Aj tento rok boli ţiaci ocenení v troch hlavných 
kategóriách. Do prvej kategórie boli zaradení ţiaci, ktorí 

dosiahli výborných výsledkov v predmetových olympiádach 

a postupových súťaţiach vyhlásených Ministerstvom školstva 

úspešná ţiačka Monika Decká zo ZŠ Trenčín, Výchoná ul. 

riaditeľka ZŠ Trenčín Kubranská Mgr. Daniela Felgrová preberá ocenenie ako najlepšia 

v športových súťaţiach 



 264 

Slovenskej republiky. Do druhej kategórie boli zaradení ţiaci, 

ktorí dosiahli vynikajúcich výsledkov v športových súťaţiach 

vyhlasovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
a Slovenskou asociáciou športu a tretiu kategóriu tvorili 

mimoriadne úspešní ţiaci základných umeleckých škôl.  
Okrem ocenenia jednotlivcov z radu ţiakov boli po druhý 

raz ocenené aj najúspešnejšie základné školy. Ocenenie za 

najlepšie dosiahnuté výsledky vo vedomostných súťaţiach 
získala Základná 

škola Trenčín na Ul. 
Dlhé Hony, ktoré 

prevzal jej riaditeľ 

Mgr. Michal Galko. 
Ocenenie za naj-

lepšie dosiahnuté 
výsledky v športe 

získala Základná 

škola Trenčín, Ku-
branská cesta, ktoré prevzala Mgr. Daniela Felgrová. 

Ocenenie Detská osobnosť Mesta Trenčín 2008/2009 zís-
kali : 

- kategória geografia – Milan Zongor zo Základnej školy 

Trenčín, Ul. Dlhé Hony 
- kategória matematika – Veronika Mudroňová zo 

Základnej školy Trenčín, ul. Dlhé Hony  

- kategória dejepis – Kristína Kumová zo Základnej školy 
Trenčín, Ul. Dlhé Hony  

- kategória anglický jazyk – Martin Schvarzbacher zo 

Základnej školy Trenčín, Hodţova ul. 
- kategória anglický jazyk – Roman Jaška zo  Základnej 

školy Trenčín, Hodţova ul. 

- kategória nemecký jazyk – Martin Králik Základnej školy 
Trenčín, Hodţova ul. 

riaditeľ ZŠ Dlhé Hony Michal Galko preberá ocenenia za najlepšiu školu vo 

vedomostných súťaţiach 



 265 

- kategória slovenský jazyk – Barbora Bútorová zo 

Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé Hony  

- kategória rétorika – Zuzana Betáková zo Základnej školy 
Trenčín, Veľkomoravská ul. 

- kategória cezpoľný beh – družstvo žiakov zo  Základnej 

školy Trenčín, Ul. Na dolinách  
- kategória hod kriketovou loptičkou – Dominique Michele 

Maršová zo Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé Hony  

- kategória ľahká atletika, beh na 300 metrov, vrh guľou – 
Kristína Kvasnicová zo Základnej školy Trenčín, Ku-

branská  

- kategória malý futbal – družstvo starších žiakov zo 
Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách 

- kategória malý futbal – družstvo mladších žiakov zo 

Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách  
- kategória gymnastický štvorboj – družstvo žiačok zo 

Základnej školy Trenčín, Východná ul.  
- kategória športová gymnastika – Monika Decká zo Základ-

nej školy Trenčín, Východná 

- kategória hádzaná – družstvo žiakov zo Základnej školy 
Trenčín, Hodţova ul 

- kategória karate – Lucia Bacová zo Základnej školy Tren-

čín, Hodţova ul.  
- kategória stolný tenis – družstvo žiakov zo Základnej školy 

Trenčín, Kubranská ul. 

- kategória malý futbal – družstvo žiakov 1. stupňa zo 
Základnej školy Trenčín, Hodţova ul. 

- kategória výtvarník – Dávid Sedláček zo Základnej 

umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne 
- kategória inštrumentalista – Petra Sládečková zo Základ-

nej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne  

- kategória Spevák – Dominika Paláková z Piaristického 
gymnázium Jozefa Braneckého 
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- kategória mimoriadna cena – Rebeka Petrtýlová zo 

Základnej školy Trenčín, Bezručova ul. 

- kategória mimoriadna cena – mladí záchranári zo 
Základnej školy Trenčín, Ul. L. Novomeského. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 26. júna 2009 sa uskutočnilo na Základnej škole 

Trenčín, Kubranská ulica tradičné vyhodnotenie školských 
časopisov za prítomnosti Mgr. Ľubici Kršákovej z Útvaru 

školstva Mestského úradu v Trenčíne, redaktorky mesačníka 

Trenčín Mgr. Eriky 

Kostkovej a zástup-

kyne riaditeľky Zá-
kladnej školy Tren-

čín, Kubranská ul. 

Mgr. Edity Krechá-

čovej. 
Redaktorka Mgr. 

Erika Kostková kon-

štatovala, ţe v tomto 

školskom roku úroveň školských časopisov dosiahla veľmi 
dobrú úroveň a veľmi ťaţko bolo zaraďovať do jednotlivých 

výkonnostných pásiem. A potom uţ prevzali ocenené 
novinárske kolektívy ocenenia. Do Zlatého pásma boli 

zaradené časopisy : Nonstop zo Základnej školy Trenčín, 

Kubranská, Súča(sník) 
zo Základnej školy 

s materskou školou Mi-
chala Rešetku, v Hornej 

Súči, Školák zo Zá-

kladnej školy v Sobla-
hove, (Zá)školáčik zo 

Základnej školy Tren-



 267 

čín, Bezručova, Sedmička zo Základnej školy Trenčín, 

Hodţova.  

Do strieborného pásma boli zaradené časopisy : Úsmev zo 
Základnej školy, Melčice - Lieskové, Selecký kamarát zo 

Základnej školy s materskou školou Selec, Chocholúšik zo 
Základnej školy s materskou školou  z Chocholnej – Velčíc, 

Dolináčik zo Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách, 

Poškolák zo Základnej školy s materskou školou v Trenčian-
skej Turnej, Domino4 zo Základnej školy Trenčín, Veľko-

moravská, Bociany zo Základnej školy vo Svinnej, Úlet zo 
Základnej školy Trenčín, Východná ul.  

Do bronzového pásma boli zaradené časopisy : Dubáčik 

zo Základnej školy s materskou školou v Dubodieli, Veve-

rička zo Základnej školy v Neporadzi,  

Vlastné poznámky 
 

V pondelok 29. júna 2009 informoval novinárov rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miro-

slav Mečár, CSc.,  aţ o dvadsať % klesne počet študentov 

ktorých prijali či prijmú pre budúci akademický rok, všetko 
v záujme splnenia kritérií pre komplexnú akreditáciu uni-

verzít. „Zo šiestich kritérií, ktoré treba splniť na udrţanie si 

štatútu univerzity bolo päť splnených. S tým šiestym, ktorým 
sa má plniť počet študentov na jedného pedagóga, majú 

problémy všetky fakulty humanitného zamerania na 
Slovensku. Akreditácia bola nastavená na technické univer-

zity, kde je výučba oveľa náročnejšia a kde je poţadovaný 

počet študentov na jedného učiteľa 20. Prijali sme opatrenia, 
aby počet študentov na jedného pedagóga v prvej fáze klesol 

na 25 a v priebehu roka v druhej fáze na 20,“ doplnil rektor. 
Tieto čísla univerzita dosiahne, keď na jednej strane zníţia 

počet prijatých študentov a na strane druhej budú prijatí 

najmenej desiati kvalifikovaní pedagógovia. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4287712&ids=6
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O štúdium na šiestich fakultách Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka pre nový akademický rok sa uchádza 

4328 študentov, z ktorých bude prijatých podľa nových kritérií 
maximálne 1718 študentov. Najväčší záujem je o Fakultu 

sociálno-ekonomických vzťahov. Na tú sa prihlásilo pre 
budúci akademický rok 2580 záujemcov, ale z nich príjmu len 

453. Najmenej záujemcov sa hlási na púchovskú Fakultu 

priemyselných technológií. „Zameriame sa na kvalitu vzde-
lávania, zníţime počty študentov bakalárskeho štúdia a väčšiu 

pozornosť budeme venovať druhostupňovému inţinierskemu a 
magisterskému štúdiu. Pristúpime tieţ k štrukturálnym zme-

nám univerzity, keď pripravujeme zlúčiť Fakultu sociálno-

ekonomických vzťahov s Fakultou politológie,“ uviedol 
rektor. V najbliţšej budúcnosti by mali klesať počty polito-

lógov. 
Na záver konferencie bolo oznámení, ţe od utorka 30. júna 

aţ do štvrtka 9. júla 2009 sa uskutočnia na Trenčianskej 

univerzite A. Dubčeka promócie úspešných absolventov 
inţinierskeho a magisterského štúdia. Fakulta priemyselných 

technológii bude mať promócie v Púchove 14. júla 2009. 
Diplomy si na všetkých fakultách prevezme 2308 novo-

pečených vysokoškolákov. 

www.sme.sk  29.06.2009  
Pomocná evidencia 444/1/09 

 
Na tlačovej konferencii Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka, ktorá sa uskutočnila dňa 4. septembra 2009, teda 

pred začiatkom akademického roka 2009/2010, informoval jej 
rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ţe Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka nesplnila viaceré kritériá na to, 
aby sa po komplexnej akreditácii naďalej zostala univerzitou. 

Akreditačná komisia ju po analýze predošlých šiestich rokov 

zaradila medzi vysoké školy a univerzita má teraz rok na to, 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4677191&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4677191&ids=6
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aby kritériá splnila. „Vízia Trenčianskej univerzity bola 

stanovená nereálne,“ citoval správu akreditačnej komisie na 

dnešnej tlačovej konferencii rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, 
CSc.  

Univerzita sa borí s dvoma najväčším problémami, a to, ţe 
má málo doktorandov, čo rektor pripisuje pomerne mladému 

veku školy, ktorá vznikla v roku 1997 za vlády Vladimíra 

Mečiara. Ďalším problémom je príliš veľa študentov na počet 
profesorov, docentov a PhD. Kritériom je 20 študentov, 

univerzita toto číslo prekračuje, najväčšia Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov ich mala aţ 50. Univerzita sa okrem 

náboru nových vysokoškolských pedagógov rozhodla zníţiť 

počet prijatých študentov aj napriek tomu, ţe univerzita má o 
1500 prihlášok viac ako vlani. Rektor doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. však upozornil, ţe prijatých bude napokon moţno 
o 400 ľudí viac pre ţiadosť ministerstva školstva, aby 

univerzity prijali v súčasnej hospodárskej kríze viac študentov. 

Napriek tomu chce, aby univerzita do roka kritériá splnila.  
Univerzita má tieţ problém s obsadením garantov pre 

viaceré študijné programy. Najväčšie problémy sú na Fakulte 
mechatroniky. Rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 

ubezpečil, ţe študenti môţu v štúdiu pokračovať naďalej. 

Niektoré problémy toho charakteru odstránia presunom na iné 
fakulty, resp. úseku. Tak  napríklad odbor mechatronika sa 

presunie pod inú fakultu, kde majú garanta, odbor Kvalita 
produkcie sa presunie pod rektorát, kde pracuje garant tohto 

štúdia (prof. Zgodavová). Okrem toho univerzita hľadá 

ďalších garantov. Rektor dodal, ţe študijné programy budú 
reorganizovať, i za cenu zlúčenia niektorých fakúlt. 

www,sme.sk 05.09.2009 
Pomocná evidencia 668/1/09 

 

V posledný deň školského roka 2008/2009 v utorok 30. júna 

2009 sa primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vybral 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4677190&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4677190&ids=2
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na Základnú školu Trenčín, Východná ulica, aby sa rozlúčil so 

ţiakmi tejto školy pred odchodom na prázdniny a súčasne im 

poprial regeneráciu síl do nového školského roka. Podľa 
pripraveného programu sa najprv zúčastnil v školskom átriu 

celoškolskej oslavy ukončenia uplynulého školského roka 
2008/2009 so ţiakmi piateho aţ deviateho ročníka a potom 

v 5.A triede s 

triednou učiteľ-
kou Mgr. Milo-

slavou Gažíko-
vou odovzdá-

val ţiakom vys-

vedčenia spolu 
s jeho osobným 

darom, ktorým 
bol poukaz na 

nákup kníh 

v hodnote dve 
eurá. Slávnostné chvíle v triede piatakov skončili spoločnou 

fotografiou so vzácnou návštevou.  
Vlastné poznámky 

 

Trenčiansky samosprávny kraj pre nový školský rok 
2009/2010 má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 55 škôl 

a školských zariadení s právnou subjektivitou, z ktorých je : 
- 12 gymnázií,   

- 36 stredných odborných škôl (4 obchodné akadémie, 3 

stredné priemyselné školy, 2 stredné zdravotnícke školy, 1 
stredná umelecká škola, 1 spojená škola, 25 ostatných 

stredných odborných škôl),   

- 2 jazykové školy,  
- 1 školský internát,  

- 1 krajské centrum voľného  času,  



 271 

- 3 školy v prírode (pokles o jedna školu a dve školy 

v prírode)  

- 39 školských zariadení bez právnej subjektivity, ktoré sú 
súčasťou škôl (20 školských jedální, 6 výdajných školských 

jedální, 13 školských internátov).  

Okrem toho finančne podporujeme 30 neštátnych školských 
zariadení (základné umelecké školy, centrá voľného času, 

školské strediská záujmovej činnosti a podobne). 
Predpokladaný počet ţiakov v školskom roku  bude 28.244 

(do prvých ročníkov stredných škôl nastúpi 7.358 ţiakov 

vrátane nadstavbového a pomaturitného štúdia), čo je oproti 
minulému školskému roku predstavuje pokles o 840 ţiakov. 

Podobný úbytok očakávame aj o rok, čo znamená, ţe 
nepriaznivý demografický vývoj pokračuje. S tým súvisí aj 

zníţenie počtu zamestnancov o 71 na 3.298, z toho 2.446 

pedagógov.  
V novom školskom roku uţ od 1. septembra 2009 začnú pri 

dvoch školách pracovať “Centrá olympijskej prípravy“, 
ktoré získali štatút centier olympijskej prípravy : 

- Gymnázium v Dubnici nad Váhom, ktoré získalo certifikát 

do roku 2011 pre atletiku  
- a Športové gymnázium v Trenčíne, ktoré má certifikát do 

roku 2013 pre päť druhov športov - cyklistiku, hádzanú 

(dievčatá), rýchlostnú kanoistiku, volejbal (chlapci) a 
vzpieranie. 

Okrem toho v súlade so zavedením projektu „AP 2“ – 
Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom 

vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu do systému 

odborného vzdelávania a prípravy stredných odborných škôl  
boli od 1. septembra 2009 zriadené nové študijné odbory 

(klasické denné a nadstavbové štúdium) v Strednej odbornej 
škole v Dubnici nad Váhom, Strednej odbornej škole 

strojníckej v Povaţskej Bystrici, v Strednej odbornej škole 
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polytechnickej v Prievidzi a v Strednej odbornej škole Juraja 

Ribaya v Bánovciach nad Bebravou. Na týchto školách sa 

budú študovať tieto študijné odbory : 
- manaţér výroby a kontroly v automobilovom priemysle so 

zameraniami automobilové diely a príslušenstvo,  

- autoelektronika  
- a nadstavbové štúdium manaţér predaja a prevádzky 

autoservisu so zameraním na pozíciu predajcu automobilov, 

prijímací technik a logistik. 
Ďalej od 1. septembra 2009 sa začína s novým experi-

mentálnym overovaním študijných odborov :  
- kaderník – vizáţista v Strednej odbornej škole obchodu 

a sluţieb Prievidza,  

- bioenergetika, kontrolór potravín v Strednej odbornej škole, 
Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom  

- a logistika v Strednej priemyselnej škole Myjava.  

V tomto školskom roku chceme viac pozornosti venovať 
ţiakom našich škôl v oblasti psychologického a špeciálneho 

poradenstva prostredníctvom školských psychológov a špe-
ciálnych pedagógov na školách, ako aj ţiakom so zdravotným 

znevýhodnením. Reálne nám uţ takto funguje Stredná 

odborná škola Pruské pre asi 51 ţiakov,  s podobnou praxou 
začína aj Stredná odborná škola na Vinohradníckej ulici 

v Prievidzi. Samozrejme sa nezabúda na talentovaných ţiakov. 
Novinkou vo vzdelávaní študentov budú  

- centrá odborného vzdelávania,  

- uţšie prepojenie školy a budúcich zamestnávateľov na 
právnom základe  

- a zriadenie krajských rád pre odborné vzdelávanie.  

Vlastné poznámky 
 

Slávnostné otvorenie nového školského 

roka 2009/2010 na základných školách 
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v meste Trenčín sa uskutočnilo dňa 2. septembra 2009 na 

Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica. Za príjem-

ného slnečného počasia sa ţiaci so svojimi učiteľmi a rodičmi 
zhromaţdili na dvore školy, kde po štátnej hymne Slovenskej 

republiky sa postupne k prítomným prihovorili riaditeľ školy 
PaedDr. Jozef Vakoš, ktorí všetkých ţiakov na pôde školy 

privítal. Konštatoval, ţe „uţ druhým rokom sa uplatňuje nový 

školský zákon vo výchove a vzdelávaní, ktorý priniesol do 
školskej práce nové 

prvky.  V novom 
školskom roku, kto-

rý práve začíname sa 

bude uplatňovať v 
prvom,  druhom, 

piatom a šiestom 
ročníku. Jeho zá-

kladnou filozofiou je 

snaha o priblíţenie 
sa k celo Európskym tendenciám vo vzdelávaní, ponúka 

moţnosti aplikovania vlastných vzdelávacích programov, čo 
prispieva k autonomite kaţdej školy na Slovensku. O spomí-

naných zmenách bude sa 

moţno stretnúť na webo-
wej stránke školy. V prie-

behu prázdnin bol kom-
pletne vymenený nábytok 

na druhom stupni a ešte nás 

čaká výmena na prvom 
stupni. To predstavuje 

značné finančné prostried-
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ky, preto poţiadal ţiakov o šetrné zaobchádzanie s inven-

tárom. Poďakoval poslancom Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne za poskytnuté finančné prostriedky v uplynulom 
školskom roku a vyjadril presvedčenie, ţe tak bude aj 

v novom školskom roku“. Na príhovor riaditeľa školy 
nadviazal svoje vystúpenie štátny tajomník Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD., ktorý pozdravil všetkých prítomných, najmä ţiakov 
vyjadrujúc presvedčenie, ţe prišli do školy oddýchnutí, plní 

elánu a túţiaci po nových vedomostiach. Vyslovil ţelanie, aby 
nový školský rok bol naplnením smelých predsavzatí ţiakov, 

učiteľov a rodičov.A nakoniec vystúpil, viceprimátor Mesta 

Trenčín Bc. Tomáš Vaňo, ktorý odovzdal pozdravy od pri-
mátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a zastupi-

teľského zboru a zaţelal všetkým ţiakom, učiteľom a rodičom 
veľa síl pri výchove a vzdelávaní.  

Po ukončení slávnostného otvorenia nového školského roka 

si hostia prezreli novozriadenú ţiacku kniţnicu z finančných 
prostriedkov City Bank Slovakia, ktorá škola prijala na záver 

minulého školského roka vo výške 3.333 euro. Ţiačky 9.A 
triedy Petra Srnková a Eva Beďačová predviedli ukáţku 

sprievodcu v anglickom jazyku po Trenčíne v power pointe.  

Vedenie školy najviac pozornosti venovalo šesťdesiatim 
prváčikom, keď 

kaţdého jedného 
osobitne riaditeľ 

školy PaedDr. Jozef 

Vakoš privítal 
a poslanci Bc. To-

máš Vaňo a Mgr. 
Ladislav Pavlík ob-

darovali rozprávko-

vými knihami, ktoré 
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darovalo Mesto Trenčín.  

 

Premiér Slovenskej republiky  Róbert Fico sa v piatok    
11. septembra 2009 stretol 

so študentmi dvoch gym-
názií v kraji na Gymnáziu 

v Novom Meste nad Váhom 

a na Gymnáziu Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne.  

Nosnou témou prednášky 
premiéra Slovenskej repu-

bliky Róberta Fica pri stret-

nutí so študentmi bola Ústava Slovenskej republiky ako hie-
rarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Sloven-

skej republike. Premiér sa sústredil na charakteristiku ústavy, 
na časť hovoriacu o občianskom, pracovnom, rodinnom práve 

či na vykonateľnosť  

ústavy. Študenti pre-
miérovi poloţili via-

cero zaujímavých otá-
zok. Róbert Fico na 

záver stretnutia v Tren-

číne povedal, ţe „stret-
nutia na školách mám 

veľmi rád, pretoţe zís-
kavam priamo od mla-

dých ľudí nevšedné 

postrehy, ktoré dokáţem pri svojej práci oceniť a zuţitkovať.“ 
Na prednáške ho sprevádzal predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ 
gymnázia Mgr. Štefan Marcinek. 

Vlastné poznámky 
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Ľudová kultúra je nielen kultúrnym dedičstvom odráţa-

júcim vzťah medzi  regionálnou tradíciou a povedomím ná-

rodnej príslušnosti. Ľudová kultúra je i téma, ktorej sa „dotkli“ 
študenti stredných umeleckých škôl a to hneď z troch 

európskych štátov – Slovenska, Čiech a Maďarska na výstave, 
ktorej vernisáţ sa uskutočnila 17. septembra 2009 v Martine. 

     Dotyky s ľudovou kultúrou bol názov medzinárodného 

projektu Strednej 
umeleckej školy 

v Trenčíne a Školy 
úţitkového výtvar-

níctva v Ruţom-

berku, do ktorého 
boli prizvaní ich 

partnerské zahranič-
né školy a to Střed-

ní umělecko-prů-

myslová škola 
Jihlava-Helenín z Česka, Szent Györgyi Albert Gimnázium 

Békéscsaba z Maďarska a Střední umělecko-průmyslová škola 
Opava z Česka. 

     Slovenské národné múzeum v Martine prichýlilo uţ po 

niekoľkýkrát týchto mladých tvorcov, no na medzinárodnej 
úrovni išlo o premié-

ru. V jednom pries-
tore sa tak stretli 

umelecké výpovede, 

ktoré prepájali nie-
len konzervatívne 

vkusové normy s in-
dividuálnymi prís-

tupmi študentov, ale 

prepojenosť tu bola 
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zastúpená i prostredníctvom uvedomovania si národnej 

svojbytnosti. Výstava pozostávala z diel, podmienených štu-

dijnými umeleckými odbormi tej - ktorej školy, čo je mimo-
riadnym prínosom pre jej rôznorodosť. Expozícii dominovali 

módne odevy – inšpirované ľudovými krojmi v kontexte no-
vodobých materiálov a technológií (napr. odev vytvorený 

z medziokenných ţalúzií či papierové odevy). Ako na dlani sa 

tu mohli i vďaka farebnosti mapovať rôzne krajiny – pre-
chádzať naprieč rôznymi kultúrami. Popri zauţívaných štu-

dijných odboroch ako je odevný dizajn, scénická kostýmová 
tvorba, propagačná 

grafika, vďaka prá-

cam študentov z foto-
grafického dizajnu 

nechýbala na tejto 
výstave i ľudová ar-

chitektúra z Čičmian. 

Raritou študentského 
pohľadu na ľudovú 

kultúru boli graffiti – 
transformujúce ľudovú čipku či pálenie Moreny zobrazené 

prostredníctvom počítačovej animácie. 

     Ľudová kultúra predstavuje systém hodnôt, ktoré ucho-
vávajú praktické skúsenosti, poznatky o technológii reme-

selnej výroby. Uţ ľudový umelec ich nepreberal pasívne, ale v 
procese realizácie vytváral nové varianty. V tradícii tvorby 

existoval vţdy určitý výber a pretváranie prvkov v zmysle 

aktuálnych potrieb tvorcov. Potreby dnešného mladého člo-
veka kopírujú fenomén doby, v ktorej ţije, ktorá ho formuje 

spolu s jeho názormi a estetickými kritériami stvárňovania. 
Tvorcami ľudového umenia boli nadaní jednotlivci, ktorí v 

rámci výroby v rodine alebo v cechoch či dielňach získavali 

potrebné vedomosti a zručnosti. Tvorcovia tejto výstavy boli 
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mladí budúci umelci, ktorí svojou tvorbou dokázali, ţe 

vzájomný vzťah ľudového a profesionálneho umenia ostáva 

silný. 
PaedDr. Ivan Štefka - manaţér pre prakticko-výtvarnú 

činnosť Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
Autor fotografií : Juraj Machai (študent 4.roč.) 

 

V dňoch 18. a 19. septembra 2009 v Posádkovom klube 
Trenčín si slávnostnými programami pripomenuli súčasní, 

bývalí a široká verejnosť členovia folklórneho súboru Trenčan 
60. výročie zaloţenia tohto študentského umeleckého telesa.  

Začiatky tohto umeleckého telesa siahajú do školského roka 

1948/1949, keď zo strany študentov a profesorky telesnej 
výchovy a zemepisu Eleonóry Kubalovej vytvorili priaznivé 

podmienky pre vznik folklórneho súboru. Viac ako 2.200 
vystúpení po celom Slovensku, v Čechách a v desiatkach 

krajín Európy, Ázie a Afriky. K tomu všetkému treba prirátať 

účasť súboru na súťaţiach, festivaloch, národopisných sláv-
nostiach, prehrávkach, to všetko znamenalo vzornú repre-

zentáciu školy, mesta, regiónu a Slovenska. K týmto šesťde-
siatim rokom treba zaznamenať vystriedanie viac ako 1.200 

členov, ktorí pokračovali po skončení stredoškolských štúdií 

v Trenčíne vo vysokoškolských súborov Gymniku, Techniku, 
Poľane a Lučnici.  

Za touto šesťdesiatročnou činnosťou súboru je treba 
spomenúť tých, ktorí v členoch súboru nechali svoju značku, 

ako napríklad známa zberateľka a speváčka ľudových piesní 

Lýdia Fajtová – Gavurová, etnograf Stano Dužek, vyni-
kajúci muzikant Stano Cibulka, autor hudobných úprav 

Milan Majtás, primáši Jozef Guldán a Jozef Polomský, 
klarinetista Michal Veber, zberateľ a vydavateľ ľudových 

piesní a tancov Jozef Lehocký. Všetkým velila manţelská 

dvojica manţelia Elena a Ferdinand Kubalovci.  
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Trenčan č. 10/2009  

Pomocná evidencia 877/1/09 

 
Akademický rok 2009/2010 sa bude na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka niesť v znamení reštruktu-
ralizácie a optimalizácie vzdelávacieho procesu, ako aj 

posilnení výskumu a podni-

kateľskej činnosti. Takto vo 
svojom príhovore povedal 

rektor univerzity doc. Ing. 

Miroslav Mečár, CSc. na 

slávnostnom otvorení nového 

akademického roku 21. sep-
tembra 2009. Celkovú klímu 

na univerzite charakterizoval slovami, ţe „v minulom aka-
demickom roku sa podarilo presmerovať ekonomický chod 

univerzity, uskutočnením podstatných ekonomických a orga-

nizačných zmien, pričom neutrpela kvalita výchovy štu-
dentov.“ Netajil sa tým, ţe začínajúci akademický rok bude 

rovnako hektický. Náročný a zdĺhavý proces komplexnej 
akreditácie priniesol pre Trenčiansku univerzitu Alexandra 

Dubčeka návrh roz-

hodnutia na jej za-
radenie medzi vyso-

ké školy, ktoré nie 
sú začlenené medzi 

univerzitné vysoké 

školy a ani medzi 
odborné vysoké ško-

ly. „Naša univerzita 
bude v priebehu 

tohto akademického roka vyzerať ako budova, ktorá má nápis 

„Pozor, na stavbe sa pracuje“. Budeme sa snaţiť, aby sa tento 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4775849&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4775849&ids=6
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proces nedotkol našich študentov, ale ani akademického 

personálu,“ zdôraznil rektor s tým, ţe stará cesta sústavného 

zvyšovania počtu študentov uţ neprináša poţadované efekty. 
Rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. otvorene informoval 

o výsledkoch komplexnej akreditácie. „Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka podľa dostupných výsledkov komplexnej 

akreditácie nesplnila štyri zo šiestich poţadovaných kritérií a 

má rok na to, aby sa ich pokúsila splniť. Kritickým je najmä 
počet študentov na jedného kvalifikovaného pedagóga 

(docent, PhD.), ktorý je napríklad na Fakulte sociálno-ekono-
mických vzťahov viac ako dvojnásobne vyšší, neţ poţaduje 

akreditačná komisia.  

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka bude v aka-
demickom roku 2009/2010 študovať viac ako 8.500 študentov. 

Na záver treba doplniť, ţe slávnostného otvorenia nového 
akademického roka 2009/2010 sa zúčastnil predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, štátny tajomník ministerstva školstva Slovenskej re-
publiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., predstavitelia miest a 

obcí, zástupcovia podnikateľského sektora, rovnako ako 
pedagogickí pracovníci a študenti školy. 

www.sme.sk 21.09.2009 

Pomocná evidencia 695/1/09 
 

V piatok 18. septembra 2009 sa uskutočnila v Trenčíne 
súťaţ mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú organi-

zoval pre ţiakov základných škôl organizoval odbor civilnej 

ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne. 
Do súťaţe sa zapojilo šesť druţstiev, keď kaţdé druţstvo 

tvorili dve dievčatá a dvaja chlapci. Víťazstvo si odnieslo 
druţstvo Základnej školy Centrum z Dubnice nad Váhom 

pred druţstvom zo Základnej školy Mikušovce a Základnej 

školy Trenčín, Novomeského ulica. Základnú informáciu 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4775847&ids=2
http://www.sme.sk/
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o súťaţi predloţil vedúci odboru František Mikuš, ktorý 

konštatoval, ţe súťaţ je trojkolová, keď republikovému finále 

predchádzajú obvodné a krajské kolá. Posťaţoval sa, ţe na 
súťaţi je malá účasť druţstiev, čo výsledok nezáujmu obcí 

a miest. Najsilnejšie bašty v Trenčianskom kraji sú v Dubnici, 
odkiaľ boli uţ traja republikoví víťazi a potom v Trenčíne, kde 

druţstvo zo Základnej školy Novomeského v minulom roku 

získalo cenné tretie miesto.  
Kým staršia generácia spája civilnú ochranu s maskami 

a bunkrami, tak v súčasnej dobe sú do tejto činnosti zara-
ďované prvky z oblasti topografie, poţiarnej ochrany, zdra-

votníckej prípravy, civilnej ochrany, zoznámenie sa s va-

rovnými signálmi, výber najpotrebnejších vecí v prípade 
evakuácie, správne telefonovať pri ohrození na tiesňovú linku 

112 a na spestrenie streľba zo vzduchovky. 
Trenčianske noviny 29.09.2009 

Pomocná evidencia 739/1/09 

 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky zverejnilo začiatkom mája 2009 v rámci Regio-
nálneho operačného programu 2007 – 2013 výzvu na pred-

kladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok. Medzi 

prihlásenými uchádzačmi boli aj tri trenčianske základné školy 
– Základná škola, Veľkomoravská, Základná škola Novo-

meského a Základná škola, Hodţova. Podľa informácií uve-
dených na oficiálnej webovej stránke spomínaného minis-

terstva boli všetky tri školy úspešné, lebo na predloţené 

projekty zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu školy 
by mali získať príspevok celkovo vo výške 4.506.320 eur.  

Predkladateľom ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 
bolo vo všetkých troch prípadoch Mesto Trenčín, ktoré je 

zriaďovateľom škôl. Nenávratný finančný príspevok, ktorý by 

mali školy dostať zo štrukturálnych fondov pozostáva 
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z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prís-

pevku zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje 95 % z celkových 

výdavkov na projekt. Zvyšných 5% finančného príspevku 
musí zafinancovať predkladateľ ţiadostí, teda Mesto Trenčín. 

Dofinancovanie projektov Základná škola Novomeského, 
Základná škola Veľkomoravská a Základná škola Hodţova vo 

výške 237.174 eur odsúhlasili poslanci ešte na tohoročnom 

júnovom zasadnutí trenčianskeho mestského zastupiteľstva.  
„Nevyhovujúci technický stav budov týchto škôl a vysoké 

náklady na ich prevádzku neumoţňujú zabezpečiť ţiaducu 
kvalitu vzdelávania pre ţiakov. Terajší stav striech, okien či 

nezateplená fasáda spôsobujú vysokú energetickú náročnosť 

priestorov a školy nútia vynakladať značné mnoţstvo energie 
na teplo, čo spôsobuje, ţe nezostávajú finančné moţnosti na 

skvalitňovanie vzdelávacích programov. Financovať odstrá-
nenie týchto nedostatkov mestský rozpočet neumoţňuje.“ 

povedala Ing. Jana Marková z kancelárie primátora. 

 Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukcie škôl 
zo štrukturálnych fondov je preto pre mesto veľmi dôleţité. 

„Musíme ešte počkať na oficiálne oznámenie z ministerstva 
výstavby, ktoré by nám tieto dobré správy definitívne 

potvrdilo,“ dodala Ing. Jana Marková.  

Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne je 
najstaršou základnou školou v meste a tieţ patrí k štyrom 

základným školám s najväčším počtom ţiakov. Celkové 
výdavky na realizáciu projektu predstavujú 1.338.222 eur. 

Rekonštrukcia a modernizácia sa týka štyroch objektov školy. 

Vo všetkých budú vymenené vnútorné silnoprúdové rozvody, 
osvetlenie, rozvody a telesá ústredného kúrenia a bude upra-

vená fasáda. V troch objektoch sa vymenia okná a dvere, 
strecha sa zateplí a zrekonštruuje. Vybudované budú aj nové 

priestory skrinkových šatní. V súčasných priestoroch s vešia-

kovými šatňami sa vytvoria kabinety, pracovňa riaditeľa, 
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sekretariát, kancelária zástupcov riaditeľa a ekonómky, veľká 

zborovňa, klubovňa, bufet. Pribudne aj počítačová a jazyková 

učebňa, nová všeobecná učebňa a učebňa špeciálnych prác 
spojená s kuchynkou. V jednom z blokov prejde rekon-

štrukciou aj spojovacia chodba a vybuduje sa bezbariérový 
vstup pre imobilné osoby. Pre výučbu telesne postihnutých 

ţiakov bude na prízemí zriadená učebňa. Prípravu teplej 

úţitkovej vody zabezpečia osadené solárne panely. Priemer 
úspory energie po rekonštrukcii z jednotlivých objektov bude 

39,55 %. Realizácia projektu je naplánovaná od roku 2010.  
Projekt na rekonštrukciu Základnej školy Novomeského 

ulica v Trenčíne predpokladá celkové výdavky na jej rea-

lizáciu vo výške 1.487.087 eur a je zameraný na rekonštrukciu 
a modernizáciu desiatich objektov školy troch školských 

pavilónov, pavilónu určeného na praktickú výučbu, telocvične 
a piatich spojovacích chodieb. Po realizácii projektu bude 

zateplená fasáda, vymenené okná a vonkajšie dvere, zre-

konštruované a zateplené strechy niektorých objektov a tieţ 
vymenené umelé osvetlenie. V šatniach na prvom podlaţí sa 

vymení dlaţba. V jednom z pavilónov budú rekonštruované 
sanitárne zariadenia tak, aby mohli slúţiť pre telesne pos-

tihnutých ţiakov. Pri vchode do tohto pavilónu sa umiestni 

rampa pre ZŤP, čím sa objekt sprístupní pre telesne pos-
tihnutých občanov a ţiakov. Na strechu telocvične budú 

nainštalované solárne kolektory, ktoré budú vyuţívané na 
ohrev teplej vody do spŕch. Z cvičnej kuchynky a jedá-

lenského kútika sa vytvorí literárna učebňa a sklad učebníc, 

zabezpečí sa vybavenie jazykovej učebne. Týmito úpravami sa 
zníţi energetická náročnosť prevádzky školy a prevádzkových 

nákladov spojených s kúrením a prípravou teplej úţitkovej 
vody priemerne minimálne o cca 65,85 %. Rekonštrukcia by 

mala prebiehať od roku 2010.  

Realizácia projektu Základnej školy Hodžova ulica 
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v Trenčíne s celkovými nákladmi 1.918.185 eur rieši rekon-

štrukciu šiestich objektov školy a to dvoch učebných blokov, 

starej telocvične, deväťtriedneho pavilónu, novej telocvične, 
stravovacieho pavilónu a spojovacej chodby. Po realizácii 

projektu bude zateplená strecha a fasáda všetkých šiestich 
objektov, vymenené okná a vonkajšie dvere, zrekonštruovaná 

vnútorná kanalizácia a vodovod, vykurovacia sústava, vy-

menené interiérové osvetlenie v učebniach a nainštalované 
solárne zariadenie. Realizáciou predpokladaných stavebných 

úprav sa spotreba energie na vykurovanie celého areálu školy 
zníţi priemerne o 40 %. V rámci projektu budú taktieţ 

realizované bleskozvody na jednotlivých objektoch. Rekon–

štrukciou dvoch učebných blokov a deväťtriedneho pavilónu 
dôjde k technickému zhodnoteniu špecializovaných učební – 

dvoch učební informačno-komunikačných technológií, ché-
mie, fyziky a prírodopisu. Na prízemí deväťtriedneho pavilónu 

bude tieţ vytvorené WC pre imobilné osoby a ich pohyb po 

objekte bude zabezpečený pásovým schodolezom. Na ploche 
klasickej učebne situovanej na druhom podlaţí bude zriadená 

multifunkčná učebňa s vybavením. Rekonštrukcia školy by sa 
mala začať v roku 2010. 

Info Trenčín 26.09.2009 

Pomocná evidencia 726/1/09  
 

V piatok 2. októ-
bra 2009 bolo 

v Základnej škole 

na Bezručovej ulici 
v Trenčíne od rána 

veľmi rušno, lebo 
školáci sa pripra-

vovali na slávnostné 

otvorenie rekon-
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štruovaného športového areálu školy. Presne o 09,00 h pri-

mátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a riaditeľ školy 

Mgr. Ivan Pavlík prestrihli symbolickú stuhu za účasti ţiakov 
školy, aby na známosť, ţe rekonštrukcia sa skončila a areál uţ 

môţe slúţiť ţiakom a verejnosti. Rekonštrukciu športového 
areálu zabezpečovala firma Strabag, ktorá trvala tri mesiace a 

stála päťstotisíc eur.  

Pri tejto príleţitosti treba načrieť do blízkej histórie, v tomto 
prípade do roku 2005, kedy začalo mesto Trenčín s obnovou  

športových areálov. Od vtedy pribudli nové viacúčelové 
ihriská pri Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica na 

Juhu, Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica na Sihoti 

a Základnej škole Trenčín, Ulica 9. mája na Zámostí. Ich 
výstavba stála doteraz Mesto Trenčín pribliţne 3,3 milióna 

eur. Najdrahším bol športový komplex na Juhu, ktorý stál 1,4 
milióna eur. 

Ako na otvorení povedal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, najbliţšie, kde by sa mali zrekonštruovať 
ihriská, bude niek-

torá z dvojice Zá-
kladnej školy Tren-

čín, Kubranská ale-

bo Základná škola 
Trenčín, Ulica Dl-

hé Hony. Kedy sa 
tak stane neupres-

nil. Termín realizá-

cie bude závisieť 
od finančných 

moţností mesta. 
Podľa riaditeľa Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 

Mgr. Ivana Pavlíka pôvodný projekt bol veľkorysejší a za-

hŕňal aj rekonštrukciu parkovísk a samostatné florbalové 

zľava –Mgr. Ivan Pavlík, Ing. Branislav Celler 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4852214&ids=2
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ihrisko. „Tieto veci teraz 

v čase krízy nebolo moţné 

realizovať.“ Ako dodal, aj 
napriek tomu však vybudo-

vali areál, ktorý bude slúţiť 
nielen na športovanie, ale aj 

na kultúrne akcie. „Máme 

nové pódium, kde sa dajú 
robiť rôzne aktivity od divadla po hudbu.“ 

V športovom areáli sa vybudovali tri ihriská. Hlavné je 
hádzanárske s čiarovaním aj na veľký florbal a tenis. Nachá-

dza sa tu dvestometrová beţecká oválová dráha so šprintérkou 

časťou a doskočiskom do piesku. Vo vnútri oválu sú ďalšie 
dve kombinované ihriská, určené na basketbal, volejbal, 

florbal a nohejbal. 
„Areál bude od 08,00 do 16,00 h určený výlučne pre ţiakov, 

potom bude prístupný verejnosti, podľa záujmu.“  Areál bude 

otvorený len v prípade 
priaznivého počasia, pre-

toţe umelé plochy nie sú 
stavané na aktivity v daţ-

di. Počas víkendov a voľ-

ných dní bude areál otvo-
rený pre verejnosť od    

10. h minimálne do           
18.00 h. Záujemcovia, 

ktorí chcú športovať v neskorších hodinách, kedy treba zapnúť 

umelé osvetlenie, si náklady na elektrickú energiu budú 
musieť zaplatiť, inak je vyuţívanie športovísk bezplatné. 

www.sme.sk 03.10.2009 
Pomocná evidencia 747/1/09  

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4852215&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4852216&ids=6
http://www.sme.sk/
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Dňa 1. októbra 2009 sa uskutočnilo v klubových priestoroch 

hvezdárne Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne stretnutie 

účastníkov medzinárodného vesmírneho kempu v americkom 
štáte Alabama študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

Jany Baxovej, Petra 

Koseca a ich vedúceho 

Ing. Petra Koseca so 

svojimi rovesníkmi, 
amatérskymi hvezdármi 

pod vedením profesorky 

RNDr. Zdenky Baxo-

vej. 

O tomto pobyte po-
drobne informoval vedúci skupiny Ing. Peter Kosec, keď 

povedal, ţe on prakticky cestoval ako náhradník, pretoţe 
profesorka RNDr. Zdenka Baxová nebola zdravotne fit. 

Povedal, ţe „bolo to úţasné, lebo sme sa museli hrať na 

astronautov v ozajstnom hviezdnom mestečku. V ich úlohe 
musel kaţdý z nás za to celé obdobie pobytu v výcvikovom 

stredisku kaţdý deň plniť úlohy, ktoré pre nás pripravili naši 
cvičitelia. Keď poviem, ţe sme nacvičovali pilotovanie rake-

toplánu, vesmírnu misiu na orbite, únik z potápajúcej heli-

koptéry, skákanie vo vzduchoprázdne, to znie neuveriteľne.“  
O tom, ako 

vlastne prišlo 
k tomu, ţe dvaja 

študenti tren-

čianskeho gym-
názia mohli ab-

solvovať medzi-
národná vesmír-

ny kemp priblíţi-

la vedúca astronomického krúţku RNDr. Zdenka Baxová, keď 
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povedala, ţe „na začiatku tejto dobrodruţnej cesty boli 

vynikajúce úspechy astronomického krúţku Gymnázia Ľudo-

víta Štúra a na strane druhej aj trocha šťastia, lebo niektoré 
medzinárodné inštitúcie nezaregistrovali rozdelenie Česko-

slovenska, preto pozvánky na rôzne medzinárodné podujatia 
prichádzajú len do Čiech. Na túto skutočnosť rozdelenia spo-

ločného štátu upozornil Američanov jeden priateľ z Čiech 

a potom to dostalo uţ smer, keď sme dostali pozvánka do 
USA.   

Pôvodne vybratých dvoch chlapcov z Trenčína americká 
strana prijať nechcela, lebo si stanovili podmienku jeden 

chlapec a jedno dievča. Peter Kosec, ako prvý kandidát bol na 

začiatku jasne ako prvý a druhého kandidáta, dievča Janku 
Baxovú, určilo bodo-

vé hodnotenie všet-
kých aktivít. No bol 

len začiatok všetkého, 

čo museli naši štu-
denti absolvovať, naj-

mä zdravotné pre-
hliadky a poctivú ja-

zykovú prípravu. Dosť veľkým problémom sa javilo zapla-

tenie leteniek vo výške viac ako 800 eur i keď na druhej strane 
ubytovanie a stravovanie vo vesmírnom kempe bolo grátis. 

Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín prispeli pro-
pagačnými materiálmi a škola prispela 300 eurami na ţiaka.  

Vystrojení s malou dušičkou priletela trojica Trenčanov do 

USA pár dní pred začiatkom vesmírneho kempu. Po prílete 
nás ohúrila americká angličtina, ale to bolo len na letisku, 

potom sme si na to zvykli, povedala Jana Baxová. Bolo pre 
nás záţitkom prechádzať sa po známych uliciach New Yorku 

a vidieť známe budovy dávnej a súčasnej histórie. Po absol-

vovaní niekoľkých zábavných parkov, sme pobrali do vesmír-
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neho kempu. Bývali sme v plechových izbách bez okien, 

zrejme imitovali kozmickú stanicu. V izbách sa nemohla kon-

zumovať strava a nemohli sa vykonávať návštevy medzi 
účastníkmi kempu. Denný reţim začínal pred siedmou hodi-

nou a končil okolo pol jedenástej večer. Okrem uţ spomína-
ných činností 

študenti sa 

museli pris-
pôsobovať ţi-

votu v rake-
topláne v tých 

najjedno-

duchších ľud-
ských čin-

nostiach ako 
jesť, umývať sa, stravovať sa i chodiť na toaletu.  

Najzloţitejšie boli v pilotnej kabíne, kde bolo veľa gom-

bíkov. Študenti museli tieto stláčať podľa manuálu, ktorí mali 
k dispozícii.  

Bol to pre všetkých mimoriadny záţitok, ktorí ich bude 
sprevádzať po celý ţivot.  

Trenčianske noviny 26.10.2009 

Pomocná evidencia 813/1/09  
 

Samosprávy na Slovensku sa museli tento rok vyrovnať s 
novým školským záko-

nom, ktorý im uloţil 
zníţiť počet deti  o štyri 

osoby v jednotlivých 

triedach materských 
škôl. Pred podobnou di-

lémou bol postavený aj 
Mestský úrad v Tren-

číne. Tento problém, ne-
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dostatok miest v materských školách, mesto Trenčín riešilo 

otvorením piatich nových tried. Po jednej triede otvorilo 

Mesto Trenčín na Materskej škole Trenčín, Opatovská ulica 
a Materská škola Trenčín, Kubranská ulica. Na najväčšom sí-

dlisku Trenčín – Juh 2. problém s kapacitou vyriešili otvo-
rením troch tried vo voľných priestoroch Základnej škole 

Trenčín, Východná ulica.  

V súvislosti so zabezpečením predškolskej východy Mesto 
Trenčín prijalo jedenásť pedagógov a päť prevádzkových 

zamestnancov.  
V meste Trenčín od nového školského 2009/2010 je pre-

vádzkovaných šestnásť materských škôl, výchovu 1.450 detí  

zabezpečuje 131 kvalifikovaných pedagogických zamestnan-
cov a 85 prevádzkových zamestnancov.  

www.sme.sk 01.11.2009 
 

Minister školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Ján 

Mikolaj, CSc. dňa 29. októbra 2009 trocha viac vniesol do 
svojho vyjadrenia, keď dostal čiastočné výsledky kontroly na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka po vzniknutých 
obvineniach, ţe niektorí študenti študovali rýchlo získali 

vysokoškolský diplom.  

Prvý raz oficiálne potvrdil, čo sa táto kauza pred týţdňom 
prevalila, ţe v Trenčíne došlo k závaţným pochybeniam. 

Z tohto dôvodu Ministerstvo školstva Slovenskej uţ na školu 
pripravuje ţalobu. Čaká sa však na vysvetlenie školy. Zdá sa, 

ţe rektor univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. je 

v pohode, lebo na obvinenie  reagoval s úsmevom. „Kaţdá 
kontrola musí niečo zistiť. Ministerstvo je múdrejšie.“ Je 

presvedčený, ţe pri uznávaní kreditov študentov nič 
neporušili.  

Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka mala za jediný rok štúdia podľa 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5018862&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5018862&ids=2
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denníka Pravda získať titul dcéra dekana. Štúdium troch bý-

valých študentov preveruje trojčlenná ministerská kontrola. Tá 

skúma najmä uznanie kreditov a príbuznosť študijných pro-
gramov, ale aj ich prijatie na školu a záverečné skúšky. 

Minister doc. Ing. Ján Mikolaj, CSc. pripustil, ţe získanie 
dvoch titulov za jedny kredity, ktoré druhá škola uzná, je 

moţné. Musí však ísť o príbuzné štúdium. „Pri rôznych do-

plnkových  a rozširujúcich štúdiách  sa to dá. Samozrejme, 
študent musí prejsť prijímacím konaním či chodiť riadne na 

skúšky,“ povedal minister. Štátny tajomník Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

dodal, ţe ministerstvo prekontroluje celú fakultu.  

www.sme.sk 29.10.2009  

Pomocná evidencia 820/1/09, 821/1/09 
 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne pozastavilo právo ude-

ľovať bakalársky titul v študij-

nom odbore „Ľudské zdroje a 
personálny manaţment“, infor-

moval na tlačovej konferencii 
dňa 30. októbra 2009 minister 

školstva Ján Mikolaj, lebo v prípade expresného udeľovania 

titulov univerzita porušila zákon.  
Súčasne oznámil, ţe rezort zároveň podáva podnet gene-

rálnemu prokurátorovi, aby vec prešetril, keďţe sa v prípade 
ukázal aj trestnoprávny aspekt. Ministerstvo školstva Slo-

venskej republiky vyzvalo rektora univerzity Miroslava Me-

čára a ostatných zodpovedných, aby anulovali svoje rozhod-
nutia v súvislosti so sporným štúdiom.  

minister Ján Mikolaj 
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Minister školstva doc. 

Ing. Ján Mikolaj, CSc. 
zdôraznil, ţe pozastavenie sa 
netýka tých študentov, ktorí 

program uţ navštevujú. 
Škola však nesmie prijímať 

nových študentov do prvého 

ročníka. Ako ďalej infor-
moval, hĺbková kontrola 

odhalila systémové chyby, 
preto Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka bude musieť 

predloţiť Akreditačnej komisii návrh na odstránenie ne-

dostatkov. „Cieľom kontroly je nastoliť nápravu,“ vyhlásil.  
Okolnosti vydávania diplomov zrejme bude na pôde par-

lamentu vysvetľovať aj rektor Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár,CSc. Školský 

výbor Národnej rady Slovenskej republiky totiţ prijal 

uznesenie, na základe ktorého poslanci pozvú Miroslava 
Mečára na jeho najbliţšie rokovanie. Podľa medializovaných 

informácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka roz-
dávala niektorým študentom diplomy po ročnom alebo dvoj-

ročnom štúdiu. Takto získala titul inţinierky rekordne rýchlo 

získala dcéra súčasného dekana Fakulty sociálnych a ekono-
mických vzťahov Ing. Daniela Bánociová. Tá na štúdium 

nastúpila v akademickom roku 2006/2007 a uţ v júni robila 
štátnice. Jej otec Daniel Bánoci bol vtedy na fakulte prode-

kanom. „Päť ročníkov, počas ktorých bolo treba zozbierať 

okolo 300 kreditov, zvládla za niekoľko mesiacov. Z toho bola 
semester na výmennom pobyte v talianskej Bologni,“ napísal 

denník.  
www.sme.sk 29.10.2009  

Pomocná evidencia 821/1/09 
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V dňoch 02. - 08. novembra 2009 uskutočnili siedmi ţiaci a 

štyria pedagógovia Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

pracovnú cestu do 
mesta Benevento v 

talianskej provincii 
Kampánia k svojim 

kolegom, študen-

tom a pedagógom, z 
Inštitútu Prifessio-

nale L. Palimieri, 
ktorého delegácia 

tieţ navštívila 

Strednú umeleckú školu v Trenčíne v dňoch 5. aţ 10. októbra 
2009. „Náš pobyt v Benevente bol spojený s účasťou našich 

študentiek odevného dizajnu na návrhárskej súťaţi Arte moda 
Fashion Award Exposcuola 2009 v Baronissi neďaleko 

Salerna. Reprezentovala nás kolekcia šiestich modelov na 

tému ZEM autorky Barbory Lukáčovej zo 4.F. triedy. Os-
tatné účastníčky jej pomohli kolekciu zhotoviť a predviesť na 

súťaţi, ktorej názov bol Flowers of the World, pričom kaţdý 
svetadiel bol charakterizovaný kvetom preň charakteristickým 

prestaveným do odevu.“ povedala riaditeľka Strednej umelec-

kej školy v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská. Študenti 
Strednej umelec-

kej školy v Tren-
číne svojou od-

bornosťou, ktorú 

študujú, vlastnými 
módnymi výrob-

kami, ale aj ko-
munikáciou v sve-

tových jazykoch, 

reprezentovali na 
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veľmi vysokej úrovni nielen svoju školu, ale aj Trenčiansky 

samosprávny kraj. Z pocitov účastníkov tejto pracovnej cesty 

je moţno veľmi ľahko vycítiť, aké spontánne a intenzívne 
bolo ich prijatie medzi teraz uţ aj ich priateľmi v Taliansku. 

Táto cesta trenčianskych študentov za poznávaním nových 
ľudí zo svojej odbornej oblasti, za prezentáciou samých seba, 

svojich znalostí a v neposlednom rade aj svojej školy v nich 

určite vytvorila nezabudnuteľné záţitky.  
www.tsk.sk 02. 12 2009 

 
Dňa 5. novembra 2009 sa uskutočnila v Trenčíne a 

v Trenčianskom kraji celoslovenská preventívna dopravná 

akcia pod názvom „Aby deti nezomierali – zníţenie detskej 
úrazovosti, v čase od 07.00 do 08.00 hodiny a od 12.00 do 

14.00 hodiny. Veď dopravné úrazy predstavujú 40% smr-
teľných úrazov detí. Deti od 5 do 9 rokov predstavujú druhú 

najrizikovejšiu skupinu chodcov - zapríčinili 180 nehôd. 

V roku 2008 pri dopravných nehodách zomrelo 28 detí. 
Cieľom jesennej kampane je uţ druhý rok zvýšiť bezpečnosť 

detí na ceste do školy a zo školy, zvýšením ich informovanosti 
a viditeľnosti na ceste. Súčasťou je aj informačná kampaň 

zameraná na dospelých.  

Cieľom dopravnej akcie bolo upozorniť deti na riziká 
spojené s cestnou premávkou pri nedodrţiavaní zásad pre-

mávky na pozemných komunikáciách, najmä pri prechádzaní 
mimo vyznačených prechodov pre chodcov, a tým zvýšiť ich 

právne vedomie pri ceste do a zo školy. Počas  tejto akcie  

policajti prichádzajúcim ţiakom do školy a odchádzajúcim zo 
školy po vyučovaní na vytipovaných prechodoch v blízkosti 

škôl rozdávali propagačné materiály (reflexných smailíkov 
a letáky).  

Vlastné poznámky 
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„Chceme zdravé zúbky“ 

povedali si deti z Materskej 

školy Jána Halašu v Trenčíne 
dňa 5. novembra 2009 na 

tvorivom stretnutí v spolu-
práci s Občianskeho zdru-

ženia Zdravé ďasná s te-

matikou dentálnej hygieny. 
Študenti stomatológie „mega“ zubnou kefkou prezentovali na 

„mega“ modely zubného chrupu správne postupy umývania 
zubov a skvalitňovanie dentálnej starostlivosti. Deti si mohli 

vyskúšať, ako sa taký veľký chrup čistí. Po inštruktáţi deti 

spolu s rodičmi experimentovali s vlastnou kefkou pri čistení 
zúbkov. Prekvapením bol čarovný roztok, ktorým študenti 

odhalili povlak na chrupe detí a ukázali, kde sa nesprávne 
zúbky umývajú.  

Prostredníctvom osvetového preventívneho programu Den-

tal alarm deti a ich rodičia získali informácie o následkoch 
zlej ústnej hygieny, o potravinách a nápojoch, ktoré zubom 

škodia a prečo, o tech-
nike čistenia zubov, pre-

čo je dôleţitý kvalitný 

pitný reţim a ako si 
vybrať správnu zubnú 

kefku. Sme radi, ţe sme 
mohli touto aktivitou 

prispieť k zvýšeniu kva-

lity dentálneho zdravia 
našich detí a ich rodičov. 

Angelika Koprivňanská, riaditeľka materskej školy  
 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. v záujme objektívneho infor-
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movania verejnosti, keďţe sa šíria prostredníctvom médií 

nepresné a zavádzajúce informácie vydal dňa 11. novembra 

2009 toto stanovisko : 
Od 3. novembra 2009 pokračuje na škole druhá etapa pre-

vierok, ktorú realizuje rozšírená kontrolná skupina Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky. Jej členovia predo-

všetkým preverujú od roku 2005 osobné spisy a dokumenty, 

počnúc od prihlášok na štúdium aţ po diplomy všetkých 
absolventov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Postupne sa budú 
takto preverovať všetky fakulty.  

Kontrolnej skupine boli dňa 10. novembra 2009 odovzdané 

materiály a zmluvy týkajúce sa spolupráce univerzity s 
Európskym polytechnickým inštitútom, s. r. o. v Kunoviciach.  

Dňa 6. a 9. novembra 2009 boli Ministerstvu školstva Slo-
venskej republiky zaslané konkrétne opatrenia na odstránenie 

nedostatkov súvisiacich s výsledkami ich kontroly : 

1. Intenzívnejšie pokračovať v kontrole na všetkých fakultách 
univerzity.  

2. Zrušiť celoţivotný systém vzdelávania na vysunutých pra-
coviskách.  

3. Zrušiť elokované pracoviská Fakulty sociálno-ekono-

mických vzťahov realizujúce programy Verejná správa a 
Ľudské zdroje a personálny manaţment.  

4. Zaviesť bezpečnejší akademický informačný systém.  
5. Vypracovať elektronický systém kvality pedagogického 

procesu, ktorý znemoţní opakovanie sa nedostatkov v 

hodnotení študentov.  
6. Realizovať bezpečnostné, technické a organizačné opa-

trenia, ktoré povedú k odstráneniu zistených nedostatkov. 
7. Vykonať opatrenia na vyhlásenie nulitných diplomov Ing. 

Bánociovej a Ing. Bánociho.  
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8. Po odstránení zistených nedostatkov vedenie univerzity 

prijme personálne opatrenia a vyvodí zodpovednosť za 

zistené nedostatky.  
9. Okamţite podniknúť legislatívne a organizačné kroky k 

zrušeniu spolupráce s neziskovými organizáciami v súvis-
losti s celoţivotným vzdelávaním na Fakulte sociálno-eko-

nomických vzťahov, ktoré zabezpečujú inovačné štúdium a 

boli prípravou na štúdium.  
10. Od letného semestra 2009/2010 presunúť výučbu v prvých 

rokoch štúdia z elokovaných pracovísk Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov do Trenčína. 

11. Od akademického roka 2010/2011 úplne zrušiť výučbu na 

elokovaných pracoviskách a sústrediť ju do Trenčína. Všet-
ky uvedené opatrenia sa okamţite začali realizovať v praxi.  

I napriek nepriaznivému stavu a mediálnym útokom, ktoré 
sa vedú voči univerzite, na škole prebieha normálny 

výchovno-vzdelávací proces. Študenti sa podľa vytýčeného 

programu zúčastňujú prednášok, laboratórnych cvičení a iných 
univerzitných zamestnaní. Cieľom je, aby sa škola len 

výsledkami svojej práce očistila od doterajších chýb a omylov.  
www.sme.sk 10. 11. 2009 

 

Posledný 17. ročník autorskej súťaţe Jozefa Braneckého 
v poézii a v próze pod 

názvom „Studňa sa 

s dažďom zhovára“ bol 

vyhodnotený na pôde 

Verejnej kniţnice Mi-
chala Rešetku dňa             

12. novembra 2009.  
Po krátkom kultúrnom 

programe zo Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne, v ktorom vystú-

http://www.sme.sk/
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pila speváčka Karla Kostolníková za klavírneho doprovodu 

PaedDr. Lenky Sijkovej Sopoligovej prítomných privítala 

a pozdravila predsedníčka Miestneho odboru Matice slo-
venskej v Trenčíne PhDr. Marta Halečková. O činnosti 

odbornej poroty, ktorá hodnotila dodané práce súťaţiacich sa 
vyjadrili jej členovia, renomovaní slovenskí spisovatelia Ing. 

Margita Ivaničková, Rudolf Dobiáš a Jaroslav Rezník st.. 

Vo všeobecnosti konštatovali, ţe tento ročník patril medzi 
veľmi úrodné a aj kvalitné, keď prišlo od 90 autorov 270 prác 

a z nich ocenili 39 prác. Po tomto hodnotení prevzali tí 
najlepší ocenenia takto : 

A. kategória próza 

1. miesto Anďalová Lucia z Popradu 
1. miesto Muráň David z Trenčína 

2. miesto Haceková M. L. z Kysuckého Nového Mesta 
2. miesto Piko Martin z Mojzeova 

3. miesto Novotová Michaela z Trenčína 

Cena primátora Mesta Trenčín – Kolínková Katarína z 
Trenčína 

B. kategória próza 
1. miesto Balajová Lenka, Ing. z Trenčína 

1. miesto Kolajová Mária zo Senice 

2. miesto Stanková Mária z Jablonice 
2. miesto Václav Kostelanski z Povaţskej Bystrice 

3. miesto Šípková Ruţena z Myjavy 
3. miesto Bobancová Lucia Ing. zo Záhora 

Cena MO Matice slovenskej – Kottra Jozef z Levíc 

Cena MO Matice slovenskej – Beďatš Elemír z Trenč. Mitíc 
Cena MO Matice slovenskej – Sjekelová Monika Karlove 

Vary 
Cena primátora Trenčína – Ing. Páleník Jozef zo Svinnej 

Cena odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja – 

Viskupičová Ruţena z Trenčína 
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A. kategória poézia 

1. miesto Bolibruchová Martina zo Ţiliny 

2. miesto Kondé David zo Zlatých Moraviec 
3. miesto Drábiková Ivana zo Ţiliny 

3. miesto Malíková Eva z Čadce 
Cena primátora Tren-

čína – Lennerová 

Dana zo Zvolena 
B. kategória poézia 

1. miesto Hrušíková 

Katarína zo Záriečia 

1. miesto Hlaváčová 

Lenka z Piešťan 
2. miesto Kapusta 

Miroslav z Banskej Bystrice 
2. miesto Grznárová Gabriela z Tvrdomestíc 

3. miesto Hanová Majka z Trenčína 

3. miesto Beňo Roman Ing. z Trnavy 
-  Cena MO Matice slovenskej Kiššová Alţbeta z Prievidze 

- Cena MO Matice slovenskej – Laurent-Škrabalová Vik-
tória z Paríţa 

- Cena MO Matice slovenskej – Vitáriušová Marta z Bra-

tislavy 
- Cena MO Matice 

slovenskej – Wiš-
nievska Irma, Mgr. 

z Dolného Kubína 

- Cena primátora 
Trenčín – Trusková 

Andrea z Trenčína 
 

Próza „Ora et Art“ 

1. miesto Štefancová Elena z Pruského 
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2. miesto Komárová Dominika z Trenčína 

3. miesto Cyprich Peter z Giraltoviec 

Poézia „Ora et Art“ 
1. miesto – Lančarič Martin z Trenčína 

2. miesto – Krajinčák Ján z Haliča 
3. miesto – Štofková Martina z Giraltoviec 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 16. novembra 2009 si Gymnázium Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne pripomenulo 90. výročie zaloţenia školy na 
slávnostnej akadémii v Posádkovom klube Trenčín. Riaditeľ 

školy Mgr. Štefan Marcinek v úvode osláv privítal vzácnych 

hostí predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavla Sedláčka, MPH, poslankyňu Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Magdu Košútovú, riaditeľku odboru gymnázií 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky RNDr. Danu 

Čulákovú, primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, 

attaché pre jazykové 
vzdelávanie Francúz-

skeho veľvyslanectva 
Jacques Bortuzzo, 

súčasných a bývalých 

zamestnancov, študen-
tov, priateľov a priaz-

nivcov školy. Sláv-
nostnú akadémiu vy-

plnili programom štu-

denti kultúrnymi 
a športovými vystúpeniami. S príhovorom vystúpili súčasný 

riaditeľ školy Mgr. Štefan Marcinek  a predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 

ktorý ocenil ďakovným listom piatich profesorov gymnázia 

Mgr. Kamila Bystrického, Mgr. Ľudmilu Zálešákovú, 

oceňovanie učiteľov 
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Mgr. Slávku Majtá-

sovú, PhDr. Beatu 

Filipovú a Mgr. Bra-

nislava Horňáka.  

Súčasťou slávnost-
nej akadémie bola 

prezentácia kniţného 

vydania  almanachu 
významných osob-

ností z radov absol-
ventov gymnázia od 

autorky Mgr. Márie Kubelovej. Sme hrdí, ţe z našej školy 

vyšli osobnosti ako Daniel Okáli, Alfonz Bednár, Dominik 
Tatarka, Vojtech Zamarovský, Karol Rosembaum, Karol 

Kállay, Nataša Tanská, Matúš Kučera a mnoho ďalších. 
Vlastné poznámky 

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár CSc. sa zúčastnil dňa 19. novembra 

2009  rokovaní školského výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky, aby vysvetlil jej členom, čo sa stalo na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka. Poslanec Národnej rady Slo-

venskej republiky Ferdinand Devínsky ukončil rozpravu 
výboru ešte pred zodpovedaním otázok členov výboru. Vy-

jadril svoj názor, ţe „pozvanie rektora  autonómnej vysokej 
školy povaţuje za spolitizovanie prípadu. Kauzu by mal pri-

márne riešiť akademický senát a orgány školy. Ak došlo 

k nejakým trestným činom, tie by mali riešiť trestno-právne 
orgány a ak nedošlo, mali by to riešiť orgány školy.“ Výbor 

jednohlasne schválil poslanecký prieskum n a pôde Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka.  

Vlastné poznámky 

 

krst Almanachu školy MUDr. Pavlom Sedláčkom, Š. Marcinekom  a jeho autorkou 

Mgr.M.Kubelovou 
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Dôveru v slovenské vysoké školy kauza rýchleho udeľo-

vania titulov či údajného plagiátovania na Trenčianskej uni-

verzite Alexandra Dubčeka oslabila. Rektori vysokých škôl od 
školy očakávajú, ţe sa čoskoro zreformuje a vysvetlí, prečo 

došlo k pochybeniam. Minister verí, ţe škola sa dokáţe pred 
verejnosťou rehabilitovať. Názor rektorov vysokých škôl  na 

kauzy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je ten, ţe 

škodia všetkým vysokým školám. No a tú sú ich vyjadrenia : 

■ Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v 

Nitre povedal, ţe medializovaním sa z toho stal celo-
slovenský problém, ktorý oslabuje všetky univerzity; 

■ „Nikto nekoná správne, ak nekoná v súlade so zákonom. Z 

pohľadu vysokých škôl to vnímam ako poškodzovanie vy-
sokého školstva,“ hovorí rektor Univerzity veterinárneho 

lekárstva Emil Pilipčinec; 
■ Prezident rektorskej konferencie a rektor Slovenskej tech-

nickej univerzity  Vladimír Báleš sa vyjadril, ţe „akt, ktorý 

sa udial v Trenčíne, zniţuje úroveň vysokého školstva a 
neteší univerzity, ktoré si chránia svoju kvalitu“. 

■ Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa odchodu bráni a odvolanie 

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka chce spochybniť na súde.  Problémy majú podľa 
Mečára aj iné školy, len sa o nich na verejnosti nehovorí; 

■ Ján Bujňák, rektor Ţilinskej univerzity je presvedčený, ţe 
vedenie Trenčianskej univerzity zlyhalo a malo by odísť. 

„Bolo by dobré, keby sa situácia upokojila tým, ţe by sa 

prijalo rozhodnutie Akademického senátu Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka a nespochybňovalo sa.“  

■ Minister školstva Ján Mikolaj konštatoval, ţe  odvolanie 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zrejme 

posunie  prezidentovi Slovenskej republiky do konca týţd-

ňa. Na otázku, či nerozmýšľa o zatvorení Trenčianskej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284189&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284186&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284192&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284188&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284188&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284184&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284181&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284182&ids=2
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univerzity, odpovedal, ţe to v ţiadnom prípade. „Som 

presvedčený,  ţe ide o osobné pochybenia niekoľkých osôb. 

Nespájal by som to s celou univerzitou, pretoţe sú tam aj 
iné fakulty, ktoré sú, zdá sa, v poriadku.“ Verí, ţe škola sa 

dokáţe pred verejnosťou rehabilitovať. Otvoriť, ako aj 
zatvoriť vysokú školu môţu poslanci zákonom.  Napriek 

tomu, ţe vláda hovorí o vysokom počte univerzít a štu-

dentov, poslanci sa zatvorením školy nezaoberali.  
■ Analytik Miroslav Beblavý z Inštitútu pre dobre spravo-

vanú spoločnosť povedal, ţe zrušenie univerzity by ne-
dostatky v školstve nevyriešilo. „Štát by mal vyuţiť túto 

moţnosť iba vtedy, keby sa preukázalo, ţe sa škola sama 

nedokáţe  zreformovať. Odvolaním rektora sa ukazuje, ţe 
vôľa tam je.“ 

www.sme.sk 10.12.2009 
 

Dňa 24. novembra 2009 usporiadal rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, 

CSc. tlačovú konferenciu v súvislosti s vyhlásením Petičnej 

výzvy učiteľa Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Ing. Petra Ponického, CSc. na odstú-

penie vrcholového manaţmentu univerzity. 

Na uţ spomenutej tlačovej konferencii oznámil rektor 
Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, 

CSc., ţe vedenie univer-

zity odstúpenie z funkcií 
odmieta. Uviedol rektor, 

ţe výzvu Ing. Petra Po-
nického, CSc. povaţuje za 

nekorektnú. „Nikto z 

tohto vedenia neodstúpi, pretoţe to nie je problém s 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5284183&ids=2
http://www.sme.sk/
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funkciami. Problém je v tom, ţe toto vedenie univerzity začalo 

nejakú cestu a nie všetkým sa to páči. Za ten rok a pol od 

nástupu nového vedenia sa urobilo kus roboty a nemoţno teraz 
odísť,“ povedal rektor. Pripomenul, ţe nie je vhodné do celej 

záleţitosti zaťahovať aj študentov. 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. pripomenul, ţe Fakulte mecha-

troniky pozastavila Akreditačná komisia práva na rok posky-
tovať študijné programy vo všetkých troch formách vyso-

koškolského štúdia. Fakulta mechatroniky má niekoľko pro-
blémov, ktoré rektor nespresnil. Vyslovil názor, ţe sa môţe 

stať, ţe fakulta zanikne a študenti budú musieť prestúpiť na 

iné školy. Okrem toho rektor dodal, ţe Ing. Peter Ponický, 
CSc. je na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka pedagógom na polovičný úväzok, čím sa 
určitým spôsobom podieľal na súčasnom stave fakulty. 

„Potrebné je tieţ povedať, ţe Ing. Peter Ponický, CSc. je 

zároveň pedagógom na plný úväzok na Technickej univerzite 
vo Zvolene. Kaţdý súdny človek si zákonite poloţí otázku, 

koho vlastne záujmy háji. V koho v mene on hovorí ?“ 
povedal doc. Ing. Miroslav Mečár. 

Vlastné poznámky 

 
„Trenčianske 

hodiny smutne bijú“, 
tak sa spieva v známej 

slo-venskej piesni. 

Prvý decembrový deň 
v podvečer to nebola 

však pravda. Zaslúţilo 
sa o to 19 mladých 

spevákov v sprievode 

ľudovej hudby 
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Limbačka na koncerte víťazov jubilejného štyridsiateho 

ročníka tejto obľúbenej rovnomennej súťaţe.  

Keď pred štyrmi desaťročiami začala súťaţ písať svoju 
prvú kapitolu, málokto by si bol 

pomyslel, ţe sa v plnej sile doţije 
svojho dnešného jubilea. S odstu-

pom rokov to priznala aj Mgr. 

Ľubica Kerná, ktorá stála pri jej 
zrode : „Keď sme rozbiehali túto 

súťaţ, naozaj som nepredpoklada-
la, ţe pretrvá toľké roky. Do ďalšej štyridsiatky jej prajem 

veľa dobrých spevákov aj trpezlivých učiteľov,“  zavinšovala 

Trenčianskym hodinám pani Ľu-
bica, ktorú teší, ţe sa na školách 

medzi deťmi udrţiava krása 
slovenskej ľudovej piesne.  

Tohto ročníka súťaţe, nad 

ktorým prevzal záštitu primátor 
Trenčína Ing. Branislav Celler, 

sa zúčastnilo 53 ţiakov z dvad-
siatich základných škôl celého Trenčianskeho okresu. Pre 

osem víťaziek jednotlivých kategórií pripravil primátor veľké 

prekvapenie –  lístky do VIP lóţe na československú spevácku 
súťaţ SuperStar. „Spevácke hviezdičky v súťaţi Trenčianske 

hodiny predviedli naozaj skvelé výkony. Dúfam, ţe vstupenky 
na SuperStar budú motivovať ich záujem o ďalšie spievanie,“ 

povedal Ing. Branislav Celler. 

Svojho favorita pôjde do Bratislavy povzbudiť aj víťazka 
prvej kategórie tretiačka Monika Petríková z Dubodiela. 

Vezme so sebou svojho brata Mareka. Rodičia Petríkovci 
hodnú chvíľu rozmýšľali, po kom zdedila Monika spevácke 

nadanie. „Babka trošku spieva v kostole, ale asi práve dcéra 

rozbieha rodinnú hudobnú tradíciu. Sú to jej začiatky a chce to 
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trošku usilovnosti. Urobíme všetko pre to, aby sa mohla 

naďalej rozvíjať. Hlavne nás teší, ţe spev ju baví,“ prezradili 

manţelia Petríkovi. Čo sa budúcnosti týka, Monika má uţ 
teraz jasno:„Spievaniu by som sa chcela venovať celý môj 

ţivot,“  zasnila sa malá speváčka. 
Príliš do spevu nebolo deviatačkám, pretoţe pre ne Tren-

čianske hodiny odbili koniec účasti v ďalšom ročníku. No 

hlásky mnohých 
mladých slečien, 

podkuté v tejto sú-
ťaţi, nájdu svoje 

uplatnenie v spe-

váckych zloţkách 
folklórnych súbo-

rov, ktorých je na 
okolí dosť. Veď 

niektoré z nich, 

rovnako ako ich predchodkyne, uţ teraz úspešne pôsobia vo 
folklórnym súbore Trenčan a iných súboroch. 

„Nikdy tá robota s mladými nie je ukončená a vţdy sa 
začína odznova. Jedni odídu, iní prídu. Táto súťaţ potvrdzuje, 

ţe vďaka učiteľom ľudová pieseň stále ţije v dušiach detí,” 

povedal jeden z organizátorov súťaţe a zároveň člen odbornej 
poroty PaedDr. Jozef Vakoš, ktorý zaţil viaceré generácie 

skvelých spevákov. 
Verme, ţe cit pre tradície budú dnešné deti uţ ako veľkí 

odovzdávať ďalej a splnia tak poslanie Trenčianskych hodín, 

aby ľudové piesne zostali zachované aj pre ďalšie pokolenia. 
Vlastné poznámky 

 
Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka schválil dňa 7. decembra 2009 návrh na odvolanie 

rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. Túto skutočnosť 
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potvrdil nový predseda senátu doc. RNDr. Dušan Holý, PhD. 

ktorého zvolili na zasadnutí senátu. Za odvolanie bolo 14 zo 

17 zúčastnených členov. Podľa neho schválený návrh bude 
postúpený Ministerstvu školstva Slovenskej republiky a s jeho 

odporučením na odvolanie prezidentovi Ivanovi Gašparo-
vičovi. Predseda odmietol uviesť dôvody návrhu na odvolanie 

rektora. 

www.sme.sk 08.12.2009 
 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa rozhodol „z vecných a pro-

cesných dôvodov podať ţalobu na neplatnosť odvolania a 

neplatnosť rokovania Akademického senátu Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka“, ktorý dňa 7. decembra 2009  

schválil návrh na jeho odvolanie. O tejto skutočnosti infor-
moval na tlačovej konferencii dňa 9. decembra 2009. Dôvo-

dom pre ţalobu je 

„nedodrţanie pravi-
diel vysokoškolského 

zákona a potom roko-
vaniu predsedala oso-

ba, ktorá má trestnú 

minulosť, čo je ne-
zlučiteľné s vrcholo-

vými funkciami aka-
demickej obce, s mo-

rálnymi a etickými princípmi, spojenými s akademickými 

výsadami a slobodami.“ napísal Mečár vo vyhlásení, ktoré 
poskytol agentúre Sita.  

Neadekvátne je podľa rektora zvolenie doc. RNDr. Dušana 

Holého, PhD. za predsedu akademického senátu Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka, nakoľko tento bol v minulosti 

trestaný. „Z právneho a morálneho hľadiska nemá nárok na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5271516&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5271516&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5271519&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5271519&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5271519&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5271519&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5271519&ids=6
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takúto funkciu.“ Doc. RNDr. Dušana Holého, PhD. odsúdili za 

neúmyselné zabitie a podľa vysokoškolského zákona v takom 

prípade môţe byť členom akademickej obce. „Napriek tomu je 
to najmä z morálneho hľadiska nezlúčiteľné s vrcholovou 

funkciou akademickej obce,“ povedal za trenčiansku univer-
zitu Mgr. Art. Anton Fillo. 

Na tlačovej konferencii vystúpil aj Ing. Milan Vanc, PhD. 

ktorý spolu s ďalšími dvomi senátormi vystúpil proti postupu 
akademického senátu. „Predsedu a podpredsedu akademic-

kého senátu povaţujeme za neprá-
voplatne zvolených. Odvolanie rek-

tora je mimoriadne závaţná udalosť. 

Nie je preto moţné, ani prípustné 
odvolať rektora na základe hrubého 

porušovania právnych noriem,“ po-
vedal Ing. Milan Vanc, PhD. kto-

rému spochybnil akademický senát mandát. 

Na tlačovej konferencii sa rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, 
CSc. vyjadril aj k čiastkovému zápisu o zisteniach kontrolnej a 

skupiny Ministerstva školstva Slovenskej republiky, keď po-
vedal, ţe „ako štatutárny orgán nesúhlasím s niektorými kon-

trolnými zisteniami, ktoré sa týkajú poslucháčov inštitútu 

celoţivotného vzdelávania.“  
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa vyjadril tieţ k pla-

giátorstvu diplomových prác, keď komisia zloţená z pro-
fesorov Júliusa Alexyho a Miroslava Dţupinku prišla k záve-

rom, ţe práce nie sú vzájomným plagiátom. Záverom rektor 

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. dodal, ţe zatiaľ nedá návrh 
odvolanie dekana Ing. Bánociho, CSc. 

www.sme.sk 09.12.2009 
 

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne sa v roku 2009, ako 

jediná škola zo Slovenska spolu ďalšími školami z desiatich 

Ing. Milan Vanc, PhD. 

http://www.sme.sk/
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európskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Poľska, 

Talianska, Litvy, Grécka, Holandska, Nórska a Turecka 

zapojila do medzinárodného projektu „Zdravá európska 

škola“. 

O projektu vypovedala riaditeľka školy RNDr. Janka 

Gugová, ţe „jeho cieľom je nadviazanie medzinárodnej 

spolupráce v oblasti spolupráce v oblasti zdravia a zdravého 

ţivotného štýlu, vytvoriť hodnotové postoje a zručnosti v sta-
rostlivosti o zdravie. Škola získala aj grant, z ktorého sa 

financovali aktivity a činnosti spojené s jeho plnením.“ 
Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo Vsetíne – Česká republika, 

kde študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne a Vyššej 

odbornej školy zdravotníckej vo Vsetíne pôsobili ako in-
štruktori pri školení prvej pomoci v anglickom jazyku a potom 

si aj zasúťaţili pri poskytovaní v prvej pomoci. 
Trenčianske noviny 21.12.2009 

Pomocná evidencia 981/2/09 

 
Dňa 21. decembra 2009 si pripomenula Stredná odborná 

školstva M. Beluša 60. výročie špecializovaného školstva na 
Slovensku slávnostnou pedagogickou radou za prítomnosti 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla 

Sedláčka, MPH. 
Vlastné poznámky 

 
V roku 2009 sa o financie z grantového programu v oblasti 

školstva, výchovy a vzdelávania uchádzali inštitúcie, ktoré 

mali vysporiadané záväzky voči mestu Trenčín z minulých 
rokov. Uchádzači mohli dostať príspevok vo výške najviac 70 

% celkových nákladov na podujatie alebo konkrétnu činnosť. 
Celkom bola udelená finančná podpora v objeme 10.200 eur 

týmto trinástim projektom : 
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Por. čís. Názov projektu Poskytnutý 

grant 

1. Rodičovskú zdruţenie pri Materskej škole Trenčín, Šafárikova – 

Malí bádatelia  

1.000 euro  

2. Špeciálna základná škola Vladimíra Predmerského – okresná 

paraolympiáda 

350 euro  

3. Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole Trenčín, Soblahovská 

ulica – Škôlkari na Soblahovskej 

900 euro  

4. Karanténna stanica – Mami, oci, ja  chcem psa ! 400 euro  

5. Asociácia zdravotne postihnutých – IKT nás posúva ďalej 1.100 euro  

6. Občianske zdruţen ie Materské srdiečko – Rodičovský kurz 750 euro  

7.  Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole K. 

Pádivého – 10. ročník speváckej súťaţe L. Fajtovej 

700 euro  

8. Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole K. 

Pádivého – 1. ročník reg ionálnej súťaţe v hre na p lechové 

nástroje 

500 euro  

9. Kultúrne centrum Akt ivity – Dance Mix deti a juniori 1.000 euro  

10.  Základná škola Trenčín, Novomeského – 30. výročie ško ly 1.100 euro  

11. Pavlo, nezisková organizácia – Majstrovstvá Slovenska 

v gymnastickom štvorboji 

500 euro  

12. Pro Academia , nezisková organizácia – 7. medzinárodná 

študentská konferencia  

1.000 euro  

13. Rodičovské zdruţenie pri Základnej škole Hodţova – Nesiem ti 

ruţu  

900 euro  

  10.200 euro 

 

 

 

 

 


