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Školstvo a vzdelávanie 
 

Pri celoţivotnom vzdelávaní na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka viacnásobne porušili zákon o vysokých 

školách, ako aj študijný poriadok školy, platný v rokoch 2002 

aţ 2008. vyplýva to zo záverečnej správy zo dňa 12. januára 

2010 odboru kontroly Ministerstva školstva Slovenskej repub-

liky k prvej časti previerky. 

Podľa protokolu sa Fakulta sociálno-ekonomických vzťa-

hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka podieľala ako 

garant na projekte štvorsemestrálneho inovačného štúdia „Ve-

rejná správa a manaţment“. Akademický senát fakulty porušil 

zákon, keď 16. júna 2003 schválil kritériá, podľa ktorých bolo 

moţné postúpiť z externého inovačného štúdia na bakalársky 

stupeň študijného odboru Verejná správa. Umoţnilo to prijatie 

absolventov celoţivotného vzdelávania do tretieho ročníka 

päťročného inţinierskeho štúdia, čo je v rozpore so zákonom. 

Tým, ţe študenti absolvovali neprimerane veľa skúšok a 

zápočtov za jeden akademický rok, bol porušený študijný po-

riadok univerzity. Absolvovanie tak veľkého počtu skúšok a 

splnenie všetkých študijných povinností povaţovala kontrolná 

skupina za nereálne vzhľadom na skutočnosť, ţe takmer všetci 

študenti boli zamestnaní v trvalom pracovnom pomere, keď 

popri štúdiu si plnili aj pracovné povinnosti, konštatovalo sa 

v správe odboru kontroly Ministerstva školstva Slovenskej re-

publiky. Prezenčné listiny všetkých kontrolovaných študentov, 

ktoré dokumentujú účasť na konzultáciách a ich zápisy na 

skúšky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka nepredlo-

ţila. Kontrolná skupina konštatovala, ţe jej neboli predloţené 

zápisy všetkých absolvovaných predmetov študentmi, teda 

splnenie študijných povinností v zmysle študijného poriadku. 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky kontrolovalo 

štúdium 123 absolventov inţinierskeho štúdia Fakulty sociál-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5493305&ids=6
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no-ekonomických vzťahov z rokov 2007 aţ 2009 a tieţ 140 

absolventov bakalárskeho štúdia z roku 2009. Kontrolný tím 

oboznámil vedenie Trenčianskej univerzity s čiastkovým pro-

tokolom k výsledku previerky ešte v polovici decembra minu-

lého roku.  

Následné námietky rektora doc. Ing. Miroslava Mečára 

uznala komisia za neopodstatnené. Rezort sa chcel s rektorom 

stretnúť 12. januára o 10. h na odbore kontroly Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky v Bratislave a námietky i vý-

sledky prvej kontroly prerokovať. V tomto termíne prerokova-

nia čiastkového protokolu sa rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka nedostavil, ani nijakým spôsobom neoz-

námil dôvody svojej neúčasti,“ tvrdí rezort s tým, ţe rektor 

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. týmto konaním porušil zákon. 

K 12. januáru 2010 uzavrelo ministerstvo len časť previer-

ky, kontrolná skupina v súčasnosti spracúva ďalšie zistenia. 

Koncom budúceho, respektíve začiatkom ďalšieho týţdňa 

predloţí rezort súhrnný protokol vedeniu univerzity na oboz-

námenie a vyjadrenie. „Pokiaľ podá námietky, kontrolná sku-

pina sa s nimi bude musieť zaoberať,“ uvádza odbor kontroly 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka čelí viacerým 

škandálom. Denník Pravda upozornil, ţe tam neštandardne 

rýchlo získali diplomy deti dekana Ing. Daniela Bánociho i 

členka Akademického senátu Ing. Drahomíra Janíková. Rezort 

uţ v škole pozastavil prijímanie do prvého ročníka na bakalár-

sky stupeň študijného programu ľudské zdroje a personálny 

manaţment. Zároveň podal podnet prokurátorovi, aby prešetril 

pochybné vydávanie diplomov. 

Univerzitou otriasla aj kauza neziskovky, ktorá vyberala 

peniaze od študentov. Externisti z mimo trenčianskych pobo-

čiek v Prievidzi, Novej Bani a Nových Zámkoch platili nezis-

kovej organizácii celoţivotného vzdelávania, aj keď bolo v 
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tom čase školné zakázané. Peniaze sa však stratili. V orgánoch 

pochybnej neziskovky pôsobil istý čas aj rektor doc. Ing. Mi-

roslav Mečár, CSc. Ministerstvo kritizovalo, ţe poslucháči na-

stúpili na celoţivotné vzdelávanie, ktoré je povaţované za 

nadstavbu po strednej škole a univerzita ich neskôr preradila 

rovno do tretieho ročníka na riadne vysokoškolské štúdium. 

www.sme.sk 19.01.2010 

 

Dňa 19. januára 2010 zvolal tlačovú konferenciu rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miro-

slav Mečár, CSc., na ktorej oznámil, ţe sa rozhodol po roko-

vaní Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka dňa 18. januára 2010 abdikovať na funkciu rektora         

k 1. marcu 2010. O tejto skutočnosti informoval ráno 19. janu-

ára 2010 ministra školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Já-

na Mikolaja, CSc.  

V ďalšej časti 

svojej výpovede 

k novinárom po-

vedal, ţe to nebolo 

vôbec ľahké roz-

hodovanie, pretoţe 

jeho cieľom vo 

funkcii dekana Fa-

kulty sociálno-

ekonomických 

vzťahov, alebo ne-

skôr rektora univerzity bolo pozdvihnúť školu na vyššiu úro-

veň. Ţiaľ pri tomto snaţení a pri odstraňovaní nedostatkov, 

ktoré prevzal po nástupe do funkcie rektora zostal nepochope-

ný zo strany pracovníkov univerzity, ktorí pre svoje sebecké 

a osobné ciele spustili proces deštrukcie univerzity. Tieto sily 

podporovali aj mediálnu kampaň proti celej univerzite.  

http://www.sme.sk/
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Chyby a omyly zistené kontrolnou skupinou Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky sa postupne odstraňovali. Rôzne 

priame a nepriame útoky voči vedeniu univerzity neumoţnili 

realizáciu ozdravných krokov smerujúcich k dodrţaniu kritérií 

akreditačnej komisie. Realizácia potvrdila, ţe jediná fakulta 

univerzity, ktorá nesplnila kritéria ani na jeden stupeň vysoko-

školského štúdia v ţiadnom študijnom odbore bola Fakulta 

mechatroniky. Vedenie univerzity viackrát upozornilo vedenie 

fakulty zabezpečenie akreditácie, ktorá na tieto výzvy nerea-

govala. Paradoxom bolo, ţe práve zástupcovia tejto fakulty 

boli iniciátormi na odvolanie rektora prostredníctvom celouni-

verzitného akademického senátu. Proti jeho rozhodnutiu sa 

odvolali tri fakultné akademické senáty.  

Správna rada na svojom rokovaní 18. januára 2010 uloţila 

rektorovi doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc. úlohy, ktoré 

budú slúţiť na upoko-

jenie situácie na uni-

verzite v termíne do 

konca februára 2010 :  

- sfunkčnením sená-

tov tak, aby Trenčian-

ska univerzite Ale-

xandra Dubčeka pre-

šla komplexnou akre-

ditáciou; 

- očistiť školu od tých, ktorí vytvorili patovú situáciu; 

- vytvoriť podmienky pre prácu nového rektora. 

Zodpovedal na otázky prítomných novinárov odpoveďami, 

z ktorých moţno spomenúť  tieto : 

- Vrátili deti dekana Ing. Daniela Bánociho inţinierske dip-

lomy ? Zatiaľ sa tak nestalo. 

- Neuvaţujete sa prihlásiť do konkurzu na nového rektora ? 

Moţno. 
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www.sme.sk 20.01.2009 

pomocná evidencia 20/1/10 

 

Dekan fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Daniel 

Bánoci z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorá 

udeľovala tituly za neštandardne rýchle štúdium, prišiel 

o funkciu 22. januára 2010. Z postu dekana ho na podnet od-

chádzajúceho rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. odvo-

lal senát Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Dekan od-

ísť nechce, jeho zosadenie vraj bolo protizákonné. 

„Tu ide o študentov a v súčasnej dobe je fakulta v patovej 

situácii,“ citoval denník Pravda predsedníčku senátu Kvetos-

lavu Kováčovú. Ing. Daniel Bánoci podľa nej ignoroval kole-

gov, nezúčastňoval sa rokovaní a vyhýbal sa riešeniu problé-

mov. Dekana uţ skôr vyzval na odchod rektor doc. Ing. Miro-

slav Mečár. Doc. Ing. Miroslav Mečár pritom v minulosti Ing. 

Daniela Bánociho pred poslancami parlamentného školského 

výboru obhajoval.  

„Som obeťou intríg, nič zlé som nespravil,“ reagoval Ing. 

Daniel Bánoci na svoje odvolanie. Z dekanského kresla neodí-

de, rozhodnutie senátu vraj bolo protizákonné. Ing. Daniel Bá-

noci tieţ potvrdil, ţe jeho deti nevrátia vysokoškolské diplo-

my, ktoré získali po niekoľkomesačnom štúdiu. Takţe hum-

buk na univerzite má svoje pokračovanie. Ing. Dušana Báno-

ciho sa zastal funkcionár školy podpredseda senátu fakulty Ja-

roslav Binka, ktorý potvrdil, ţe senát fakulty nebol uznášania 

schopný pretoţe len dvaja jeho členovia majú mandát. Dezig-

novaný predseda univerzitného senátu vyzval Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky, aby odvolalo doc. Ing. Miro-

slava Mečára, CSc. z funkcie rektora univerzity, pretoţe hro-

zia personálne čistky na univerzite. Ministerstvo školstva Slo-

venskej republiky na tento podnet reagovalo odpoveďou, ţe 

pokiaľ univerzita by mala predloţiť návrh na zastupujúceho 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5512881&ids=6
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rektora. Malo by sa tak stať 25. januára 2010 na zasadnutí 

univerzitného senátu z dvojice kandidátov prof. Ing. Ivan 

Kneppo, DrSc. alebo doc. Ing. Peter Ponický, CSc. 

www.sme.sk 21.01.2010  

pomocná evidencia 36/1/10 

 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka na svojom ďalšom zasadnutí dňa 25. januára 2010 zastu-

pujúceho rektora opäť nezvolil. Na zasadnutie prišlo trinásť 

senátorov. Aby bol senát uznášaniaschopný, muselo by ich 

prísť aspoň štrnásť.  

Ako uviedol predseda senátu doc. RNDr. Dušan Holý, 

PhD. preto zvolal ďalšie, mimoriadne zasadnutie na štvrtok 

dňa 28. januára 2010. Zvolenie dočasného štatutára školy na-

miesto odchádzajúceho rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, 

CSc. bola podmienka ministra školstva prof. Ing. Jána Mikola-

ja na to, aby návrh na odvolanie posunul na schválenie prezi-

dentovi Ivanovi Gašparovičovi. Terajší rektor doc. Ing. Miro-

slav Mečár, CSc. podal demisiu k 1. marcu 2010. Senát ešte v 

decembri schválil návrh na odvolanie doc. Ing. Miroslava Me-

čára.  

Akademický senát naposledy zasadal 18. januára, mal voliť 

zastupujúceho rektora. Kandidátmi boli prorektor prof. Ing. 

Ivan Kneppo, DrSc. a exminister školstva doc. Ing. Peter 

Ponický, CSc., ktorý pôsobí na Fakulte mechatroniky. Zasa-

dania sa zúčastnilo len dvanásť senátorov. 

www.sme.sk 25.01.2010  

 

Akademický senát dňa 28. januára 2010 zvolil súčasného 

prorektora prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. za zastupujúceho 

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne. Na zasadnutí senátu sa zúčastnilo 12 členov, čo pri dvoch 

predchádzajúcich pokusoch zvoliť zastupujúceho rektora ne-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5533318&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5533315&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5533315&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5533314&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5533316&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5533316&ids=2
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5556352&ids=6
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stačilo a senát nebol uznášania schopný. V piatok 22. januára 

2010 písomne abdikovalo na členstvo v akademickom senáte 

päť členiek z Fakulty zdravotníctva. Z Fakulty špeciálnej 

techniky si podľa predsedu akademického senátu doc. RNDr. 

Dušana Holého, PhD. ne-

uplatňovali dva senátorské 

mandáty a Fakulta sociálno-

ekonomických vzťahov je-

den senátorský mandát. 

Podľa doc. RNDr. Dušana 

Holého, PhD. ukladá zákon 

aj štatút školy, ţe akademic-

ký senát má mať minimálne 

15 mandátov. Akademický senát Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka má 18 členov. Prítomnosť 12 členov na dneš-

nom zasadnutí tak bola podľa Holého dostatočná na to, aby 

senát mohol voliť zastupujúceho rektora. 

O funkciu zastupujúceho rektora sa uchádzali doc. Ing. Pe-

ter Ponický, CSc. z Fakulty mechatroniky a súčasný prorek-

tor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. V prvom kole volieb odo-

vzdali členovia senátu obom kandidátom po šesť hlasov, v 

druhom kole volieb získal prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.  

osem hlasov a za doc. Ing. Ponického, CSc. hlasovali štyria. 

Návrh na odvolanie terajšieho rektora Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Miroslava Mečá-

ra, CSc. doručili zástupcovia akademického senátu ministrovi 

školstva Jánovi Mikolajovi uţ 8. decembra 2009. Rektor doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. oznámil 19. januára 2010 tohto ro-

ka ministrovi, ţe k 1. marcu 2010 abdikuje na svoju funkciu. 

Doc. RNDr. Dušan Holý, PhD. trval na tom, aby minister po-

dal návrh na odvolanie doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. pre-

zidentovi Slovenskej republiky okamţite a nečakal aţ do kon-

ca februára 2010. V odpovedi minister školstva Slovenskej re-

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5556350&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5556350&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5556352&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5556352&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5556349&ids=2
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publiky dňa 21. januára 2010 oznámil, ţe odvolanie rektora 

doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. predloţí prezidentovi Slo-

venskej republiky, keď bude známy návrh akademického se-

nátu univerzity na zastupujúceho rektora. Predseda akademic-

kého doc. RNDr. Dušan Holý, PhD. povedal, ţe návrh zastu-

pujúceho rektora bude doručený dňa 29. januára 2010. 

www.sme.sk 28.01.2010 

pomocná evidencia 59/1/2010 

 

     Prodekanky pre pedagogiku Fakulty sociálno-ekonomic-

kých vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. PhDr. Olga Bocáková, PhD. a  PaedDr. Dana Riecic-

ká, PhD. dňa 1. februára 2010 oznámili, ţe týmto dňom abdi-

kovali na svoje funkcie prodekaniek. Svoju abdikáciu na funk-

cie zdôvodnili protichodnosťou nariadení a opatrení zo strany 

vedenia fakulty, neustály stres a napätie, zlé pracovné medzi-

ľudské vzťahy, nedostatok objektívnych informácií, ktoré im 

neumoţňujú adekvátne plniť pracovné povinnosti. 

www.tnuni.sk 01.02.2010 
 

Akademický senát Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zvolil 3. februára 

2010 na svojom zasadnutí doc. Ing.  Miroslava Mečára, CSc. 

poveril výkonom funkcie dekana Fakulty sociálno-ekono-

mických vzťahov. Túto funkciu bude vykonávať, aţ do vyme-

novania nového dekana fakulty. Podľa informácií, ktoré Fa-

kulta sociálno-ekonomických vzťahov zverejnila na svojej in-

ternetovej stránke, ţe na verejnom hlasovaní zúčastnilo desať 

členov Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov, z nich deviati hlasovali za doc. Ing. Miroslava Mečá-

ra, CSc. Doterajšieho dekana Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov Ing. Daniela Bánociho odvolal 20. januára 2010 z 

funkcie Akademický senát Fakulty sociálno-ekonomických 

http://www.tnuni.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5596083&ids=6
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vzťahov na návrh práve doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. Ten 

do konca februára 2010 stále vykonáva funkciu rektora školy. 

www.sme.sk 04.02.2010  

pomocná evidencia 64/1/2010 
 

  

Minister školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Ján Mi-

kolaj, CSc. dňa 1. februára 2010 odovzdal poverovacie listiny 

poverenému rektorovi prof. Ing. Ivanovi Kneppovi, DrSc., 

ktorý aţ do vymenovania nového rektora Trenčianskej univer-

zity A. Dubčeka v Trenčíne povedie školu. „Týmto sa situácia 

na Trenčianskej univerzite dostáva do normálu,“ konštatoval 

na dnešnej tlačovej 

konferencii minister 

prof. Ing. Mikolaj, CSc. 

Pri tejto príleţitosti 

konštatoval, ţe povere-

ný rektor môţe podľa 

vysokoškolského záko-

na vykonávať svoju 

funkciu aj bez súhlasu 

prezidenta Ivana Gaš-

paroviča. Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. bude viesť univerzitu 

od 1. marca 2010. Dokedy, nie je jasné. Podľa ministra bude 

musieť poverený rektor pripraviť nové voľby rektora, čo trvá 

aspoň štyri mesiace. Minister dnes vysvetľoval, prečo nepove-

ril Kneppa s okamţitou platnosťou, ako to pôvodne ţiadal 

akademický senát školy. Tvrdil, ţe toto zasadnutie senátu ne-

bolo podľa analýz rezortu „stopercentne legislatívne čisté“. 

„To, ţe bude mať prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. mesiac febru-

ár na prípravu je dobré, pretoţe veci si treba premyslieť, treba 

ich dotiahnuť,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie minister. Aj keď 

doterajší rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ktorý sa vzdal 

funkcie rektora bude vo funkcii ešte mesiac, minister sa neo-

http://www.sme.sk/
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báva neoprávnených personálnych čistiek, veď táto škola je 

pod verejnou kontrolou. Dočasne poverený rektor prof. Ing. 

Ivan Kneppo, DrSc. si predsavzal dotiahnuť ministerskú kon-

trolu na škole do konca, nastaviť nový systém riadenia a pri-

praviť ďalší akademický rok. „Treba upokojiť situáciu, najmä 

však v prvom rade sú to medziľudské vzťahy. Trošku boli na-

rušené, príliš na seba začali ľudia zazerať. Namiesto toho, aby 

sme sa venovali tej najdôleţitejšej funkcii, ktorú kaţdá inštitú-

cia má, čo je vzdelávanie,“ uviedol prof. Ing. Ivan Kneppo, 

DrSc. s tým, ţe sa bude snaţiť stabilizovať vedeckú radu i 

akademický senát. O personálnych zmenách zatiaľ odmietol 

hovoriť.  

Webnoviny 01.02.2010 
 

O dva týţdne, teda od 15. januára 2010 sa v Trenčíne začal 

zápis detí do materských škôl. Stále platí, ţe rodičom, ktorí v 

Trenčíne pracujú, teda v krajskom meste nemajú trvalý pobyt, 

sa moţno nepodarí umiestniť ratolesti do škôlky. Samospráva 

totiţ uprednostní deti rodičov s trvalým pobytom v meste, a 

ostatné deti do škôlky príjmu len v prípade, ţe im ostanú ešte 

voľné miesta. 

Trenčín mal uţ v minulom roku problém vyhovieť všetkým 

ţiadostiam o umiestnenie detí do materských škôl. Problém 

mesta Trenčín vznikol po schválení nového školského zákona, 

ktorý uloţil povinnosť 

zníţiť počet detí v jed-

notlivých triedach ma-

terských škôl. Samo-

správa deficit vyriešila 

otvorením piatich no-

vých tried. Dve nové 

triedy boli otvorené v 

súčasných materských 

školách a na sídlisku Juh problém s kapacitou bol vyriešený 
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otvorením troch tried vo voľných priestoroch na Základnej 

škole Trenčín, Východná ulica. Mesto zároveň prijalo jede-

násť pedagógov a päť prevádzkových zamestnancov. Pod-

mienka trvalého bydliska v Trenčíne na prijatie dieťaťa do 

materskej školy však ostáva platná. 

Útvar školstva na Mestskom úrade v Trenčíne zároveň in-

formoval, ţe zápis detí do materských škôl sa uskutoční cen-

trálne a to od 15. februára 2010 v budove Školských zariadení 

na Kubranskej ulici v 

Trenčíne. To znamená, ţe 

rodičia si môţu uţ v tých-

to dňoch vyzdvihnúť ţia-

dosti o prijatie dieťaťa v 

jednotlivých materských 

školách, po vypísaní tlači-

vo prinesú v určenom dá-

tume. Riaditeľky mater-

ských škôl následne do 15. apríla 2010 rozhodnú o prijatí či 

neprijatí detí. 

Okrem trvalého pobytu dieťaťa v Trenčíne materské školy 

pri zápise uprednostnia deti, ktoré dovŕšili päť rokov a deti s 

odloţenou povinnou školskou dochádzkou. V Trenčíne je 16 

mestských materských škôl a dve súkromné. V tomto škol-

skom roku sa o výchovu 1.450 detí stará 131 kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov a 85 prevádzkových zamestnan-

cov. 

www.sme.sk 2. 2. 2010 

 

Zdá sa, ţe škandálnym odhaleniam na Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubčeka nie je konca kraja a dokonca naberajú 

na intenzite, keď na jej adresu rozpráva stále viac ľudí, hlavne 

z univerzity. Všetky obvinenia smerujú k odchádzajúcemu 

rektorovi doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc. Naposledy 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5700024&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5700024&ids=6
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bola zaznamenaná výpoveď tajomníčky Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Ing. Ľubici Harakaľovej, ktorá sa 

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

bol v čase preradenia študentov z celoţivotného vzdelávania 

dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vied a súčasne pô-

sobil aj v Neziskovej organizácii celoţivotného vzdelávania, 

ktorá od študentov vyberala peniaze. Dnes sa volá Peroratio. 

Rôzne neziskové organizácie a rôznym spôsobom vyberali 

poplatky. Niektoré dostupné informácie hovoria o 550 eurách, 

niektoré aţ o 670 eurách. Boli tam aj iné platby, ktoré museli 

študenti platiť konkrétnym ľuďom. Študenti mali pocit, ţe pla-

tia univerzite školné. V skutočnosti peniaze končili v nezis-

kovkách a na univerzitu z nich podľa nej neprišlo ani euro. 

Hovorí, ţe ide o celú pavučinu neziskoviek a ľudí, ktoré sa 

majú podieľať na vyberaní nelegálneho školného. Odhalenia o 

prúdení peňazí mimo univerzity priniesla vo februári 2010 re-

lácia Paľba televízie Markíza. Podľa prepočtov Paľby nezis-

kovky prepojené na Trenčiansku univerzitu získali od študen-

tov len za jeden rok vyše 500 tisíc eúr. 

K tomuto verejnému odhaleniu podotkla Ing. Ľubica Hara-

kaľová pre denník Sme, ţe ak sa takýto človek dostane do čela 

univerzity a všetko sa vyplaví navrch, aspoň verejnosť uvidí, 

ţe to môţe dopadnúť rôzne. Rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, 

CSc. obvinenia odmietol, na Markízu podal trestné oznámenie 

za „ohováranie a zniţovanie ľudskej dôstojnosti“.  

www.sme.sk 18.02.2010 

pomocná evidencia 97/1/2010 

 

Webová stránka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka v Trenčíne priniesla dňa 18. februára 2010 krátku správu, 

ţe prorektorka pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. 

a prorektorka pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej univer-

http://www.sme.sk/
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zity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. dňom 

28. februára 2010 na vlastnú ţiadosť odstúpili z funkcií pro-

rektoriek.  

Ako dôvod odstúpenia uviedli urýchliť proces formovania 

nového vedenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne. Zároveň uviedli, ţe dôvodom odstúpenia nie je ne-

súhlas s novým vedením, podpora resp. nepodpora niektorých 

jednotlivcov či priznanie pocitu viny za vzniknutú situáciu. Na 

záver správy uviedli poďakovanie vedeniu Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, akademickému senátu 

a celej akademickej obci univerzity za doterajšiu dôveru a spo-

luprácu. 

www.tnuni.sk 18.02.2010 

pomocná evidencia 110/1/2010 

 

Abdikovaný rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa vyjadril, ţe je nemilo 

prekvapený, keď denník Pravda vo svojich dvoch článkoch 

„Rektor z Trenčína opúšťa školu aţ po pornoškandále“ a „Ko-

niec rektora“ vo svojom  sobotňajšom vydaní dňa 27. februára 

2010 opätovne prináša klamlivé a zavádzajúce informácie o 

mojej osobe. I napriek tomu, ţe v mojich oficiálnych vyhláse-

niach pre médiá a nakoniec i v rozhovore pre TASR dňa 26. 

februára 2010 boli uvedené konkrétne fakty viaţuce sa k mojej 

osobe, redaktori Pravdy ich ignorujú v rozpore s tlačovým zá-

konom a pokračujú v jednostrannej dezinformačnej kampani. 

Pre objektivitu uvádzam nasledujúce argumenty : 

1. Vôbec nie je pravda, ţe školu opúšťam aţ po pornoškandá-

le. Svoju demisiu z postu rektora som podal ešte 19. januára 

2010. 

2. V ţiadnom prípade som nechcel zostať ani na inom poste, o 

čom som verejne deklaroval vo svojich niekoľkých tlačo-

vých vyhláseniach. 

http://www.tnuni.sk/
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3. Ohradzujem sa voči vymyslenej cieľavedomej akejsi emai-

lovej pornohre. Pravosť tejto nezmyselnej fikcie nech posú-

dia odborníci a nie zaujatí jednotlivci. 

4. Opätovne je klamstvom, ţe na odchod z postu rektora ma 

vyzvala Slovenská rektorská konferencia. Tá o mojej osobe 

vôbec nerokovala. Je to len hlas jednej osoby rektora Ţilin-

skej univerzity, ktorý má asi záujem o pohltenie časti Tren-

čianskej univerzity. 

5. Zavádzaním je aj názor komentátora Pravdy Erika Potocké-

ho, ktorý celkovo spochybňuje moje pôsobenie na akade-

mickej pôde. Jeho neznalosť o mojich pedagogických, bá-

dateľských a vedeckých aktivitách mu umoţňuje absolútnu 

slobodu v úsudku, ţe som si v týchto oblastiach... „ani ne-

vrzol“. Ak by naozaj chcel zistiť pravdu, stačí kontaktovať 

Slovenskú národnú kniţnicu v Martine. 

6. Veľmi sa teším na to či Pravda bude o tejto kauze v rovna-

kom rozsahu informovať aj o výsledkoch trestného konania 

a prípadnom rozhodnutí súdu. 

www.sme.sk 02.03.2010  

pomocná evidencia 114/1/2010 

 

Počet záujemcov o štúdium na Trenčianskej univerzite Ale-

xandra Dubčeka poklesol. Túto informáciu potvrdil aj prorek-

tor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorý od 1. marca 2010 

dočasne povedie univerzitu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v minulosti 

podľa výsledkov kontroly Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky udelila viacerým študentom vysokoškolský titul za 

niekoľkomesačné štúdium. Niekoľkým stovkám účastníkom 

celoţivotného vzdelávania umoţnila v rozpore so zákonom 

prestup na vysokoškolské štúdium, pričom im započítala aj 

výsledky z celoţivotného vzdelávania. Okrem toho absolventi 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5780433&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5780433&ids=6
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tieţ platili za štúdium cez neziskové organizácie, hoci to zá-

kon neumoţňoval.  

Za tieto zistené nedostatky Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka prišli sankcie, ktorými dočasne prišla o právo 

prijímať záujemcov na jeden študijný program. Ministerstvo 

podalo aj trestné oznámenie na prokuratúru pre podozrenie z 

podvodu, podplácania a falšovania verejnej listiny. 

Všetky tieto negatívne informácie ovplyvnili prihlasovanie 

študentov do prvého ročníka nového akademického roka, keď 

o tomto čase bola v roku 2009 prihlásená asi tisícka prihláse-

ných do prvých ročníkov, teraz sú to nejaké desiatky. Fakulty 

preto plánujú predĺţiť termíny na podávanie prihlášok. Štu-

dentov by vraj mohli presvedčiť viaceré opatrenia, ktoré majú 

zamedziť sporným praktikám pri udeľovaní diplomov; zmeniť 

by sa malo aj vedenie kontroverznej fakulty. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka podľa prof. Ing. 

Ivana Kneppa, DrC. plánuje osloviť aj miestne firmy, ktoré 

potrebujú vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. S ich pomo-

cou chceme zverejniť informáciu, ţe tí, ktorí sa dajú na štú-

dium, nebudú mať problém ako bakalári sa zamestnať u 

miestnych podnikateľov a firiem. Univerzita má podľa neho 

záujem pripraviť tieţ odborníkov pre taiwanského investora 

AU Optronics, ktorý v priemyselnom parku v Trenčíne plánu-

je výstavbu závodu na výrobu a montáţ LCD modulov. 

Mimovládna Akademická rankingová a ratingová agentúra, 

ktorá niekoľko rokov zostavuje rebríčky slovenských vyso-

kých škôl Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vyčíta-

la, ţe prijíma priveľa študentov vzhľadom na počet učiteľov; 

keď na jednej z jej fakúlt údajne pripadlo zhruba 800 študen-

tov na jedného profesora a docenta. 

www.sme.sk 25. 2. 2010  

pomocná evidencia 110/1/2010 

 

http://www.sme.sk/
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Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, 

CSc. po odchode z funkcie dňa 28. mesiaca 2010 uţ nebude 

ďalej pracovať na škole. Poţiadal o ukončenie pracovného 

pomeru. Trenčianska univerzita čelila škandálu s podozrivo 

rýchlo udelenými titulmi. Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 

však z akademickej pôdy odchádza aţ po tom, čo vyšlo naja-

vo, ţe z jeho e-mailovej ad-

resy odchádzali e-maily s 

pornografickým obsahom. 

„Nebude pôsobiť v ţiadnej 

funkcii,“ potvrdil Mečárov 

odchod z univerzity zastupu-

júci prorektor prof. Ing. 

Ivan Kneppo, DrSc. od            

1. marca 2010.  

Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. mal napriek škandálom 

ohľadne udeľovania titulov za neštandardne krátke štúdium 

pôvodne vymeniť na poste dekana fakulty sociálno-ekonomic-

kých vzťahov Ing. Daniela Banóciho. 

Výpoveď však dal aţ po tom, čo bývalá prodekanka prof. 

Ing. Mária Gogová, PhD. oznámila, ţe ho bude ţalovať za se-

xuálne obťaţovanie. V čase, keď bol jej nariadeným, totiţ 

údajne dostávala z jeho adresy e-maily s pornom. Mečár sa k 

tomu nepriznal, podľa neho mohol elektronickú poštu niekto 

zneuţiť. 

Len pre zaujímavosť na Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka študuje v akademickom roku 2009/2010 4.029 den-

ných a 3.561 externých študentov. Do nového akademického 

roka 2010/2011 sa prihlásila zatiaľ len 29 študentov. Mimo-

vládna Akademická rankingová a ratingová agentúra zaradila 

školu vo svojom pravidelnom hodnotení k najhorším. 

www.sme.sk 26. 2. 2010 

pomocná evidencia 113/1/2010, 114/1/2010 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5758683&ids=6
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Do deviatich trenčianskych 

základných škôl nastúpi viac 

prvákov ako vlani, napriek to-

mu počet detí na základných 

školách klesne. Hovorí o tom 

štatistika po ukončení zápisov 

prvákov. Do školských lavíc by 

malo 2. septembra 2010 nastú-

piť 476 prvákov, čo je o 37 viac ako vlani. Pri ďalších 70 de-

ťoch rodičia poţiadali o odklad začiatku školskej dochádzky. 

V základných školách však tento školský rok odchádza 484 

deviatakov, takţe k novému školského roku bude v základ-

ných školách 4.092 detí, namiesto súčasných 4.100. Najviac 

detí pribudne na Základnej škole Veľkomoravská ul., kde 47 

deviatakov nahradí 89 prvákov. Naopak, zo Základnej školy 

Ulica Na dolinách odíde 54 deviatakov a pribudne len 21 pr-

vákov. Faktom zostáva skutočnosť, ţe to nie je definitívny po-

čet ţiakov, pretoţe v konečnom dôsledku ho môţe ešte ov-

plyvniť migrácia rodičov, odchod ţiakov na osemročné gym-

náziá a podobne. 

www.sme.sk 18. 2. 2010  

pomocná evidencia 98/1/2010 

 

„Chceme zlepšiť informovanosť študentov fakúlt, ktoré ma-

jú pozastavenú akreditáciu. Dubčekovej rodine sa chceme spo-

lu s vedením školy ospravedlniť za pošramotenie mena člove-

ka, ktorého názov nesie naša univerzita a ktoré bolo v dôsled-

ku udalostí z posledných mesiacov pošpinené,“ povedal jeden 

z organizátorov stretnutia Milan Lokšík s dekanmi fakúlt 

a vedením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne dňa 10. marca 2010. 

Súčasne dodal, ţe kauzy okolo Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka berú študenti veľmi citlivo. Kredit školy 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5832954&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5832954&ids=6
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prudko klesol a obávajú sa sťaţenia pozície absolventov na tr-

hu práce. „Obávame sa, ţe pri uchádzaní sa o zamestnanie bu-

de na nás mať potenciálny zamestnávateľ iný meter za kauzy, 

za ktoré nemôţeme a ktoré sú pochybením jednotlivcov a nie 

celej univerzity,“ vyjadril Milan Lokšík s tým, ţe študenti 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka i niektorí absol-

venti školy sú terčom posmešných poznámok študentov a ab-

solventov iných vysokých škôl. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka zaznamenala v 

súvislosti so škandálmi okolo školy rapídny pokles záujmu o 

štúdium v budúcom akademickom roku 2010/2011. Podľa po-

vereného rektora prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., kým v mi-

nulom roku sa na univerzitu hlásili tisíce záujemcov o štú-

dium, Tak v tomto roku je evidovaných zatiaľ ani nie 200 pri-

hlášok. Podľa tajomníčky Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov Ing. Ľubice Harakaľovej na najväčšiu fakultu školy 

sa hlásilo ročne asi 1500 študentov, teraz ich je len asi 35. 

www.sme.sk 10.03.2010 

pomocná evidencia 137/1/2010 

 

V poslednom čase najviac medializovaná Fakulta sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka má od 11. marca 2010 ustanovené všetky orgány po-

trebné na to, aby sa mohlo začať pracovať na akreditácii a v 

odstraňovaní nedostatkov zistených ministerskou kontrolou. 

Predsedom nového akademického senátu Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov sa stal doc. Ing. Ján Kútik, PhD. 

a jeho podpredsedom Ing. Martin Sedláček. Zamestnaneckú 

časť senátu tvorí osem pracovníkov fakulty – PhDr.  Delga-

dová  Elena,  Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Hajšová Mária, 

PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., doc. Ing. Kútik Ján, PhD.,  

Ing. Masárová Jana,  Ing. Sedláček  Martin, PhDr. Eva 

Ţivčicová, PhD., ktorých na tucet ich dopĺňa štvorica študen-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5832954&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5832954&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5834865&ids=6
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tov. Doterajší dekan Ing. Daniel Bánoci poţiadal zastupujúce-

ho rektora o uvoľnenie z funkcie. Na základe návrhu Akade-

mického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zo dňa 4. marca 

2010 poverený výkonom funkcie rektora prof. Ing. Ivan 

Kneppo, DrSc. dňom 5. marca 2010 poveril vykonávaním 

funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Mgr. Serge-

ja Vojtoviča, DrSc. Ing. Daniel Bánoci zostáva aj naďalej pô-

sobiť na škole ako pedagóg. 

Fakulta má pozastavené práva na prijímanie študentov do 

prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu ľud-

ské zdroje a personálny manaţment. Podľa nového vedenia 

fakulty tá sa pokúsi urobiť všetko pre to, aby sa koncom júna 

2010 sa mohli uchádzať o moţnosť prijímať prvákov na tento 

študijný odbor.  

Výučbu zo všetkých vysunutých pracovísk školy presunú 

od letného semestra do Trenčína. Zrušené budú vysunuté pra-

coviská v Prievidzi, Nových Zámkoch, Novej Bani, Malac-

kách, vo Svite a v Keţmarku. 

Doterajší rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. k 28. februáru 2010 ukončil 

pracovný pomer s univerzitou.  

www.sme.sk 11.3.2010  

pomocná evidencia 141/1/2010 
 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka dňa 10. marca 

2010 zverejnila na svojej webovej stránke vyhlásenie, ktorým 

oznámila voľby kandidáta na nového rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka na deň 2. júna 2010. Vyhláse-

nie obsahuje harmonogram jednotlivých úkonov, ktoré musí 

vykonať Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka aţ do vykonania volieb. 

vlastné poznámky 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5834865&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5834865&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5834865&ids=6
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pomocná evidencia 140/1/2010 

 

Po niekoľkoročnej pauze sa do výstavného areálu trenčian-

skeho Expo Centra vrátila výstava Učeň v dňoch 25. aţ 27. 

marca 2010. Celkovo sa na 

obnovenom podujatí pred-

stavilo 50 vystavovateľov. 

Iniciátorom obnovy tradície 

bol Trenčiansky samo-

správny kraj, ktorého pred-

seda MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH podujatie sláv-

nostne otvoril. Vo svojom 

príhovore ţupan pripomenul, s akou obrovskou odozvou u 

ţiakov, pedagógov i širokej verejnosti sa toto podujatie stretá-

valo v tomto areáli v prvých ročníkoch. „ V posledných desať-

ročiach sa však veľa vecí zmenilo. Ani slovo „učeň“ sa uţ v 

súčasnej školskej legislatíve nepouţíva. No odborné školstvo 

je momentálne jednou z programových priorít Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa stredných škôl 

v regióne. V závere minu-

lého roka sme konštituova-

li Krajskú radu pre odbor-

né vzdelávanie, rozbehli sa 

práce na Koncepcii odbor-

ného školstva v kraji, v 

niektorých stredných ško-

lách ideme budovať centrá 

odbornej prípravy, aby 

sme odborné školstvo v regióne prispôsobili aktuálnym potre-

bám trhu práce a urobili ho príťaţlivým pre ţiakov, ale aj ich 

rodičov“ konštatoval trenčiansky ţupan. Toto ţivotaschopné 
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podujatie podporil osobnou účasťou aj ţilinský ţupan Ing. Ju-

raj Blanár.  

vlastné poznámky 
 

Súčasťou výstavy bola aj súťaţ o najlepší exponát výstavy. 

Z 23 prihlásených výrobkov napokon hodnotiaca komisia vy-

brala štyri najlepšie a to Richarda Reţného a Tomáša Smre-

čeka so Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne získali oce-

nenie za učebnú pomôcku o získavaní silíc. Ďalšími ocenený-

mi boli Jaroslav Ďuďák a 

Joan Benjamin Gaidos, ktorí 

získali cenu za kolekciu me-

chanických hračiek s názvom 

Rodina. Peter Pavlík a Zde-

no Košút zo Strednej odbor-

nej školy v Povaţskej Bystrici 

získali ocenenie za spoločen-

skú hru biliard. A Michaela 

Švachová a Peter Kozáček zo Strednej odbornej školy na 

Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom získali cenu za pl-

niacu linku na fľaše. Osobitnú cenu predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja získala Alţbeta Varmuţová zo Strednej 

odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach za moderný 

sklársky výrobok s názvom Iné svety.  

vlastné poznámky 

 

Mesto Trenčín bolo v dňoch 8. aţ 11. apríla 2010 hostite-

ľom účastníkov 51. ročníka celoslovenského kola Fyzikálnej 

olympiády, ktorá je od svojho vzniku určená pre študentov 

maturitného ročníka. Nie je však neobvyklé, ţe medzi matu-

rantmi sa objavia aj ţiaci mladší. Jeho organizátorom bolo 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Na slávnostnom otvo-

rení Fyzikálnej olympiády sa k súťaţiacim účastníkom priho-

vorili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
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Pavol Sedláček, MPH, 

viceprimátor Mesta Tren-

čín Bc. Tomáš Vaňo 

a predseda celosloven-

ského kola Fyzikálnej 

olympiády prof. Ing. Ivo 

Čáp, CSc., ktorí im zaţe-

lali veľa úspechov 

v súťaţi. Po teoretickej 

skúške svoje znalosti študenti podrobili aj praktickým skúš-

kam. V ďalších dňoch prebehla teoretická časť v Domove 

mládeţe na Staničnej ulici a následný deň praktickú časť ab-

solvovali na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Pre 32 

účastníkov olympiády organizátori pripravili aj sprievodný 

program, počas ktorého navštívili Trenčiansky hrad a závod 

Rona v Lednických Rovniach.  

Odborná porota po vyhodnotení teoretických a praktických 

úloh vybrala desať najlepších – laureátov. Títo sa stretnú na 

dvoch sústredeniach, 

z ktorých päť najlep-

ších si svoje vedo-

mosti a praktické 

zručnosti otestuje 

s ostatnými mladými 

fyzikmi sveta na celo-

svetovom finále v júli 

2010 v Zágrebe. Na 

slávnostnom vyhod-

notení sa zúčastnili a aj ceny odovzdávali predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 

viceprimátor Mesta Trenčín Bc. Tomáš Vaňo, poslankyňa 

Národnej rady Ing. Magda Košútová a prodekanka Fakulty 

špeciálnej techniky doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD. 

Ján Bogár z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne v riešení zadania 
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Z výsledkovej listiny : 

1. Dušan Nemec z Gymnázia Veľká okruţná v Ţiline, 

2. Eugen Hruška z Gymnázia I. Kupca v Hlohovci, 

3. Ján Bogár z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 223/1/2010 

 

Uţ po jedenásty krát sa začiatkom marca 2010 konalo v 

Ľubľane Medzinárodné stretnutie troch slovanských katolíc-

kych škôl z Krakova, Trenčína a Ľubľany. Ide o vzájomné 

stretávanie sa spe-

váckych zborov. 

A tak sa 44 štu-

dentov a 5 peda-

gógov Piaristické-

ho gymnázia Joze-

fa Braneckého 

v Trenčíne ocitlo 

na týţdeň v slovin-

ských rodinách, 

kde boli ubytovaní 

a stali hosťami 

Škofijskego klasičnego gimnazia v Ľubľani. Okrem spoloč-

ných nácvikov absolvovali prehliadku školy, historického cen-

tra mesta, prijatie na radnici, celodenný výlet do krasovej jas-

kyne Postojna. Popri spevákoch pracovala aj tzv. jazyková 

sekcia, ktorá prezentovala najstaršiu knihu zúčastnených kra-

jín, realizovala anketu o znalosti našich krajín v uliciach mesta 

a skúmala podobnosti slovanských jazykov. Vrcholom bolo 

účinkovanie zborov na spoločnom koncerte v Slovinskej fil-

harmónii, ktorá patrí k najstarším v Európe, zaloţená v roku 

1701. Naozajstným záţitkom boli spoločné skladby, ktoré in-

terpretovali mladí umelci spoločne s organom, klavírom 
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a Komorným orchestrom Glasbennej školy, ktorá pôsobí pri 

gymnáziu. Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jo-

zefa Braneckého, pod vedením dirigenta Martina Holúbka, 

ktorý od januára tohto roka pôsobí pod novým názvom Piaris-

simo sa predstavil vo svojom novom elegantnom oblečení, 

ktoré podčiarklo vynikajúci výkon mladých Trenčanov, za čo 

ich vďačné publikum ocenilo búrlivým potleskom. Pred od-

chodom sa študenti rozlúčili spoločnou svätou omšou a plní 

záţitkov odišli s pocitom, ţe sa o rok opäť stretnú. Tento krát 

v marci 2011 v Trenčíne.    

vlastné poznámky 

 

Dňa 26. marca 2010 sa uskutočnila v areáli Expo Trenčín 

konferencia pod názvom „Implementácia podpory zdravia do 

vzdelávacích programov materských škôl Trenčianskeho kra-

ja“. Táto konferencia sa konala v rámci sprievodného progra-

mu rámci celoslovenskej výstavy „Učeň 2010“. 

Po programe detí z Materskej školy na Povaţskej ulici 

v Trenčíne, ktoré nacvičili krátky program s pani učiteľkou 

Bubeníkovou účastníkov konferencie pozdravila vedúca odde-

lenia odborných a metodických činností Krajského školského 

úradu v Trenčíne Mgr. Iveta Kováčiková. Úvodnú prednášku 

predniesla PaedDr. Katarína Guziová zo Štátneho pedago-

gického ústavu, v ktorej sa sústredila na štátny vzdelávací 

program. Po nej vystúpili prednášatelia. 

vlastné poznámky 

 

V marci 2010 absolvovali ţiaci deviatich ročníkov základ-

ných škôl  celoslovenské  testovanie z predmetov - slovenský 

jazyk a literatúra a z matematiky. Základné školy v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín dosiahli  nadpriemernú úro-

veň, čo potvrdzujú výsledky uvedené v tabuľke. Najspokoj-

nejší môţu byť ţiaci a pedagógovia zo Základnej školy 
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Trenčín, Dlhé Hony, keď ich 

výsledky boli najlepšie v rám-

ci trenčianskych základných 

škôl a v celoslovenskom hod-

notení obsadili 17. miesto. 

V matematike dosiahli 84,1%. 

Úspešnosť v materinskom ja-

zyku a literatúre bola úspešnosť na 86,6 %. 

vlastné poznámky 

 

O funkciu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne sa uchádzajú štyria záujemcovia. O tejto sku-

točnosti informoval predseda Akademického senátu univerzity 

Dušan Holý po uzávierke prihlášok dňa 6. apríla 2010. Písom-

ne svoju kandidatúru potvrdili : 

- terajší zastupujúci rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, PhD., 

- prof. Ing. Marek Liška, PhD. z Centra kompetencie skla 

Vitum Laugaricio –Vila,  

- súčasný dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Otto 

Barborák, PhD.,  

- exminister školstva, úväzkový pedagóg z Fakulty mechat-

roniky doc. Ing. Peter Ponický, CSc.. 

Volebná komisia zasadne dňa 8. apríla 2010 s hlavnou úlo-

hou a to je schváliť návrhy kandidátov na rektora. Do 21. aprí-

la 2010 oboznámia s časovým harmonogramom volieb kandi-

dátov a do 12. mája 2010 zverejnia ich osobné charakteristiky 

a programové vyhlásenia. Voľby nového rektora sa uskutočnia               

2. júna 2010 počas zasadnutia Akademického senátu univerzi-

ty. V prípade nezvolenia rovnaký deň bude vyhlásené druhé 

kolo volieb. 

www.sme.sk 07.04.2010 

pomocná evidencia 215/1/2010 
 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5985700&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5985698&ids=2
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Mesto Trenčín odvolalo z funkcie dňa 13. apríla 2010 riadi-

teľku Základnej školy na Kubranskej ulici v Trenčíne Mgr. 

Danielu Felgrovú. Dôvodom boli pochybenia zistené hlavnou 

kontrolórkou Mesta Trenčín Ing. Libušou Zigovou. Vedením 

školy, ktorá sa stará aj o mimoriadne nadané deti, bola dočas-

ne poverená zástupkyňa školy Mgr. Marta Kákošová. Mesto 

Trenčín zároveň vyhlásilo výberové konanie na nového riadi-

teľa. 

Zo správy hlavnej kontrolórky vyplýva, ţe na Základnej 

škole Kubranská ulica boli nezrovnalosti v účtovníctve a vy-

beranie hotovosti za poplatky bolo netransparentné. Škola 

podľa správy tieţ platila za beţné výdavky bez toho, aby do-

stala riadnu faktúru od dodávateľa. Problémy boli pri prenají-

maní so školskej jedálne, keď hlavná kontrolórka konštatovala 

uzatváranie nevýhodných nájomných zmlúv. Škola svojimi 

pochybeniami mestskú kasu pripravila o vyše tisíc eur. Nedos-

tatky mesto vyhodnotilo natoľko závaţné, ţe sa rozhodlo ria-

diteľku Mgr. Danielu Felgrovú odvolať. 

Treba konštatovať, ţe nešlo o účelovú kontrolu, teda len na 

tejto škole, ale kontrolované boli viaceré školské zariadenia,” 

konštatovala hovorkyňa Mesta Trenčín Erika Ságová. 

Z kontrolovaných škôl boli zistené nedostatky aj na Základnej 

škole Trenčín, na Veľkomoravskej ulici, no nie tak závaţné, 

no nie tak závaţné, aby sa musela riešiť personálnou výmenou 

riaditeľa školy.  

www.sme.sk 18. 3. 2010  

pomocná evidencia 185/1/2010 

 

Súťaţ „Mladý Európan 2010“ uţ po piaty raz zorganizo-

val Europe Direct centrum v Trenčíne dňa 19. apríla 2010 za 

účasti desiatich trojčlenných druţstiev zo stredných škôl Tren-

čianskeho kraja. Tohtoročnú vyhrali gymnazisti Ondrej Be-

leš, Jakub Duchovič, Zlatica Tóthová z Gymnázia Partizán-
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skeho pred druţstvom z Gymnázia Nováky a gymnazistami 

z Povaţskej Bystrice. Víťazi regionálneho kola budú reprezen-

tovať Trenčiansky kraj na národnom kole súťaţe „Mladý Eu-

rópan“ dňa 20. mája 2010 v Banskej Bystrici. 

Organizátorka súťaţe Slávka Hulecová informovala, ţe sú-

ťaţ mala tri kolá. „Prvým kolom bol vedomostný test, na vy-

hotovenie ktorého mali druţstvá dvadsať minút. V druhom ko-

le si svoje sily zmera-

li v zručnosti stava-

nia puzzle sklada-

čiek. Kolo skončilo 

vtedy, keď najrých-

lejšie druţstvo posta-

vilo obrázok. Do tre-

tieho kola, ktoré tvo-

ril vedomostný kvíz, 

postúpili tri školy 

s najväčším počtom 

dosiahnutých bodov. V kvíze museli odpovedať na 45 otázok 

rozdelených do troch oblastí Osobnosti, Symboly, Dominan-

ty.“  

Na ďalších miestach skončili Gymnázium M. R. Štefánika 

Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu 

a sluţieb Prievidza, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce 

nad Bebravou I. skupina,  Gymnázium Púchov, Stredná od-

borná škola Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola 

Stará Turá, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Beb-

ravou 2. skupina. 

www.sme.sk 22.04.2010 6:53 
 

    V rámci grantového programu  v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania podporí Mesto Trenčín v tomto roku finančne 

17 projektov. O prerozdelenie dotácií  v objeme 5 tisíc eúr sa 

uchádzalo celkovo 25 projektov.  Schválené neboli štyri pro-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6076482&ids=6
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jekty a ďalší štyria ţiadatelia nedodrţali termín podania ţia-

dostí. Zoznam schválených projektov : 

- Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole Trenčín, Šafári-

kova ul. 346 eúr, 

- Základná organizácia z Istebníka a Orechového – Pobytový 

tábor pre deti 272 eúr, 

- Jednota Sokol – Sokolský vietor do materských škôl 281 

eúr, 

- Verejná kniţnica – Čítajme všetci, čítanie je super 398 eúr, 

- Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole K. Pá-

divého – Regionálna súťaţ hry na plechové dychové nástro-

je 300 eúr, 

- Rodičovské zdruţenie Športové centrum pri Materskej ško-

le Trenčín, Ul. Márie Turkovej – 360 eúr, 

- Občianske zdruţenie Oslavujme spolu a zdravo pri Základ-

nej škole Potočná –350 eúr, 

- Občianske zdruţenie V prírode sa nestratíme pri Základnej 

škole Potočná –140 eúr, 

- Rodičovské zdruţenie Daruje krv čím skôr pri Materskej 

škole Trenčín, Soblahovská ul. – 215 euro, 

- Rodičovské zdruţenie S láskou a vďakou pri Základnej ško-

le Trenčín, Hodţova ul. – 385 eúr, 

- Trenčianska univerzita A. Dubčeka – 8. medzinárodná štu-

dentská konferencia 307 eúr, 

- Asociácia zväzov telesne postihnutých – Podieľajme sa na 

integrácii detí so zdravotne postihnutím 346 eúr, 

- Občianske zdruţenie Bezpečne do školy pri Materskej škole 

Trenčín, Meďňanského ul. – 350 eúr, 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradentva  a pre-

vencie – Kam po skončení základnej školy 303 eúr, 

- Študentská rada stredných škôl – Mladí mladým pre mla-

dých 303 eúr, 
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- Deťom, neziskový fond Nájdení v Európe pri Základnej 

škole Trenčín, Novomeského ul. – 44 eúr, 

- Deťom, neziskový fond Pocta P. Paulendovi pri Základnej 

škole Trenčín, Novomeského ul. – 245 eúr. 

pomocná evidencia 259/2010 

 

Ţiaci zo Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica do-

stali dňa 11. mája 2010 vynovené jazykové laboratórium. 

S učiteľkou, ale aj medzi sebou môţu v nej komunikovať pou-

ţitím slúchadiel a mikrofónov. Symbolickú stuhu na vynove-

nej učebni slávnostne prestrihol primátor Mesta Trenčín                   

Ing. Branislav Celler  za asistencie riaditeľa školy Mgr. Jo-

zefa Spišáka. „Verím, ţe do tejto učebne budete vchádzať 

vţdy s úsmevom a ţe sa tu jazykovo dobre pripravíte na ďalší 

ţivot,“ zaţelal ţiakom najväčšej školy na sídlisku Juh primátor 

Ing. Branislav Celler. 

Riadiacim centrom zrekonštruovanej triedy je učiteľský 

pult, ktorý umoţňuje 

komunikovať pedagógo-

vi so svojimi ţiakmi. De-

ti pracujú v skupinkách, 

vo dvojiciach aj jednotli-

vo a ich výstupy je moţ-

no nahrávať. K dispozí- 

cii majú aj vizualizér, 

ktorý slúţi na zväčšova-

nie obrázkov a ich premietanie na stenu. Na rozdiel od klasic-

kého meotaru, ktorý pracuje s priesvitnými fóliami, vizualizér 

si poradí aj s textom napísaným na papieri. 

Radosť z novej nadštandardne vybavenej učebne, ktorá na-

raz pojme osemnásť ţiakov, neskrývala ani učiteľka Mgr. 

Mária Králiková. „Doteraz ţiaci na hodinách počúvali hovo-

rený text z kaziet alebo CD nosičov. Boli pri tom rušení oko-
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lím, ako aj sebou navzájom. Teraz je však vyučovacia hodina  

efektívnejšia, deti sú sústredenejšie,“ zhrnula angličtinárka 

najväčšie výhody pouţívania slúchadiel a mikrofónov. 

„Táto učebňa je ďalším krokom k zmodernizovaniu vyučo-

vania na našej škole. Okrem riadnej výučby bude slúţiť aj pre 

odpoludňajšie školské záujmové krúţky. Chceme prilákať deti 

na štúdium cudzích jazykov. Od septembra 2010 nájdu záze-

mie v jazykovej učebni aj ruštinári, pretoţe je o tento jazyk na 

škole mimoriadny záujem. V blízkej budúcnosti plánujeme 

vybudovať ešte jednu podobnú triedu v rámci plánovanej re-

konštrukcie školy aj za pomoci vyuţitia eurofondov,“ vysvetlil 

riaditeľ školy Mgr. Jozef Spišák. Celkové náklady na vyba-

venie učebne presiahli 10-tisíc eúr. Podstatnú  časť tejto sumy 

venovali škole  súkromní sponzori, zvyšok zaplatila samo-

správa. 

www.trencin.sk 11.05.2010 
 

Spoločenská miestnosť Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

v dňoch 14. a 15. marca 2010 bola miestom divadelného pred-

stavenia Romeo and Juliet  v réţii Ing. Heleny Backárovej 

uskutočneného v rámci projektu Comenius, ktorý spojil tri 

školy – Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jihlave – Hele-

níne, Liceum Ogólnoksztalcace Umiejetnošci Tworczych, 

Szkolu Edukacji Innowacyjnej z Łodţe a Strednú umeleckú 

školu v Trenčíne.  

Študenti so svojimi vyučujúcimi pricestovali do Trenčína uţ 

5. marca 2010 a odvtedy boli zapojení kaţdý deň do priebehu 

projektu, rozdelení do skupín podľa svojho záujmu alebo ob-

lasti štúdia – propagácia projektu pod vedením Mgr. Art. 

Emőke Marcziovej, Mgr. Zuzany Spurnej, Mgr. Art. Pavly 

Pádivej, Mgr. Art. Róberta Sendera, nácvik divadelnej hry s 

Mgr. Helenou Hajnou, príprava scény v spolupráci s Mgr. 

Eliškou Stankovou a navrhovanie a realizácia kostýmov pod 

vedením Ing. Heleny Backárovej, Ing. Mgr. Anny Šupákovej, 

http://www.trencin.sk/
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Mgr. Art. Elišky Stankovej a Márie Janovskej. Samozrejme, 

takýto veľký projekt by nebol úspešný bez pomoci ďalších 

ochotných pedagógov, ale aj nadšených študentov, ktorí s po-

stupujúcim časom a stále viditeľnejším pokrokom projektu 

nachádzali novú motiváciu do ďalšej práce, pretoţe doba na 

prípravu divadelnej hry bola veľmi krátka – sobotné dopolud-

nie, päť pracovných dní a sobotná generálka. Napriek časo-

vým limitom, nedeľná predpremiéra a pondelková premiéra na 

doskách Strednej umeleckej školy bola úspešná, hoci išlo o 

náročnú Shakespearovu tragédiu s piatimi dejstvami celú na-

študovanú v anglickom jazyku.  

Záverom treba konštatovať, ţe týmto predstavením sa pro-

jekt nekončí, ale pokračuje ďalej v mesiaci október tohto roka 

v Łodţi, kde ţiaci počas stretnutia naštudujú ďalšiu historickú 

hru a o rok v Jihlave – Heleníne komédiu. Spojovacím prvkom 

stretnutí študentov je naštudovanie hier najznámejšieho ang-

lického dramatika Williama Shakespeara v angličtine.  

Motto projektu „Umenie je porozumenie a porozumenie je 

umenie“ sa naplnilo vo všetkých smeroch a úspech hry je 

a bude motiváciou pre pedagógov aj študentov do ich ďalšej 

práce. Projekt Comenius je realizovaný cez školské partner-

stvá, uskutočňovaný za finančnej podpory Národnej agentúry 

Slovenska – SAAIC.  

príspevok Ing. Heleny Backarovej 

 

V pondelok dňa 22. marca 2010 priniesli média informáciu, 

ţe garant predmetu politológia na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Rastislav Tóth, DrSc. 

odchádza z univerzity. Osemsto študentov politológie sa teraz 

obáva, ţe nebudú mať kde doštudovať. Podľa zastupujúceho 

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. 

Ivana Kneppa, DrSc.  politológia v Trenčíne ani na detašo-

vaných pracoviskách však zatiaľ ohrozená nie je.  Odchádza-
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júci garant PhDr. Rastislav Tóth, DrSc. podľa rektora šíri pa-

niku medzi študentmi, keď informuje medzi nimi o zániku po-

litológie. „Študenti uţ boli za mnou  a vysvetlil som im, ţe sa 

nemusia báť. Pre bakalárov, teda prvý stupeň sme uţ našli no-

vého garanta medzi našimi zamestnancami a pre druhý stupeň 

bolo vyhlásené výberové konanie.“ Výberové konanie by ma-

lo byť ukončené do konca marca 2010. Ak sa nenájde náhrada 

za PhDr. Rastislava Tótha, DrSc., študenti na druhom stupni 

budú musieť prestúpiť na inú školu. 

Dôvody odchodu garanta PhDr. Rastislava Tótha, DrSc. sú 

nejasné. Čiastočne sa vyjadril pre denník Pravda, ţe s prí-

chodom nového vedenia univerzity sa nič nezmenilo. Je zau-

jímavé jeho konštatovanie, ţe Trenčianska  univerzita Alexan-

dra Dubčeka nevydrţí dlhšie ako do Silvestra. 

www.sme.sk 22.03.2010 

 

Od rána dňa 25. marca 2010 sa v menších skupinách trúsili 

študenti po Trenčíne, ale ich smer bol jednoznačný, športová 

hala na Sihoti, kde sa 

konal na hracej ploche 

jubilejný 5. ročník 

Trenčianskeho robo-

tického dňa. Stretli sa 

na ňom opäť nadšenci 

v robotike zo Sloven-

ska aj zo zahraničia – 

Česka, Dánska, Fín-

ska, Nemecka a Ru-

munska v rámci programu Európskej únie „Comenius“. 

Na jeho otvorení sa zúčastnili predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, prezident Zväzu strojár-

skeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala a 
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riaditeľ hostiteľskej Strednej odbornej školy v Trenčíne Ing. 

Ľuboš Chochlík.  

Po predstavení prítomných hostí moderátorkou Evou Mišo-

vičovou ako prvý vystúpil s príhovorom predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. V 

slávnostnom príhovore ocenil, ţe práve v našom regióne a v 

našej strednej odbornej škole sa zrodila a udomácnila súťaţ, 

ktorá popularizuje vedu a techniku medzi mladými ľuďmi 

nášho samosprávneho kraja. „Aj v našom kraji, tak ako na ce-

lom Slovensku, uţ dávnejšie klesá záujem mladých o technic-

ké smery. Súčasná eko-

nomická kríza tento 

chaos v profesijnej 

orientácii ešte prehlbuje. 

Ekonomickí odborníci 

však jednoznačne upo-

zorňujú, ţe kaţdá rece-

sia napokon prerastie do 

novej fázy priemyselné-

ho rozvoja, ktorá sa ne-

zaobíde bez technicky vzdelaných odborníkov. Aj preto v kraji 

venujeme v poslednom období zvýšenú pozornosť odbornému 

školstvu. Vznikla u nás Krajská rada pre odborné vzdelávanie, 

pripravili sme stratégiu, ktorá postupne prerastie do koncepcie 

odborného vzdelávania v kraji, budovať začíname aj centrá 

odbornej prípravy v niektorých našich stredných odborných 

školách. Zelenú, samozrejme. budú mať aj také podujatia, 

akým je Trenčiansky robotický deň, pretoţe pomáhajú prebú-

dzať záujem mladých o technické vzdelanie. Je to pravdaţe aj 

zásluha pedagógov, ktorí mladých ľudí v konkrétnych školách 

v takejto záľube podporujú a usmerňujú.“  

Aj v tomto ročníku prezentovali výsledky spolupráce v 

programe Európskej únie Comenius - školské partnerstvá aj 
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ţiaci stredných škôl z Dánska, Fínska, Nemecka a Rumunska. 

Osobitne zaujal aj bohatší sprievodný program tohto jubilej-

ného ročníka, ktorého súčasťou bol napríklad futbalový zápas 

robotov, ale aj niekoľko odborných prednášok. Program vyvr-

cholil odovzdávaním ocenení v jednotlivých súťaţných kate-

góriách.  

Účastníkov podujatia 

pozdravil primátor Mes-

ta Trenčín Ing. Branislav 

Celler, ktorý v úvode 

svojho vystúpenia vyjad-

ril svoju radosť, ţe do 

súťaţe sa zapojili aj ţiaci 

základných škôl mesta 

Trenčín, čo je výsledok 

podpory Mesta Trenčín 

pre vznik technických krúţkov na základných školách. „Máme 

za to, ţe nielen podpora informatiky na základných školách, 

ale aj podpora technických krúţkov je ten správny nastúpený 

smer. Verím, ţe tieto deti, ktoré prídu do ţivota budú motorom 

rozvoja mesta celého regiónu.“ 

O svojich pocitoch z podujatia povedal predseda Zväzu 

strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. Milan Caga-

la, ţe je rád, ţe toto podujatie prospeje rozvoju strojárskeho 

priemyslu.  

Ako posledný vystúpil riaditeľ robotického dňa Ing. Ľuboš 

Chochlík, ktorý v úvode konštatoval, ţe toto podujatie od 

svojho počiatku malo za úlohu propagácie vedy a techniky 

medzi mladými ľuďmi. Poprial všetkým súťaţiacim, ktorí pri-

šli dnes do Trenčína veľa úspechov. 

Súťaţné predpoludnie odštartovali štyri kategórie Driver 

A), Driver B), Free stale a Skladačky. V kategórii Driver A) 

súťaţnú trať časom 12,47 sek. prešiel robot Apollo súťaţiace-



254 

 

ho Andreja Poláčka zo Základnej školy Trenčianska Turná. 

V kategórii Driver B) zvíťazil Jakub Slávik z tej istej školy. 

Najväčšiu divácku pozornosť pútal futbalový zápas robotov 

medzi študentmi z Vysokej školy strojníckej z Košíc 

a Vysokej školy banskej z Ostravy. Vyvrcholením celého 

podujatia bola prezentácia unikátneho univerzálneho servisné-

ho robota pod názvom Daunt, ktorého autori Juraj Ecsery 

a Marek Šutiak ho charakterizovali ako zariadenie, ktoré svo-

jimi technickými parametrami by malo v budúcnosti zachra-

ňovať ľudské ţivoty. 

www.tsk.sk 26. marca 2010 

 

Základná škola Bezručova privítala 

dňa 11. mája 2010 návštevu z ďalekého 

Tokia. Prijatie návštevy školy prijala 

Masako Morishita, kultúrna atašé ja-

ponskej ambasády na Slovensku. Sym-

patická Japonka pracuje na Slovensku uţ 

dva roky a mesto Trenčín navštívila uţ 

po štvrtýkrát. V júni tohto roka sa so 

Slovenskom rozlúči a vráti sa späť do 

Tokia.  

Na stretnutí si Masako pripravila pre študentov deviatych 

ročníkov na základnej školy prezentáciu o svojej krajine 

a japonskej kultúre. V zaplnenej triede, milo nervózna mladá 

dáma, začala svoju prednášku v angličtine. Prezentácia začala 

pútavým videom, ktoré všetkým predstavilo krásy a ţivot 

v tejto krajine. Nasledovalo predstavenie Japonska so zaují-

mavým výkladom japonského atašé. Študenti dychtivo sledo-

vali anglický výklad pani Masako Morishita. Záver stretnutia 

spestrila diskusia. Početné dotazy a otázky prekvapili aj sa-

motnú Masako. Riaditeľ školy Mgr. Ivan Pavlík sa ţiakmi 

http://www.tsk.sk/
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základnej školy so vzácnou návštevou rozlúčili kyticou kvetou 

a spomienkové predmety mesta Trenčín.  

Základná škola sa takýmito projektmi snaţí zvýšiť úroveň 

cudzieho jazyka na škole a podporiť komunikáciu s cudzo ho-

voriacimi národmi, kedy obe strany navzájom komunikujú 

iným ako materinským jazykom. Súčasne vedie ţiakov 

k solidarite a rešpektovaniu iných národností. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 333/1/2010 

 

Dňa 17. mája 2010 predstavili sa ţiačky literárneho odboru 

Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne 

s ročníkovým literárno-dramatickým pásmom Hľadanie tvárí 

Edith Piaf. Podľa autobiografickej knihy „Edith Piaf - Môj 

ţivot“ v naštudovaní Mgr. Zuzany Mišákovej divadelné 

predstavenie predviedli na scéne kina Hviezda ako ročníkovú 

prácu ţiačky divadelného odboru.  

pomocná evidencia 390/1/2010 

 

V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne sa dňa 20. mája 

2010 uskutočnilo krajské kolo súťaţe Môj nápad pre región, 

zameranej na podpo-

ru a rozvoj štúdia 

cestovného ruchu na 

stredných školách. 

Hlavným organizá-

torom súťaţe bola 

organizácia Junior 

Achievement Slo-

vensko, partnermi 

pre krajské kolo bol 

Trenčiansky samo-

správny kraj a Slovenská agentúra cestovného ruchu.  
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Súťaţ jednotlivcov bola postavená na individuálnej prezen-

tácii konkrétneho produktu, výstupu z projektu, ktorý študent 

navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v ško-

le za pomoci spoluţiakov, 

ako napr. film, CD, infor-

mačná alebo propagačná 

broţúra, výsledky prie-

skumu a podobne. Základ-

ným cieľom bolo podporiť 

rozvoj a skvalitnenie pre-

zentačných a komunikač-

ných zručností študentov, 

ktoré sú potrebné v kaţdej oblasti spoločenského a pracovné-

ho ţivota, a taktieţ sú dôleţitým predpokladom pre úspešnosť 

študentov v ďalšom štúdiu ako aj pre uplatnenie sa na trhu 

práce. Uţ ôsmy ročník tejto krajskej súťaţe otvoril podpredse-

da Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček. 

Dvanásť študentov z Trenčianskeho kraja Bratislavy a Piešťan 

prezentovalo svoje desaťminútové projekty. Odborná porota 

jednoznačne skonštatovala, ţe študenti pripravili skutočne ori-

ginálne prezentácie, zvládli vybrané témy a takmer všetky by 

okamţitou realizáciou priniesli pozitívny efekt a prínos pre re-

gión. Aj programový manaţér organizácie Junior Achieve-

ment Slovensko Ing. Marián Paulus zdôraznil, ţe ani jeden 

z predchádzajúcich roční-

kov súťaţe nemal tak vyso-

kú úroveň. Prvenstvo porota 

udelila Barbore Valkovej 

z Obchodnej akadémie  

Prievidza za prezentáciu 

Svet v hline. Na druhom 

mieste sa umiestnila Lucia 

Petrášová zo Spojenej ško-
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ly OZ Obchodná akadémia Partizánske za projekt Cesta do 

minulosti a na treťom mieste Marek Gajdoš zo Strednej od-

bornej školy obchodu a sluţieb Piešťany za prezentáciu Za 

športom do Piešťan. Dve najúspešnejšie súťaţiace postúpili do 

celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v júni 2010.  

www.tek.sk 21. mája 2010 

pomocná evidencia 349/1/2010 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH, prijal a ocenil dňa 26. mája  2010 víťa-

zov súťaţe o Najlepší podnikateľský zámer 2009. 

Súťaţ prebiehala v rámci projektu Trenčiansko - zlínska 

inovačná platforma, spolufinancovaného z operačného prog-

ramu Európska územná spolupráca, programu Cezhraničná 

spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007 – 

2013. Vyhlasovateľom a organizátorom prvého ročníka súťaţe 

o najlepší podnikateľský zámer je na území Trenčianskeho 

kraja Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja n.o.. Jej cieľom je vyhľadať a podporiť nápady študen-

tov zaujímavé svojím inovačným potenciálom, zvýšiť ich záu-

jem o podnikanie a zakladanie firiem, ale aj povedomie o ná-

strojoch podpory podnikania v Trenčianskom kraji, rozvíjať 

u mladých kreativitu a podnikateľského ducha. 

Súťaţ bola vyhlásená 30. septembra 2009 vo dvoch  kategó-

riách – pre stredné a vysoké školy. V oboch kategóriách sa do 

súťaţe prihlásilo 40 súťaţných prác. V priebehu mesiacov ma-

rec a apríl 2010 sa uskutočnilo prvé kolo hodnotenia zámerov 

a päť najlepších v kaţdej kategórii postúpilo  do ďalšieho kola 

na základe stanovených  kritérií. Hodnotiteľská komisia  súťa-

ţe „o najlepší podnikateľský zámer“ napokon  rozhodla o cel-

kovom poradí súťaţiacich nasledovne : 

 

 

http://www.tek.sk/
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kategória stredné školy 
1.  Tadeáš Valigurský zo Strednej odbornej školy v Trenčíne  

za výrobu reproduktorov strednej aţ vyššej kvality 

2.  Denisa Mikušová zo Strednej odbornej školy z Bánoviec 

nad Bebravou za „Škôlka pre seniorov“ liečebno - rehabi-

litačné centrum 

3.  Zuzana Puchorová zo Strednej odbornej školy z Bánoviec 

nad Bebravou za cukráreň Čikita 

kategória vysoké školy 

1. Peter Turčan z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

v Trenčíne za zriadenie spoločnosti Flukos - zaoberajúcej 

sa elektronickými aukciami v oblasti 

2.  súťaţný tím Matej Knoll, Dominika Gadušová z Fakulty 

manaţmentu UK Bratislava za zriadenie spoločnosti Steak 

s.r.o. zameranou na sprostredkovanie záţitkov či adrenalí-

nových, alebo relaxačných 

3.  Katarína Paulová z Fakulty prírodných a ekonomických 

vied UK Bratislava za spoločnosť Aurora Borealis zaobe-

rajúcej sa dovozom, predajom a zákazkovou výrobou lu-

xusných predmetov.  

 vlastné poznámky 
 

Základná škola na Bezručovej ulici od 31. mája do 4. júna 

2010 oslavovala 45. výročie svojho vzniku. Päť dní na pódiu 

v školskom areáli aj na nedávno zrekonštruovanom ihrisku 

prebiehalo viacero zaujímavých kultúrnych a športových pod-

ujatí. 

Od pondelka do štvrtka si počas popoludňajšieho športovo-

kultúrneho programu prišli na svoje najmä terajší ţiaci jubilu-

júcej školy, pre ktorých boli pripravené vystúpenia folklór-

nych súborov, divadelné predstavenie či exhibičný zápas vo 

futbale a vybíjanej. V piatok sa však po školských chodbách 

prechádzali aj bývalí pedagógovia a zamestnanci. Na stenách 

jednej z chodieb si so záujmom prezreli fotografie deviatačky 
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Karin Holotovej, ktorá mapuje dianie v škole zachytené foto-

objektívom. 

Centrom všetkého programu bolo pódium v areáli školy, na 

ktorom sa postupne v úlohe spevákov či tanečníkov vystriedali 

viacerí ţiaci. Z pódia zaznelo aj niekoľko príhovorov a gratu-

lácií. „Základná škola je pre kaţdého človeka jedným 

z najkľúčovejších období ţivota. Preto chcem pedagógom po-

ďakovať za všetko, čo robili a robia pre deti, ale aj pre mesto 

Trenčín. Škole prajem dobrých ţiakov, ktorí sem radi budú 

chodiť, veľa skvelých pedagógov, rodičov, dobrého pána ria-

diteľa a dobrého zriaďovateľa,“ zaţelal s úsmevom jubilujúcej 

škole primátor Ing. Branislav Celler. 

Vo vedení školy sa počas jej histórie vystriedalo kvarteto 

riaditeľov – súčasný Mgr. Ivan Pavlík, jeho predchodkyne 

Mgr. Jarmila Mahríková, Mgr. Anna Plánková a historicky 

prvý zamestnanec školy RNDr. Milan Martinko, ktorý 

v riaditeľskom kresle pobudol úctyhodných 27 rokov. „Dlhé 

roky sme boli hodnotení medzi najlepšími školami Trenčian-

skeho okresu. Som rád, ţe táto škola si svoj vysoký kredit stá-

le udrţiava a má dobrú povesť medzi rodičmi. Veľa zdaru, 

dobré zdravie a pohodu,“ zaţelal zamestnancom a ţiakom ško-

ly, do ktorej prvýkrát vstúpil ešte v roku 1964, jej bývalý ria-

diteľ RNDr. Milan Martinko. 

Vyvrcholením osláv bolo piatkové večerné vystúpenie praţ-

skej hudobnej skupiny Kiss. Ešte predtým však súčasný riadi-

teľ Ivan Pavlík zhrnul svoj pohľad na terajší stav školy. „Naša 

škola má všetko, čo potrebuje na to, aby bola naozajstnou mo-

dernou školou. Moderná škola je taká, ktorá namiesto forma-

lizmu a prázdnych fráz vyvíja reálnu činnosť so ţiakmi a pre 

ţiakov. Rozvíja tvorivosť svojich ţiakov prostredníctvom 

vzdelávacích aj voľnočasových aktivít. Ukazuje nové moţnos-

ti a sprostredkováva nové záţitky, ktoré ţiaci vyuţijú 

v reálnom ţivote. Na to však potrebuje, okrem podpory zria-
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ďovateľa, hlavne vzdelaných a zapálených pedagógov, aktív-

nych  a vedomostí chtivých ţiakov a samozrejme, chápajúcich 

a pomáhajúcich rodičov. My máme to šťastie, ţe všetky tieto 

podmienky spĺňame a budeme sa snaţiť aj do budúcnosti, aby 

naša škola patrila k najlepším.“ 

www.trencin.sk 08.06.2010 
 

Novým rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka sa stal prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorého dňa               

2. júna 2010 v druhom kole zvolil Akademický senát 14 hlas-

mi zo 26 senátorov. Protikandidátom bol exminister školstva 

Ing. Peter Ponický, CSc., ktorý pôsobí na Fakulte mechatroni-

ky. Pôvodne kandidovali aj Ing. Oto Barborák, CSc. a prof. 

Ing. Marek Liška, DrSc., tí sa pre spoločnú zhodu programov 

rozhodli odstúpiť a podporiť prof. Ing. Kneppa, DrSc.  

Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. sa definitívne stane rektorom 

po vymenovaní prezidentom Ivanom Gašparovičom. Prof. Ing. 

Ivan Kneppo, DrSc. zastával na univerzite funkciu prorektora. 

Po vlaňajších škandáloch s expresnými titulmi a ďalšími po-

chybeniami potvrdenými kontrolou ministerstva školstva a 

odchode vtedajšieho rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. 

vykonával funkciu zastupujúceho rektora. Vyštudoval Sloven-

skú technickú univerzitu v Bratislave. 

Úlohou nového rektora bude stabilizovať situáciu na uni-

verzite, ktorá po škandáloch pocítila zníţený záujem o štú-

dium na škole. Škola tieţ môţe prísť o štatút univerzity, preto-

ţe nesplnila podmienky Akreditačnej komisie. O akreditáciu 

prišli aj dve fakulty. „Mojim cieľom je, aby Trenčianska uni-

verzita prestala byť čiernou ovcou medzi slovenskými vyso-

kými školami,” povedal po zvolení prof. Ing. Ivan Kneppo, 

DrSc., ktorý si myslí, ţe jeho tesné víťazstvo dokazuje, ţe ško-

la stále nie je jednotná. Dúfa, ţe sa to pod jeho vedením časom 

zmení. Študentom odkázal, ţe sú nedotknuteľní a bude robiť 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6343946&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6343944&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6343943&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6343947&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6343947&ids=6
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všetko pre to, aby v pokoji doštudovali, aj keď moţno nie vo 

svojom odbore, ale príbuznom. 

Trenčianske noviny 07.06.2010 

pomocná evidencia 376/1/2010 

 

Popoludní 17. júna 2010 sa vrátili domov štyri desiatky 

trenčianskych stredoškolákov z Francúzska. Preţili tam dra-

matické povodne v juhovýchodnej oblasti krajiny. Ich zvítanie 

s rodinami a spoluţiakmi sprevádzali objatia, výkriky a slzy 

šťastia. 

Čo sa vlastne stalo ?  

Keď ţiaci troch tried 

Zdruţenej strednej školy 

hotelových sluţieb a ob-

chodu pred týţdňom od-

chádzali na jazykovo - 

plavecký pobyt do fran-

cúzskeho mesta Saint – 

Ayglus nečakali akú 

drámu tam v poslednú 

noc pred odchodom z pobytu zaţijú. Túto oblasť postihli ne-

čakané záplavy a v blízkosti kempu, kde stredoškoláci bývali 

v stanoch, sa pretrhla priehrada a vylial sa aj neďaleký potok. 

Voda zaliala stany 

v kempe, kde bývali 

a podľa ich slov stúpala 

veľmi rýchlo. „Som rád, 

ţe ţijem a ţe sme všetci 

doma,  bolo to dosť tvr-

dé. Mohlo to dopadnúť 

aj horšie,“ hovorí druhák 

Richard. Ako opisuje, 

ráno, keď sa zobudil, 
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plával v stane na matraci, ako na nafukovačke. 

Podľa študentov, prívalová vlna prišla veľmi rýchlo. Zobu-

dili sa na to, ţe majú v stanoch vodu. „Najskôr som mala vody 

po členky, potom po pás a o desať minút po prsia. Celú noc 

pršalo. Nečakali sme, ţe sa na nás vyleje celé jazero,“ opisuje 

dramatickú situáciu 17 - ročná Lucia Rúţičková. Stúpajúca 

voda naberala na sile a keďţe boli blízko jazera, ľudí aj veci 

začal strhávať silný prúd. „Ľudí z vody sme museli ťahať tak, 

ţe sa chytali rúčiek z metly,“ opisuje dramatické chvíle štu-

dentka Soňa. 

Všetci sa snaţili utekať preč. „Hádzali sme si veci do tašiek, 

brali sme prvé, čo sme videli, ale veľa sme tam toho nechali,“ 

doplnila ju Lucia. „Brodili sme sa preč s kuframi nad hlavami 

na taký kopček a čakali 

sme, čo sa bude diať ďa-

lej.“ Neskôr dorazili aj 

záchranári a hasiči, ale 

to uţ boli naši študenti 

v poriadku a v bezpečí. 

O tom, čo sa stalo 

a najmä, ţe sú v po-

riadku, sa snaţili infor-

movať rodičov. „Prišla 

mi sms, v ktorej bolo napísané: všetko máme pod vodou, ale 

všetko je v poriadku,“ hovorí Rastislav Pelech. „Keďţe sprá-

va prišla z cudzieho čísla a nevedel som, čo znamená, tak vo-

lal som hneď naspäť a dozvedel sa, čo sa stalo.“ Ako dodáva, 

syn Róbert sa snaţil situáciu maximálne zľahčiť. „Aţ z médií 

a internetu som sa dozvedel, čo sa tam stalo a akým spôso-

bom, bolo to pre mňa hrozné,“ doplnil Pelech. Ocenil aj in-

formácie, ktoré dostávali kaţdé dve hodiny z agentúry, cez 

ktorú študenti vycestovali. 
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„Syn Adam sa ozval 

hneď ráno o siedmej, 

tieţ z cudzieho čísla,“ 

hovorí otec druháka Du-

šan Hulvák. Ten volal 

do školy, na ambasádu, 

do agentúry. Kým sa im 

opäť podarilo so synom 

skontaktovať, prešli asi 

dve hodiny. „Boli to 

nervy a stresy. Prišiel o doklady, peniaze, celú peňaţenku, ale 

vykašľať na to, hlavne, ţe sú všetci doma a zdraví,“ dodáva. 

Okrem oblečenia, osobných vecí, dokladov, či peňazí ostalo 

v kempe „utopených“ veľa  mobilov, foťáky. „Dcéra mi vola-

la, čo sa stalo a len kričala do telefónu „mami, mami,“ 

a z mobilu bolo počuť krik,“ povedala Anna Rúţičková. Prá-

ve mobil jej dcéry Lucii spájal ostatných s domovom 

a najbliţšími. „Bol to jeden z mála telefónov, ktorý to preţil,“ 

dodala Anna. 

Na trenčianskej stanici nedočkavo okrem rodičov čakali aj 

spoluţiaci s nápisom „Vitajte doma“. „Keď tam išli, chceli 

sme, aby doniesli fľašu super francúzskeho vína, teraz sa te-

šíme, ţe sú tu. Mali sme o nich strašný strach, v škole sme dva 

dni nič iné neriešili,“ dodali s radostným úsmevom. 

Oblasť Francúzskej riviéry, kde boli aj trenčianski študenti, 

postihli prívalové daţde a záplavy. Voda zničila cesty, demo-

lovala autá, zatopila domy, letoviská. Ţiaľ, aj zabíjala. Fran-

cúzske úrady evidovali 15 mŕtvych a 12 nezvestných. Naši 

študenti mali šťastie. 

www.sme.sk 17.06.2010 

pomocná evidencia 428/1/2010 
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Dňa 17. júna 2010 sa uskutočnil tretí ročník Športovej 

olympiády detí materských škôl mesta Trenčín na športovis-

kách Základnej školy Novomeského ul. Pod záštitou OFDM 

Slovensko a s organizačným tímom Školských zariadení mesta 

Trenčín, m.r.o. s jej riaditeľkou Mgr. Dankou Lorencovou 

a Materskej školy, Šafá-

rikova ul. v Trenčíne na 

čele s riaditeľkou Na-

ďou Andelovou si 170 

detí z materských škôl 

zmeralo sily v rýchlosti, 

šikovnosti a obratnosti. 

Pod heslom „Nie je dô-

leţité zvíťaziť, ale za-

športovať si“, deti vztý-

čili olympijskú zástavu, zapálili olympijský oheň a pustili sa 

do športovania. Nakoľko športovaniu v tento deň prialo aj po-

časie, akcia sa vydarila a vyčarila úsmev, spokojnosť 

a nadšenie na tvárach detí.  

Naďa Andelová 
 

 

       V Kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne si dňa 22. júna 

2010 prevzalo 26 jednotlivcov a školských kolektívov zo zá-

kladných škôl v Trenčíne z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera ocenenie „Detská osobnosť mesta Tren-

čín 2010“.   

Samospráva Mesta Trenčín uţ po šies-

ty raz ocenila po šiesty raz úspešných 

riešiteľov predmetových olympiád, mla-

dých umelcov a športovcov. V zozname 

ocenených mladých talentov pribudli 

ţiaci trenčianskych základných škôl, kto-

rí svojimi vedomosťami, športovým ale-
primátor Ing. Branislav Celler 
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bo umeleckým majstrovstvom zabodovali v predmetových 

olympiádach, športových súťaţiach a umeleckých vystúpe-

niach prinajmenšom na krajskej úrovni.  

Vo svojom príhovore primátor Mesta Trenčín Ing. Branis-

lav Celler zhodnotil pracovné úsilie ţiakov v uplynulom škol-

skom roku takto : „Teší ma, ţe máme v Trenčíne šikovné deti 

a cieľavedomých pedagógov, ktorí sa im venujú a podieľajú 

na ich úspechoch. Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl, 

bude aj naďalej klásť veľký dôraz na vzdelanie, pretoţe práve 

na školách sa formuje nielen budúcnosť ţiakov, ale aj celého 

mesta či spoločnosti“. 

Ocenení ţiaci: 

- Paulína Podskupová, najlepšia geografka, 

- Nikola Záhumenská, najlepší olympionik v nemeckom ja-

zyku, 

- Tereza Kohoutová, najlepší Slávik Slovenska,  

- Dominika Ţilková, najlepší interpret rozprávok, 

- Martina Beďatšová, najlepší retor, 

- Michal Mrázik, najlepší fyzik, 

- Martin Schvarcbacher, najlepší olympionik v anglickom 

jazyku, 

- Zuzana Švedová, najlepší olympionik v slovenskom jazy-

ku, 

- Ondrej Valach, najlepší inštrumentalista, 

- Monika Porubanová, najlepší spevák, 

- Michaela Tureková, najlepšia výtvarníčka,  

- druţstvo v cezpoľnom behu – Martin Ďurači, Martin 

Chrenko, Štefan Molnár zo Základnej školy   Ul. Na doli-

nách, 

- druţstvo mladších ţiakov v malom futbale, Základnej 

školy  Ul. Na dolinách, 

- druţstvo gymnastiek mladších ţiačok Základnej školy 

Východná, 
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- druţstvo gymnastiek mladších ţiakov Základnej školy 

Novomeského ul., 

- druţstvo gymnastiek starších ţiačok A) Základná škola 

Východná ul. 

- druţstvo gymnastiek starších ţiačok B) Základná škola 

Východná ul. 

- Simona Prpičová najlepšia karatistka, 

- Olivia Csiriková najlepšia gymnastka, 

- druţstvo chlapcov v hádzanej Základná škola Hodţova 

ul.,  

- druţstvo dievčat basketbale, Základná škola Hodţova ul.,  

- druţstvo chlapcov vo volejbale Základná škola Východná 

ul., 

- druţstvo chlapcov v malom futbale, Základná škola  Ul. 

Novomeského 

- druţstvo ţiakov vo 

florbale, Základná 

škola Kubranská ul., 

- druţstvo ţiakov ho-

kejistov 9. triedy, 

Základnej školy Ho-

dţova ul. 

- najlepší badminto-

nisti, Základná škola 

Trenčín, Kubranská ul. 

Okrem jednotlivcov boli uţ po tretí raz ocenené : 

- Základná škola Ul. Dlhé Hony vo vedomostných disciplí-

nach  

- Základná škola Hodţova ul., športových disciplínach, 

ktoré získali v nich najviac bodov. 
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Obaja riaditelia škôl sa úspechy svojich škôl zhodnotili tak-

to – riaditeľ Základnej školy Dlhé Hony v Trenčíne Mgr. Mi-

chal Galko „Je dlhoročnou tradíciou, ţe naša škola sa zapája 

do rôznych súťaţí. Jedna vec je pracovať v škole a učiť podľa 

osnov, iné je podchytiť talenty, ktoré majú na viac. To je jed-

nou z priorít školy - venovať sa deťom nadaným v nejakej ob-

lasti.  Naše umiestnenie 

je výsledkom práce detí 

a celého kolektívu ľudí, 

ktorí ţiakov pripravujú,“ 

takto ilustroval úspeš-

nosť. Na škole chcú aj 

naďalej  pokračovať 

v nastúpenom trende, 

vyhľadávať talenty a 

pracovať s nimi. Bol by 

som zlý riaditeľ, keby som povedal, ţe sa nepokúsime obhájiť 

titul najlepšej školy aj na budúci rok,“  dodal Mgr. Michal 

Galko. 

Riaditeľ Základnej školy na Hodţovej ulici v Trenčíne 

Mgr. Marián Lopatka riadi školu, ktorá v uplynulom škol-

skom roku dosahovala najlepšie športové výsledky. Zamest-

náva sedem učiteľov - telocvikárov a zázemie na športovanie 

si pochvaľuje. „Sme najväčšia škola a výber talentov je priro-

dzený. Máme na to vytvorené všetky podmienky  - posilnenú 

telesnú výchovu, mnoţstvo krúţkov, dve telocvične a nový 

športový areál. Aktívny pohyb je jednou z najvhodnejších fo-

riem mimoškolskej činnosti. Keď dieťa športuje, má vyplnený 

voľný čas a to je v súčasnosti najlepšia prevencia proti drogám 

a iným neţiaducim činnostiam. Veríme, ţe aj v budúcom roku 

2011 nám prvenstvo v športe medzi trenčianskymi školami nik 

nevyfúkne. Nový školský rok však určite opäť prinesie skvelú 

Mgr. M. Galko, Mgr. Marián Lopatka 
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konkurenciu a tým aj výsledky na všetkých trenčianskych zá-

kladných školách. 

vlastné poznámky 

 

Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej 

republiky Ing. 

Jána Mikola-

ja, CSc. dňa 28. 

júna 2010 

v Bratislave  

prezident Slo-

venskej republi-

ky Ivan Gašpa-

rovič slávnost-

ne uviedol do 

funkcie nových 

rektorov vysokých škôl, medzi nimi do funkcie aj rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivana 

Kneppa, DrSc. s účinnosťou od 28. júna 2010. 

www.tuni.sk 30.06.2010 

 

V súvislosti s uvedením prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. 

do funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka prezidentom Slovenskej republiky dňom 28. júna 2010 na 

obdobie štyroch rokov sa kreovali do najvyšších akademic-

kých funkcií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka : 

- prorektor pre vzdelávanie Ing. Katarína Jankacká, 

PhD. od 04. marca 2010   

- prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Marek Liška, 

DrSc. od 01. júla 2010  

- prorektor pre investície stratégiu a rozvoj doc. Ing. Du-

šan Turan, CSc. od 18. marca 2010  

http://www.tuni.sl/
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- prorektor pre informatizáciu doc. Ing. Oto Barborák, 

CSc. dňom 17. júna 2010  

Fakulty 

- Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov - dekan, doc. 

Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., dňom 05. marca 2010 

- Fakulta špeciálnej techniky – dekan, doc. Ing. Peter 

Lipták, CSc. dňom 01. augusta 2010 

- Fakulta mechatroniky – dekan, doc. Ing. Jozef Tkáč, 

PhD. dňom 02. marca 2010 

Celouniverzitné pracovisko  

Katedra politológie - vedúci katedry doc. PhDr.         

PaedDr. Karol Janas, PhD. od 01. 12. 2010 

vlastné poznámky 
 

„Jubilejný“ 15. ročník súťaţe v tvorbe školských časopisov 

koncom školského roka 

vyhodnotili jeho organizá-

tori – Útvar školstva 

Mestského úradu v Tren-

číne a Základná škola, 

Kubranská ul. v pries-

toroch tejto školy.  

Do súťaţe sa prihlásilo 

18 škôl z okresu Trenčín, 

no len 16 z nich splnilo podmienky súťaţe, t.j. vydanie dvoch 

čísel časopisov. Odborníčkou, ktorá posudzovala prácu auto-

rov textov, grafickú úpravu, kvalitu fotografií či výtvarného 

stvárnenia časopisov bola  redaktorka mesačníka Trenčan, 

Mgr. Erika Kostková. Vyzdvihla kvality jednotlivých časo-

pisov, upozornila na nedostatky, poradila, ako čo vylepšiť, 

skvalitniť. Posudzovateľka vyuţila svoju prítomnosť aj 

v minulom ročníku, a tak mohla úroveň jednotlivých časopi-

sov porovnávať. Do Zlatého pásma boli zaradené časopisy : 

Dolináčik zo Základnej školy Na dolinách, Trenčín,  Ţirafa 



270 

 

zo Základnej školy Dlhé 

Hony Trenčín, Školák 

zo Základnej školy 

s Materskou školou Sob-

lahov a Bociany zo Zá-

kladnej školy Svinná.  

Zúčastnené redakčné 

kolektívy si v závere 

stretnutia prezreli „kon-

kurenčné“ časopisy a inšpirovali sa do ďalšieho ročníka súťa-

ţe. 

vlastné poznámky 
 

Krajský školský úrad v Trenčíne dňa 29. júna 2010 si vybral 

miesto na udeľovanie titulu „Talent kraja“ Trenčiansky hrad, 

aby tak zvýraznil vynikajúce výsledky ţiakov základných, 

stredných a umeleckých Trenčianskeho kraja vo vedomost-

ných, záujmovo-umeleckých a športových súťaţiach. Najús-

pešnejším oceneným ţiakom bol Filip Pokrývka zo Základnej 

školy na Duklianskej ulici v Bánovciach nad Bebravou, ktorý 

titul Talent kraja získal za výborné výsledky v štyroch olym-

piádach – fyzikálnej, biologickej, chemickej a matematickej. 

Ďalšími úspešnými ocenenými talentami boli : 

- Nikola Záhumenská zo Základnej školy Veľkomoravská 

ul. Trenčín, 

- Martin Zemko zo Základnej školy Hurbanova ul. Stará Tu-

rá, 

- Nikola Lechová zo Základnej školy Partizánska ul. Bánov-

ce nad Bebravou, 

- David Krajčí zo Základnej umeleckej školy Nové Mesto 

nad Váhom, 

- Veronika Ďurcová zo Strednej odbornej školy Piešťanská 

ul. Nové Mesto nad Váhom, 
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- Štefan Hrdina a Mário Kirka zo Strednej odbornej školy 

Bzinská ul. Nové Mesto nad Váhom, 

- Tomáš Martinek zo Základnej umeleckej školy Karola Pá-

divého Trenčín. 

Krajský školský úrad v Trenčíne oceňoval aj úspešné zá-

kladné  školy za umiestňovanie v okresných a krajských súťa-

ţiach. Vo vedomostných súťaţiach si najvyššie ocenenie od-

niesla Základná škola Pod hájom v Dubnici a v športových 

súťaţiach si najvyššie ocenenie odniesla Základná škola Par-

tizánska ul. Bánovce nad Bebravou. 

Trenčianske noviny 06.07.2010  

pomocná evidencia 477/1/2010  

 

Školský rok 2009/2010 dňa 30. júna 2010 sa skončil 

a odišiel do minulosti. Viac ako 4 tisíc ţiakov deviatich zá-

kladných škôl v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín si v tento 

deň z rúk svojich tried-

nych učiteľov prevzalo 

koncoročné vysvedče-

nia. Dva mesiace prázd-

nin plné slnka a oddychu 

sa tak začali. 

Záver školského roka 

mimoriadne preţívali ţiaci Základnej školy L. Novomeského 

na Juhu, keď ho spolu s nimi a príchod prázdnin oslavoval 

v átriu pod holým nebom s viac ako 600 ţiakmi primátor Mes-

ta Trenčín Ing. Branislav Celler. Po úvodnom kultúrnom 

programe, v ktorom svoje umenie  predviedli maţoretky a re-

citujúce prváčky, prišlo na rad oceňovanie najúspešnejších 

ţiakov jednotlivých tried.  Dvadsaťsedem  premiantov, najlep-

ších jednotlivcov z kaţdej triedy, si za výborný prospech 
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a vzorné správanie vyslúţilo zaujímavú 

knihu, ktorú im odovzdal primátor mesta 

spolu s poslancom mestskej časti Juh 

Branislavom Zubričaňákom. Niekoľko 

ďalších ocenení si odniesli aj úspešní rie-

šitelia predmetových olympiád či skvelí 

športovci tejto školy. 

V súvislosti s touto školou treba dodať, 

ţe počas letných prázdnin ako aj na dvoch 

ďalších základných školách v Trenčíne sa naplno rozbehnú re-

konštrukčné práce financované z európskych fondov. 

vlastné poznámky 

 

Do školských lavíc na trenčianskych základných školách v 

novom školskom roku 2010/2011 zasadlo pribliţne 500 prvá-

kov. Aby bol prvý deň pre najmenších školákov ešte príjem-

nejší, mesto im kaţdému venovalo z nich peknú kniţku pod 

názvom „Učiť sa mi zachcelo“, prvú ţiacku kniţku a v sáčku 

sladkosti od spon-

zorov. Ţiacka kniţ-

ka bola vyhotovená 

vo farbách loga 

mesta Trenčín a jej 

obsah bol prispôso-

bený poţiadavkám 

pedagógov a no-

vým učebným os-

novám. Pribudli 

v nej napríklad hodnotiace tabuľky na známkovanie etickej 

výchovy a náboţenstva, ktoré sú v novom školskom roku uţ 

známkované. Súčasťou novej ţiackej kniţky bol aj rozvrh ho-

dín, pochvalný list či samolepky. Samospráva ich dala vyrobiť 

tisíc kusov. Tie, ktoré sa nerozdajú v tomto roku, dostanú pr-
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váci o rok. Prvákom zo Základnej školy Dlhé Hony ich odo-

vzdal primátor Ing. Branislav Celler a na ostatných základ-

ných školách ich rozdali poslanci príslušných mestských častí. 

V súvislosti so začiatkom školského roka 2010/2011 treba 

uviesť, ţe s výnimkou 

dvoch základných škôl – 

Základnej školy Tren-

čín, Veľkomoravská ul. 

a Základnej školy Tren-

čín, Hodţova ul., ktoré 

majú týţdňový odklad 

pre nedokončené rekon-

štrukčné práce. 

Nie všetky trenčian-

ske základné školy otvorili svoje brány 2. septembra 2010. 

Nový školský rok sa na Základnej škole Hodţova v Trenčíne 

z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie začal aţ v stredu 8. septem-

bra 2010. Hneď dva dôvody na radosť mali ţiaci najväčšej 

trenčianskej základnej školy začiatkom tohto školského roka, 

keď do lavíc zasadli o niekoľko dní neskôr, ako väčšina ich 

rovesníkov a navyše prišli do budovy, ktorá počas prázdnin 

viditeľne opeknela zvonku aj vnútri. 

S rekonštrukciou, na ktorú získalo mesto Trenčín, ako zria-

ďovateľ nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fon-

dov Európskej únie, by podľa riaditeľa Mgr. Mariána Lo-

patku chceli byť definitívne hotoví najneskôr v polovici ok-

tóbra 2010 

V škole, známej ako Sedmička, privítali v tomto školskom 

roku veľa nových tvárí. Podarilo sa im naplniť štyri prvácke 

triedy. Práve medzi najmenších zavítal trenčiansky primátor 

Ing. Branislav Celler počas slávnostného stredajšieho rána. 

„Verím, ţe sa v tomto peknom prostredí budete cítiť príjemne 

a vyrastú z vás úspešní ľudia,“ zaţelal prvákom primátor, kto-
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rý sa počas svojej návštevy oboznámil aj s priebehom rekon-

štrukčných prác. 

Stavebný ruch vládol v súčasnosti aj na ďalších dvoch zá-

kladných školách v meste a to na Základnej škole na Ulici L. 

Novomeského v sídlisku Juh, kde sa školský rok začal 

v riadnom termíne 2. septembra 2010 a na Základnej škole na 

Veľkomoravskej ulici, sa oficiálne otvorili školské brány 

v pondelok 13. septembra 2010. 

vlastné poznámky 

 

Fakulta Mechatroniky na Trenčianskej univerzite prišla v 

jednom študijnom programe o právo udeľovať tituly. V dru-

hom študijnom programe nesmie prijímať študentov. Touto 

skutočnosťou Fakulte mechatroniky na Trenčianskej univerzi-

te Alexandra Dubčeka hrozí zánik.  

Akreditačná komisia jej v študijnom programe rovnakého 

názvu navrhla odňať právo udeľovať tituly a minister školstva 

Ing. Eugen Jurzyca s tým súhlasil. V druhom študijnom prog-

rame fakulty má študijný program „Mechatronika“ pozastave-

né práva prijímať študentov. 

„Prípadné zrušenie fakulty je na rozhodnutí vysokej školy,“ 

uviedlo ministerstvo. Univerzita teraz musí pre stovky študen-

tov hľadať iný vhodný, obdobný študijný program, kde by 

mohli tituly získať. Ak by to nebolo moţné, študenti by museli 

prejsť na inú školu. „Študenti študijného programu Mechatro-

nika budú oslovení s ponukou pokračovať v štúdiu na Fakulte 

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka v Trenčíne, konkrétne budú môcť pokračovať v študijnom 

programe Špeciálna strojárska technika,“ odpovedala prorek-

torka univerzity Ing. Katarína Jankacká, PhD.. 

Vedenie Fakulty mechatroniky tvrdí, ţe Akreditačná komi-

sia ani vedenie univerzity s nimi nekomunikovalo, a preto ne-

mohli splniť podmienky komisie na prinavrátenie práva ude-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6899934&ids=6
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ľovať tituly. „Je to, ako keby vás obţalovali zo zločinu, ale vy 

neviete, akého. Potom sa nemôţete brániť. Takto postupovala 

Akreditačná komisia,“ vyjadril sa k veci Ing. Peter Ponický, 

CSc.  z Fakulty mechatroniky, ktorý sa domnieva, ţe zánik fa-

kulty je niekoho objednávkou, pričom naráţal na údajné bene-

volentnejšie prístupy Akreditačnej komisie k iným fakultám. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 29. septembra 2010 uskutočnil Policajný zbor 

v Trenčíne v spolupráci s Slovenským Červeným kríţom 

a Automotoklubom Slovania Assistence dopravno-preven-

tívnu akciu pre ţiakov prvého aţ štvrtého postupného ročníka 

trenčianskych základných škôl v areáli Základnej školy Tren-

čín, Kubranská ulica.  

Deti v školskom veku patria k najzraniteľnejším účastníkom 

cestnej premávky. Preto je na mieste hovoriť otvorene s nimi 

o všetkých rizikách a nebezpečenstvách, ktoré ich na ceste ča-

kajú, alebo číhajú. Je preto na mieste neustále im pripomínať, 

ţe cesta nie je ihrisko a preto treba pri jej uţívaní dodrţovať 

pravidlá bezpečnosti, ako je nosenie prilby, alebo, ţe je po-

trebné sa v aute pripútať.  

Práve tieto riziká mali na mysle organizátori podujatia pri 

vyuţití prirodzenej detskej hravosti a súťaţivosti. Deti si na 

toto podujatie s policajtmi priniesli kolobeţky, kolieskové 

korčule a tí väčší bicykle, aby prostredníctvom súťaţí overili 

svoje teoretické vedomosti na praktických činnostiach ako na-

príklad jazda medzi kuţelmi či udrţiavanie rovnováhy. Okrem 

toho mohlo kaţdé z detí vyskúšať si na simulátore, ako je to 

pri náraze auta v rýchlosti 30 km/h do pevnej prekáţky. Tu 

kaţdé z detí pocítilo, ako jeho telo reaguje so zapnutými pás-

mi. Práve tu kaţdé z detí pochopilo, ţe pásy sú uţitočné nielen 

pre tých, ktorí sedia na predných, ale aj na zadných sedadlách.  
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Záverom treba konštatovať, ţe tieto zmysluplné podujatia sa 

uskutočňujú vďaka podpore Rady Vlády Slovenskej republiky 

pre prevenciu kriminality. 

Pardon 02.10.2010 

pomocná evidencia 661/1/2010  

 

Slovenskí mladí nádejní astronómovia sa uţ po štvrtýkrát 

zúčastnili na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astro-

fyziky v rámci projektu APVV – LPP-0172-06 Slovenskej as-

tronomickej spoločnosti pri SAV, financovaného Agentúrou 

na podporu výskumu 

a vývoja v hlavnom 

meste Čínskej ľudovej 

republiky v Pekingu. 

Olympiády sa zúčastnilo 

107 študentov sústrede-

ných do 24 národných 

tímov z 22 štátov sveta. 

V tejto svetovej konku-

rencii sa zúčastnili aj reprezentanti Slovenska, ktoré zastupo-

vali traja študenti : 

Jakub Dolinský, Gymnázium Topoľčany,  

Miroslav Jagelka, Gymnázium J. Lettricha, Martin a 

Peter Kosec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 

ktorí boli víťazmi finálového kola astronomickej olympiády 

na Slovensku. Sprevádzali 

ich dvaja vedúci astrono-

mickej olympiády – RNDr. 

Ladislav Hric, pracovník 

Astronomického ústavu Slo-

venskej akadémie vied a 

RNDr. Mária Bartolome-

jová zo Slovenskej astrono-

slávnostné otvorenie 
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mickej spoločnosti Tatranskej Lomnici a tieţ dvaja pozorova-

telia – Mgr. Marián Vidovenec, pracovník Slovenskej 

ústrednej hvezdárne v Hurbanove a RNDr. Zdenka Baxová, 

stredoškolská profesorka Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. 

Táto astronomická olympiáda znamenala pre Slovensko 

najväčší úspech v histórii astronomických olympiád, pretoţe 

všetci slovenskí študenti boli úspešnými riešiteľmi  olympiá-

dy, podobne ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, ale naviac 

Miroslav Jagelka vy-

bojoval pre Slovensko 

striebornú medailu a 

Peter Kosec z Tren-

čína vybojoval olym-

pijskú zlatú medailu. 

Po štyroch rokoch sa 

tak slovenská astro-

nómia mohla znova 

pochváliť zlatou me-

dailou a to ešte rýdzej-

šou akou bolo naše zlato z prvej olympiády v roku 2007, ktorá 

sa konala v Thajsku. 

Vedúci delegácie RNDr. Ladislav Hric vyjadril poďakova-

nie, okrem talentovaným študentom, aj všetkým učiteľom na 

základných a stredných školách, ktorí sa popri matematike a 

fyzike venujú aj astronómii a príbuzným vedám vo svojom 

voľnom čase a tieţ pracovníkom hvezdární na Slovensku, kto-

rí svojou činnosťou prehlbujú záujem mládeţe o astronómiu.  

Olympijský zlatý medailista sa predstavil dňa 18. októbra 

2010 svojím spoluţiakom, ktorým priblíţil atmosféru astro-

nomickej olympiády. 

vlastné poznámky 

 

v strede Peter Kosec z Gymnázia Ľ.Štúra v Trenčíne 
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Po Materskej škole na Šafárikovej ulici v Trenčíne sa od         

22. októbra 2010 mohla pochváliť s interaktívnou tabuľou uţ 

aj Materská škola na Legionárskej ulici v Trenčíne. Moderná 

učebná a prezentačná pomôcka slúţi škôlkarom nielen na hru 

a zábavu, ale aj na vzdelávanie a prípravu do školy. 

Moderná interak-

tívna tabuľa má 

pomáhať materskej 

škole v napĺňaní 

jednej z jej 

z hlavných filozofií 

a to je vštepovať 

deťom kvalitné zá-

klady vzdelávania. 

Túto filozofiu pod-

porujú učiteľky a rodičia detí. Práve vďaka 2 % z ich daní sa 

podarilo modernú pomôcku za viac ako 3 600 eur materskej 

škole zakúpiť. „Ku kvalitnej a modernej materskej škole, ktorá 

má vzdelávať a vychovávať samostatné a zdravé deti, patrí aj 

moderné a kvalitné technické vybavenie. Sme veľmi radi, ţe  

nás občianske zdruţenie rodičov materskej školy takto finanč-

ne podporilo a my sme mohli našu školu opäť zmodernizo-

vať,“ zdôraznila riaditeľka materskej školy Mária Kamenco-

vá, ktorá zakúpenie 

interaktívnej tabule 

iniciovala. 

Pomoc rodičov pri 

modernizácii mater-

skej školy vyzdvihol 

aj primátor Ing. Bra-

nislav Celler, ktorý 

v piatok 22. októbra 

2010 spoločne so 
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škôlkarmi prestrihol pásku na interaktívnej tabuli a po pre-

strihnutí povedal, ţe „jednou z hlavných priorít mesta je pod-

porovať vzdelávanie na materských a základných školách. 

Ţiaľ, z finančného hľadiska nie je reálne vybaviť naše školy 

tak, ako by si zaslúţili. O to väčšie poďakovanie patrí rodi-

čom, ale aj pedagógom tejto materskej školy, ktorí takýmito 

aktivitami podporujú naše detí.“ 

S interaktívnou tabuľou, na ktorú sa dá kresliť a písať prs-

tom aj perom, sa postupne učia pracovať nielen deti, ale aj uči-

teľky. „Súčasťou vybavenia interaktívnej tabule je aj šesť 

programov. Naši pedagógovia budú absolvovať školenia, kde 

sa oboznámia s prácou 

na tabuli aj s progra-

mami. Taktieţ plánuje 

organizovať pre rodi-

čov otvorené hodiny, 

na ktorých budú môcť 

so svojimi deťmi indi-

viduálne pracovať s ta-

buľou,“ dodala riadi-

teľka Mária Kamen-

cová. 

No to je nie všetko nové, čo sme objavili pri návšteve školy. 

Novými na Materskej škole na Legionárskej ulici boli aj nové 

pohodlné lehátka, na ktorých deti poobede spávajú. I to bolo 

vďaka finančnej podpore samosprávy, ktorá prispieva kaţdým 

rokom nad rámec povinnosti zriaďovateľa na kaţdé dieťa su-

mou 16,60 eura. 

www.trencin.sk 25.10.2010 
 

  

Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedago-

gických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení 

je hlavným cieľom národného projektu, ktorý zo zdrojov Eu-
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rópskej únie realizuje Metodicko-pedagogické centrum v Bra-

tislave. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji bol od polovice ok-

tóbra 2010 zaradených do vzdelávania v akreditovaných prog-

ramoch kontinuálneho vzdelávania 1.920 pedagogických a 

odborných zamestnancov. Je pripravených 15 akreditovaných 

programov kontinuálneho vzdelávania pre 109 skupín, infor-

movala riaditeľka Regionálneho pracoviska Metodicko-

pedagogické centrum v Trenčíne Mgr. Mária Dreisigová. 

Ako dodala, záujemcovia z radov pedagogických a odbor-

ných zamestnancov materských škôl, základných škôl, stred-

ných škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja sa môţu uchádzať o kontinuálne vzdelávanie, prípad-

ne o overenie profesijných kompetencií prostredníctvom Re-

gionálneho pracoviska Metodicko-pedagogické centrum v 

Trenčíne. 

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sa budú 

prostredníctvom výpočtovej techniky prezenčne vzdelávať a 

zároveň budú mať moţnosť vyuţiť ju aj pri plnení neprezenč-

ných úloh vzdelávania a pri overovaní výstupov zo vzdeláva-

cích aktivít realizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

V rámci projektu bude vyškoleným v priebehu 48 mesiacov na 

Slovensku minimálne 20.000 zamestnancov. 

sme.tsk.sk 15.12.2010 

pomocná evidencia 871/1/2010   

 

Dňa 26. októbra 2010 navštívil mesto Trenčín minister 

školstva Slovenskej republiky Ing. Eugen Jurzyca, aby spolu 

s prednostom Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. 

Ondrejom Divinským zavítal na dve základné školy a to na 

Základnú školu Trenčín, Hodţova ul. a Základnú školu 

Trenčín, Novomeského ul.  
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Na Základnej ško-

le Trenčín, Hodţova 

ul. sprístupnil novú 

informačnú učebňu s 

novou interaktívnou 

tabuľou spolu s pri-

mátorom Ing. Bra-

nislavom Cellerom. 

O jej funkcii a pouţí-

vaní hostí informoval 

informatik školy Mgr. Martin Pauliček. Potom si minister 

pozrel ďalšie odborné učebne a areál školy.  

Ďalšou jeho zástavkou bola Základná škola Trenčín, No-

vomeského ulica, kde si prezrel zrekonštruovaný športový 

areál, krytú plaváreň, telocvičňu, školskú jedáleň, kde okošto-

val diétnu stravu, ktorú 

táto jedáleň poskytuje 

dvadsiatke svojich ma-

lých stravníkom. Na 

záver svojej návštevy v 

Trenčíne sa stretol 

so psychológmi zá-

kladných škôl v Tren-

číne, ktorí ministra zo-

známili problematikou, ktorú vo svojej práci riešia. Zároveň 

ho poţiadali o pomoc pri realizácii projektu, ktorým pomáhajú 

na trenčianskych školách zabezpečovať lepšie podmienky vo 

výchove ťaţko zvládnuteľných detí. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 23. novembra 2010 prijal viceprimátor Mesta Trenčín 

Bc. Tomáš Vaňo najlepších v súťaţi študentov „Poznáš Tren-

čín?“ Tých, ktorí sa umiestnili najvyššie predstavila koordiná-
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torka súťaţe Ing. Renáta Jánošcová, PhD. z Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka. Boli to : 

1) miesto Michal Garaj, študent 2. ročníka politológie Tren-

čianskej univerzita 

A. Dubčeka,  

2)  miesto Martin Sivý, 

študent 2.ročníka 

manaţérstva kvality 

produkcie Trenčian-

skej univerzita A. 

Dubčeka, 

3) miesto Ing. Martin 

Sedláček, vysokoškolský pedagóg Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzita A. Dubče-

ka, 

3) miesto Peter Barančík, študent 1. ročníka verejnej správy 

Trenčianskej univerzita A. Dubčeka, 

Vlastné poznámky 
 

Pre Základnú školu na Hodţovej ulici bol 24. november 

2010 veľkým dňom, lebo si v tento deň súčasní učitelia 

a ţiaci, absolventi tejto školy, jeho bývalí učitelia a vôbec vše-

tci Trenčania pripomenuli 45. výročie vzniku školy. V úvode 

slávnostného príhovoru riaditeľ školy Mgr. Marián Lopatka 

privítal všetkých prítomných 

hostí, ktorí prijali pozvanie na 

toto slávnostné zhromaţdenie. 

V ďalšej časti sa dotkol jednot-

livých najdôleţitejších etáp 

a míľnikov, ktoré rozhodujú-

cim spôsobom zasiahli do ţi-

vota školy jej 45 ročnej histó-

rie. Na samotnom začiatku to bol dátum 22. september 1965, 

kedy škola začala organizačne existovať, ale učiť sa začalo aţ 
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22. januára 1966. Zo začiatku sa učilo v pavilóne A), B) starej 

školy. Učil sa tam prvý aj druhý stupeň. Od začiatku bolo jas-

né, ţe dvadsať triedna škola nebude stačiť počtu detí, a preto 

1. septembra 1985 bol odovzdaný do prevádzky objekt prvého 

stupňa s telocvičňou. Počet ţiakov kulminoval na začiatku de-

väťdesiatich rokov, kedy škola prekonať tento nepriaznivý 

stav sa snaţila prekonať zriadením tried v objekte zrušených 

detských jaslí na Gagarinovej ulici pre potreby školskej druţi-

ny. Keďţe v tomto období nevyhovovali podmienky stra-

vovania, tak v roku 

1992 bola školská je-

dáleň rozšírená. Výz-

namným medzníkom 

v ţivote školy bol 30. 

september 2005, kedy 

bol z investičných pro-

striedkov mesta vybu-

dovaný krásny športo-

vý areál, ktorý začal slúţiť nielen pre potreby školy, ale aj ši-

rokej verejnosti. Najväčšia investícia sa však končí práve 

v týchto dňoch, končí komplexná rekonštrukcia z fondov Eu-

rópskej únie a investičných prostriedkov mesta Trenčín. Škola 

je kompletne zateplená, vymenené všetky okná, opravené stre-

chy, zrekonštruova-

né vykurovanie, 

zrekonštruovaná 

elektroinštalácia 

a vymenené svetel-

né telesá, vymenené 

podlahy na druhom 

stupni, vybudované 

dve multimediálne 

učebne. V roku 
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1979/1980 vznikli športové hokejové triedy, ktorých absolven-

ti dokázali opodstatnenosť ich vzniku a ktorí šíria slávu svojej 

školy, mesta, Slovensku. V školskom roku 1982/1983 sa za-

znamenal vznik jazykových tried, ktorých úspešnosť sa za-

znamenala na všetkých druhoch olympiád. V priebehu 45 ro-

kov sa vystriedala celá plejáda učiteľov. Kaţdá generácia mala 

svoje sny, kaţdá bola iná, ale svojím pôsobením prispela 

k úspešnému napredovaniu. Preto treba poďakovať predchá-

dzajúcim riaditeľom Milanovi Harinkovi, Eduardovi Beckovi, 

Ernestovi Broskovi a súčasnému riaditeľovi Mariánovi Lopat-

kovi a učiteľom okolo nich. Poďakoval všetkým nepedagogic-

kým pracovníkom, pracovníkom školskej jedálne. 

Slávnostné zhromaţdenie pozdravil bývalý ţiak, terajší 

primátor mesta Ing. Branislav Celler. Svoj príhovor začal 

tým, ţe si v ţivej pamäti pamätá na prvý deň v škole, keď 

s červenou aktovkou na chrbte 

prišiel s mamou do školy do 1.A. 

Potom som tam preţil deväť 

krásnych rokov. Túto školu na-

vštevovali moji starší bratia a ich 

deti. V telocvični hrával môj 

otec basketbal a vychoval veľa 

zanietených športovcov. Zaţelal všetkým pedagógom, aby tá 

„sedmička“ bola vţdy krásna aká je dnes, aby zo školy vychá-

dzali dobrí ľudia, ktorí budú hrdí na svoje mesto.  

Slávnostné zhromaţdenie pozdravila učiteľka Marta Bla-

hová, ktorá stála pri zrode školy. Po tomto oficiálnom úvode 

pripravili učitelia so ţiakmi perfektný kultúrny program v réţii 

vedúcej vychovávateľky školskej druţiny tejto školy Dagmar 

Pádivej, ktorý všetkých pobavil, poučil a uvoľnil z kaţdoden-

ného zhonu. 

vlastné poznámky 
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Dňa 26. novembra 2010 v Posádkovom klube Trenčín si 

pripomenuli učitelia, študenti, rodičia a bývalí ţiaci Piaristic-

kého gymnázia Jozefa Braneckého 20. výročie obnovenej čin-

nosti tohto stredoškolského vzdelávacie zariadenia. Slávnosť 

otvoril školský sláčikový or-

chester za dirigovania Aleny 

Piatkovej, po ktorom prítom-

ných pozdravila študentka ško-

ly. 

Slávnostné zhromaţdenie 

pozdravil riaditeľ školy Mgr. 

Ján Vojtek, ktorý osobitne privítal provinciála na Slovensku 

pátra Jána Kováča, predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, riaditeľa Rehoľného 

školského úradu Ing. 

Ján Ţákovica a ďalších 

vzácnych hostí.  

V začiatku svojho vy-

stúpenia sa dotkol rokov, 

ktoré boli zvýraznené na 

javisku. Prvým rokom je 

rok 1649 bol rokom, ke-

dy rehoľa jezuitov zalo-

ţila v Trenčíne v týchto priestoroch školu, ktorú potom pre-

vádzkovala 127 rokov. 

Potom v roku 1776 pre-

brala tento kláštor rehoľa 

piaristov, ktorá pokračo-

vala vo vzdelávaní detí. 

Aţ do roku 1918, kedy 

bola škola poštátnená 

ţiaci odišli do inej budo-

vy. Ďalších dvadsať ro-
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kov boli tieto priestory prázdne, aţ v roku 1938, kedy  páter 

Jozef Branecký zriadil gymnázium. Toto gymnázium vzdelá-

valo mládeţ aţ do roku 1945. Potom nasledovalo druhé po-

štátnenie a v budove sídlili iné inštitúcie, ktoré objekt skôr de-

vastovali ako zveľaďovali. Aţ prišiel 1990, v ktorom prišli do 

Trenčína dvaja pátri piaristi. Jedným z nich bol páter Ján Ţá-

kovic.  Len čo sa rozhliadol po teréne, tak začal rozmýšľať po 

znovu otvorení gymnázia. Uţ 8. augusta 1990 provinciál páter 

Horvátik podpísal zriaďovaciu listinu a 1. septembra 1990 na-

stúpili dve triedy chlapcov. Bolo treba zakladať školu od úpl-

ného začiatku. Musel sa budovať nový vzdelávací zbor, za-

bezpečiť nepedagogických zamestnancov a ostatné podporné 

funkcie a sluţby a najmä bolo treba opraviť budovu. Toto 

všetko sa dialo za pochodu a škola kaţdým rokom priberala 

nové triedy. Páter Ján Ţákovic sa stál v čele školy 17 rokov. 

Zanechal za sebou 

úţasné dielo, postavil 

školu na nohy 

a dotiahol ju do dneš-

nej  kvality. Posledné 

číslo 2010, to je sú-

časnosť. Dnes má Pia-

ristické gymnázium 

Jozefa Braneckého 

463 ţiakov v 16 triedach, ktorých učí 40 pedagógov. Veľmi 

úspešne funguje školské stredisko záujmovej činnosti, 

v ktorom je v tomto školskom roku 31 záujmových krúţkov, 

ktoré navštevuje 351 ţiakov, čo 75 % zo všetkých ţiakov ško-

ly. V závere sa poďakoval všetkým, ktorý podporujú akokoľ-

vek v kaţdom čase školu.  

Program pokračoval vyjadrením pocitov bývalých piatich 

absolventov školy, čo všetko im škola dala počas jej návštevy. 
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Slávnostné zhromaţdenie pozdravil predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo 

svojom príhovore zvýraznil, ţe výročie školy je veľká motivá-

cia ďalšieho napredovania, aby plnila svoje základné poslanie 

a to nielen vo vzdelávaní, ale pripraviť ţiakov pre ţivot. 

Po oficiálnych vystúpeniach sa uskutočnil kultúrny prog-

ram, v ktorom vystupovali ţiaci školy. Bodku za program 

a celým slávnostným zhromaţdením dal školský spevácky 

zbor „Piarissimo“. 

vlastné poznámky 

 

Poslednou jubilujúcou školou v Trenčíne v roku 2010 bola 

Špeciálna základná škola Vladimíra Predmerského v Trenčíne, 

ktorá si pripomenula uţ 

svoje 80. výročie vzniku 

dňa 26. novembra 2010 na 

slávnostnej akadémii, ktorá 

sa uskutočnila spoločen-

skej miestnosti študentské-

ho domova na Školskej 

ulici v Trenčíne.  

Slávnostné zhromaţde-

nie vyplnili ţiaci školy kultúrnym programom, ktorý vyplnili 

piesňami, básňami, tancami a scénkami podfarbené atmosfé-

rou blíţiacich sa vianoč-

ných sviatkov. Tieto aktivi-

ty potvrdili, ţe i tieto deti 

napriek svojmu mentálne-

mu handicapu sú veľmi 

tvorivé, kreatívne 

a prostredníctvom umenia a 

citlivého vnímania vyrov-

návajú ostatnej populácii. 
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Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka školy Mgr. Alena 

Gašparovičová, ktorá sa v úvode venovala najprv histórii 

a potom súčasnosti školy. Osobitne zvýraznila osobnosť za-

kladateľa a prvého riaditeľa školy Vladimíra Predmerského. 

Škola začala písať svoju históriu v roku 1930, keď bola zria-

dená pri Štátnej ľudovej škole v Trenčíne pomocná trieda, 

v ktorej vyučoval devätnásť ţiakov, Nová budova bola posta-

vená neskôr na pravom brehu Váhu a spolu s ďalšími dobudo-

vanými objektmi slúţi dodnes svojmu poslaniu, teda výchove 

a vzdelaniu mentálne postihnutých detí a mládeţe. Uţ vyššie 

spomínaný Vladimír Predmerský pôsobil na škole 24 rokov. 

Pri príleţitosti 60. výročia existencie školy bol jej udelený 

čestný titul podľa zakladateľ školy – Špeciálna základná škola 

Vladimíra Predmerského.  

V školskom roku 2010/2011 navštevuje školu 131 ţiakov, 

z ktorých je 25 ţiakov ubytovaných v internáte s celotýţdňo-

vou starostlivosťou. Chod školy zabezpečuje 56 zamestnan-

cov, z toho 36 pedagogických pracovníkov 20 správnych za-

mestnancov. V roku 1999 boli na škole zriadené triedy pre 

ţiakov autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami s vyvi-

novými poruchami s mentálnym 

postihnutím. Učitelia školy vzdelá-

vajú ţiakov s dlhším pobytom 

v trenčianskej nemocnici a v elo-

kovaných triedach v Domove so-

ciálnych sluţieb  DEMY v Trenčí-

ne.  Od roku 2006 bola zriadená na 

škole trojročná praktická škola, kto-

rá poskytuje vzdelanie a prípravu na 

jednoduché pracovné činnosti ţia-

kov s mentálnym postihnutím po 

ukončení Špeciálnej základnej ško-

ly, ktorí neboli prijatí do odborného 
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učilišťa, nezvládli jeho vzdelávací obsah a okrem toho je ur-

čená absolventom pomocných a autistických tried. Stravova-

nie ţiakov a zamestnancov je zabezpečované školskou jedál-

ňou. Mimoškolskú činnosť zabezpečujú dve oddelenia škol-

ského klubu. Od roku 2001 bolo zriadenie na škole Centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva. Centrum poskytuje 

špeciálno-pedagogickú činnosť 

s osobitosťou na psychologickú, 

diagnostickú, poradenskú, metodic-

kú činnosť. Okrem toho je to súbor 

špeciálno-pedagogických intervencií 

deťom so zdravotným postihnutím 

a deťom s vývinovými poruchami 

učenia s cieľom dosiahnuť optimál-

ny rozvoj ich osobnosti a sociálnu 

integráciu.  

Škola má pestrú mimoškolskú 

a mimotriednu činnosť. Pravidelne 

sú s deťmi organizované besiedky, východné koncerty, reci-

tačné preteky, olympiáda v matematike, súťaţ v speve ľudo-

vých piesní „Trenčiansky slávik“ na školskej a krajskej úrov-

ni, exkurzie, divadelné predstavenia, účasť na športových sú-

ťaţiach ako napríklad para-

olympiáda, unifikovaný 

futbal, ľahká atletika 

v rámci školy. okresu, kraja 

a Slovenska. Ţiaci majú 

moţnosť pracovať v rôz-

nych záujmových krúţkoch. 

Škola sa zapojila do medzi-

národného projektu „Zelená 

škola“, v ktorom za aktivity získali certifikát „Zelená škola“ 

ako jediná špeciálna základná škola na Slovensku.  
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V závere slávnostnej akadémie prednosta Krajského úradu 

v Trenčíne Mgr. Ondrej Divinský odovzdal ocenenie dlho-

ročným pracovníkom školy – Jane Porubanovej, Jane Stra-

kovej, Elene Haruštiakovej, Renáte Michalcovej, Jane Mi-

tuchovej a Štefanovi Oţvaldovi. 

Trenčianske noviny 24.01.2011 

pomocná evidencia 26/1/2011 

 

Týţdeň pred vianočnými prázdninami sa brány Strednej 

odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne otvorili 

nielen pre študentov tejto školy, ale aj pre účastníkov medzi-

národného projektového stretnutia v rámci projektu pod ná-

zvom : „Travelling through cultures“, na ktorom spolupra-

covali od 1. au-

gusta 2010 s pod-

porou národnej 

agentúry Progra-

mu celoţivotného 

vzdelávania Slo-

venskej akade-

mickej asociácie 

pre medzinárodnú 

spoluprácu.  

Stretnutie oficiálne otvoril dňa 13. decembra 2010 riaditeľ 

školy Ing. Ivan Trnka, keď tradičným spôsobom chlebom 

a soľou, privítal učiteľov a študentov z partnerských škôl 

z účastníckych krajín z Poľska, Bulharska, Rumunska, Špa-

nielska, Holandska a Veľkej Británie.  

Účastníci projektu - študenti  a učitelia mali  po prvý raz 

moţnosť sa nielen uvidieť tvárou v tvár, ale aj spolupracovať 

na spoločných zadaniach, ako napríklad : „Ako vidíš svoju 

budúcnosť v zjednotenej Európskej únii“, ktorým  prezentova-

li  vlastnú  krajinu a školu. Zahraniční  študenti boli ubytovaní 

Účastníci projektu po prevzatí certifikátov na Bojnickom zámku 
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v rodinách študentov školy, čo im  pomohlo nadviazať dobré 

priateľské vzťahy, zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku 

a hlavne  spoznať inú kultúru. 

Počas piatich dní účastníci stretnutia navštívili Trenčiansky 

hrad a pamiatky v Trenčíne, v Bratislave, v Bojniciach a spoz-

nali tak doteraz pre nich neznámu krajinu. Stretnutie bolo ofi-

ciálne ukončené 16. decembra 2010 slávnostným odovzdáva-

ním certifikátov na Bojnickom zámku.  

Všetkých účastníkov projektového stretnutia spojilo veľa 

spoločných spomienok a vzrušujúcich záţitkov. Len čas a ich 

usilovnosť ukáţe, ktorí z nich sa zúčastnia ďalšieho projekto-

vého stretnutia v Bulharsku  v máji 2011.  

príspevok Ing. Martiny Ďurišovej, koordinátorky medziná-

rodného projektu 

                                                        

Návštevu zahraničných študentov z Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka na základe dobrej vzájomnej spolupráce 

medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Trenčianskou 

univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijal dňa 16. de-

cembra 2010 Ing. Milan Panáček, podpredseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, zahraničných študentov v Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Skupinu ôsmich študentov z Bulharska, Litvy a Španielska 

sprevádzal Ing. Marcel Kordoš, PhD. z Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubče-

ka.  V rámci medzinárodného prog-

ramu Erasmus študenti absolvovali 

semester na Trenčianskej univerzite 

A. Dubčeka v Trenčíne, kde mali 

moţnosť zúčastniť sa aj prednášok 

z predmetu Verejná správa v Slo-

venskej republike a v Európskej 
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únii. Teoretické znalosti študentov o kompetenciách a činnosti 

vyšších územných celkov na Slovensku boli doplnené priamou 

návštevou Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V po-

wer-point prezentácii, ktorú študentom predniesla  referentka 

odboru medzinárodnej spolupráce Mgr. Eva Frývaldská, si 

študenti doplnili informácie o fungovaní verejnej správy na 

Slovensku, dozvedeli sa bliţšie informácie o kompetenciách 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, o kompetenciách pred-

sedu ako aj o činnosti zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja. V závere návštevy si študenti prehliadli bu-

dovu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Kongre-

sovú sálu, v ktorej sa konajú zasadnutia krajského zastupiteľ-

stva.  

Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Mi-

lan Panáček poďakoval prítomným študentom za návštevu 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, poprial im veľa 

šťastia v ich ďalšom štúdiu a ako pamiatku na návštevu sídla 

Trenčianskeho samosprávneho kraja im odovzdal propagačné 

materiály o kraji.  

www.tsk.sk 16.12.2010 
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