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Školstvo a vzdelávanie 

V Trenčíne sa začali 15. januára 2013 zápisy žiakov do 

prvých tried základných škôl a skončili sa 6. februára 2013. 

Do prvých ročníkov základných škôl ba sa malo zapísať 

približne 480 budúcich prváčikov. Mesto Trenčín má jeden 

školský obvod, to znamená, že rodičia, respektíve zákonní 

zástupcovia, môžu vybrať pre svoje dieťa základnú školu bez 

obmedzenia adresou bydliska. 

Riaditelia základných škôl sú povinní prednostne prijímať 

deti s trvalým 

pobytom v mes-

te Trenčín a v 

obciach, s kto-

rými mesto uza-

vrelo zmluvu 

o spoločnom 

školskom ob-

vode. Ide o obce 

Hrabovka a Zamarovce. Minulý rok v Trenčíne zapísali 468 

prváčikov, hoci na zápise sa zúčastnilo 525 detí. 

Zápis je povinný pre deti, ktoré k 31. augustu dovŕšili šesť 

rokov. Pokiaľ chcú rodičia zapísať do školy dieťa mladšie ako 

šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie 

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

a tiež súhlasné vyjadrenie detského lekára. 

Ak dieťa ešte nedosiahlo 

školskú spôsobilosť, môže 

riaditeľ základnej školy roz-

hodnúť o odklade začiatku po-

vinnej školskej dochádzky o 

jeden rok na odporučenie Cen-

tra pedagogicko-psychologic-

kého poradenstva a prevencie 



354 
 

a so súhlasom rodiča. 

Pokiaľ má dieťa zdravotný problém, alebo je nejakým 

spôsobom handikepované, mal by sa rodič v záujme svojho 

dieťaťa informovať či škola má pre tieto situácie prispôsobené 

priestory a či disponuje špeciálnym pedagógom. 

www.sme.sk 08.01.2013 

pomocná evidencia 8/1/2013 

 

Štátny tajomník Minister-

stva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej repu-

bliky Ing. Štefan Chudoba, 

PhD. dňa 8. januára 2013 

navštívil rektora Trenčian-

skej  univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD. Na stretnutí poverený rektor doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. informoval štátneho tajomníka o zmenách vo 

vedení, aktuálnej situácii na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka,  

o spolupráci medzi priemy-

selnou základňou regiónu, 

príprave stratégie a cieľoch 

Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka na 

roky 2014 až 2020 v sú-

vislosti s novým programo-

vým obdobím a zameraním OP Vzdelávanie, výskum a ino-

vácie. 

www.tnuad.sk 08.01.2013 

pomocná evidencia 14/1/2013 

 

http://www.sme.sk/
http://www.tnuad.sk/
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Od utorka 8. januára 

2013 bola v priestoroch 

mestskej veže v Trenčíne 

nainštalovaná výstava foto-

grafií študentov Klaudie 

Krupovej, Lucie Salayovej, 

Lýdie Adamcovej, Barbory 

Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bo-

bákovej, Lucie Wernerovej a Patrície Jarabicovej, ktoré štu-

dujú fotografický dizajn na Strednej umeleckej školy v Tren-

číne, s ktorými sa v novembri 2012 prezentovali v rámci 

projektu „Portal of Good News“ v poľskom meste Kryzowa 

za účasti študentov z Poľska, Nemecka, Maďarska, Čiech 

a Slovenska. Ich spoločnou témou boli ľudské práva v súčas-

nosti a v minulosti.  

www.sme.sk 10.01.2013 

pomocná evidencia 15/1/2013 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

otvorí od budúceho akademického roka 2013/2014 dva nové 

študijné programy: 

a) Európske a globálne štúdiá 

b) Kvalita produkcie strojárskej techniky.  

Prihlášky na oba študijné programy budú záujemcovia 

posielali do 31. mája 

2013. 

Program Európ-

ske a globálne štú-

diá má pripraviť štu-

dentov do sveta po-

litiky na pracovné 

pozície poradcov, 

realizátorov politic-

kých programov, 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11257688&ids=6
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mediálnych pracovníkov, ale aj manažérov v nadnárodných 

spoločnostiach. Mali ba byť schopní plynule komunikovať na 

odbornej medzinárodnej úrovni v anglickom alebo inom 

svetovom jazyku a to vďaka novým výučbovým procesom 

a špecializovaným učebniam. Ako cudzí jazyk si môžu 

študenti zvoliť aj čínštinu formou doplňujúcich kurzov. 

Program Kvalita produkcie strojárskej techniky má za úlo-

hu znalosti z riadenia tímov, manažérskych zručností, tech-

nológie priemyselnej výroby, ako aj z využívania najmo-

dernejších informačných technológií pri plnom rešpektovaní 

požiadaviek medzinárodných spoločností. Tieto znalosti ab-

solventi využijú najmä vo funkciách manažérov kvality, 

procesných a technologických inžinierov, ale aj vedúcich 

tímov zlepšovania kvality. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

poskytuje vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 

fakultách sociálno-ekonomických vzťahov, špeciálnej tech-

niky; zdravotníctva, priemyselných technológií, katedre poli-

tológie a spoločnom celouniverzitnom pracovisku „Vitrum 

Laugaricio“. 

www.sme.sk 11.01.2013  

pomocná evidencia 26/1/2013 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne pod vedením svojho predsedu doc. Ing. 

Jána Kulíka, CSc. na 

svojom rokovaní dňa 14. 

januára 2013 svojím uzne-

sením č.1/2013 vyhlásil 

voľby na rektora s tým, že 

termín odovzdania návrhov 

na kandidátov určil na deň 

4. februára 2013. Súčasne 

rozhodol o zložení šesť 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11257689&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11275783&ids=6
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člennej volebnej komisie pod vedením PhDr. Kataríny 

Gerlichovej, PhD. Kandidáti na rektora Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zo svojím programom 

predstavia na zhromaždení Akademického senátu Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, po ktorom sa 

uskutočnia voľby na rektora dňa 20. marca 2013.  

Momentálne univerzitu vedie doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD., ktorý bol poverený vykonávaním funkcie rektora do 

vymenovania nového rektora univerzity. Jeho predchodcom 

bol prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorého akademický senát 

univerzity odvolal v novembri 2012. 

www.sme.sk 16.01.2013  

pomocná evidencia 30/1/2013 

Zrušenie deviatich pracovných miest na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne je zatiaľ výsledkom 

avizovaných racionalizačných opatrení zo strany povereného 

rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

V súvislosti s opatreniami vedúcimi k zvyšovaniu kvality 

procesov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka začal 

poverený rektor kontrolné dni na fakultách a pracoviskách 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 

Očakávaným výsledkom sú racionalizačné opatrenia v 

oblasti úspory dotačných finančných prostriedkov a zvýšenie 

efektivity práce. V zmysle interného príkazu rektora, ktorý 

vydal krátko po nástupe do funkcie, prehodnotia pracovný 

výkon každého zamestnanca z hľadiska zaradenia a pracov-

ných činností. 

„Uvoľňovanie zamestnancov z dôvodu organizačných 

zmien na univerzitných pracoviskách prebieha v súlade s 

novým Zákonníkom práce (výpovedná lehota + odstupné) za 

ústretovej spolupráce odborovej organizácie. Ďalšie výsledky 

kontrolných dní, týkajúce sa nedostatkov v pracovných pro-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11275783&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11275783&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11275783&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11275783&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11289911&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11289911&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11289911&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11289911&ids=6
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cesoch niektorých oddelení, budú postupne v blízkom čase 

odstraňované“, informovali z kancelárie rektora. 

www.sme.sk 19.01.2013 

pomocná evidencia 37/1/2013 

V utorok 29. januára 2013 Rozvojo-

vá agentúra Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, ako hlavný cezhraničný 

partner projektu „V.I.P. – Vzdělávání, 

Inovace, Partnerství“, zorganizovala 

spolu s českými partnermi na pôde 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne záverečnú konferenciu  

a Technologickú a  kooperačnú burzu projektu VIP.  

Podujatia boli  realizované pod záštitou predsedu Tren-

čianskeho  samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH a povereného rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.   

Záverečnej konferencie sa zúčastnilo 36 zástupcov a Tech-

nologickej a kooperačnej burzy 27 zástupcov podnikateľ-

ského, akademického, ako aj verejného sektora z Trenčian-

skeho, Žilinského a Zlínskeho 

kraja. Konferencia prezentovala 

aktivity a výstupy projektu VIP 

zamerané na podporu inovačného 

podnikania a spolupráce univerzít 

a podnikateľského sektora. Jed-

ným z výstupov projektu bola 

Technologická a kooperačná bur-

za ako efektívny nástroj prepoje-

nia jednotlivých inovačných fi-

riem a inštitúcií. 

Cieľom projektu bolo prostredníctvom spoločných aktivít 

podporiť inovačný potenciál cezhraničných regiónov, posilniť 
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väzby medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami za 

účelom vytvorenia stabilných kooperačných sietí a prispievať 

k vytváraniu rozvojového rámca, ktorého základnou snahou je 

podpora rozvoja podnikateľského a inovačného prostredia. 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
poverený výkonom funkcie rektora, 

vyjadril v svojom úvodnom slove 

podporu projektu VIP a predstavil 

záujem univerzity o zintenzívnenie 

spolupráce s Trenčianskym samo-

správnym krajom. Predstavil aj no-

vý  projekt „revitalizácia priestorov 

ťažkých laboratórií Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka na Technologické centrum 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako 

centrum zamerané na využitie vedecko-výskumného poten-

ciálu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

pre rozvoj podnikania v  trenčianskom regióne. Predstavené 

technologické centrum bude špecializovaným pracoviskom 

zameraným na výskum a  vývoj nových technológií, výrobkov 

a služieb v úzkej spolupráci univerzity s podnikateľskou 

verejnosťou. 

Predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH vo  

svojom príhovore vyjadril záu-

jem o zintenzívnenie spoluprá-

ce oboch inštitúcií a zdôraznil, 

že Trenčiansky samosprávny 

kraj má veľký záujem o reali-

záciu inovačných nástrojov 

podporujúcich budovanie ino-

vačnej infraštruktúry, ktoré 



360 
 

vytýčila Regionálna inovačná stratégia Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktorej spoluautormi bola Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Rozvojová agentúra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. 

Program konferencie pokračoval predstavením jednotlivých 

partnerov projektu, ktorými boli Agentúra pro ekonomický 

rozvoj Vsetínska, Vedecko-technologický park v Žiline, Tech-

nologické inovační centrum v Zlíne, Regionální podpůrný 

zdroj v Zlíne a Rozvojová agentúra Trenčianskeho samo-

správneho kraja.  

Následne Ing. Tomáš Hanulík prezentoval projektovú 

ideu prípravy technologického centra Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne s prepojením na jednotlivé 

priority regionálnej inovačnej stratégie. Riaditeľ Rozvojovej 

agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Peter 

Nižňanský, v súvislosti s prezentovaným zámerom Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka vyjadril nádej, že Roz-

vojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. 

dlhodobo v spolupráci s medzinárodnými partnermi a regio-

nálnymi inštitúciami imple-

mentuje množstvo aktivít za-

meraných na regionálny ino-

vačný rozvoj a prípravu už aj 

realizačných projektov na 

inovačné nástroje, akými sú aj 

technologické centrá. S ohľa-

dom na obsah prezentácie 

technologického centra vyja-

dril podporu predloženému 

zámeru a vyzval predstavi-

teľov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka k užšej spo-

lupráci na príprave centra, ako aj iných spoločných projektov. 
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V rámci ďalšieho programu prezentovali predstavitelia 

partnerov projektu ich kľúčové výstupy. Vedecko-technický 

park v Žiline sa sústredil na prezentáciu podujatí a nástrojov 

pre študentov, doktorandov a mladých podnikateľov v Žilin-

skom kraji. Agentúra pre ekonomický rozvoj Vsetínska infor-

movala o dobrej praxi a dopadoch kooperačných podujatí pre 

podnikateľov. Regionálny podporný zdroj sa sústredil na svoje 

skúsenosti v oblasti schém financovania inovačných zámerov 

pre firmy a prezentoval príklady dobrej praxe u konkrétnych 

firiem, ktoré uvedené služby využili. Rozvojová agentúra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavila v rámci pro-

jektu realizovanú schému inovačných voucherov pre podporu 

spolupráce akademického a podnikateľského sektora. Ing. 

Branislav Anwarzai informoval, že inovačné vouchre patria 

medzi veľmi efektívne formy financovania inovačných záme-

rov firiem, ktoré parciálne realizuje univerzita, čím dochádza 

k obojstrannej a udržateľnej spolupráci. V projekte VIP pri-

pravila Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja cezhraničný vzdelávací program pre oblasť inovácií a  

organizovala kooperačné podujatie „Zimná škola inovácií“ 

zamerané na prepojenie aplikovaného vývoja a výskumu  

študentov a doktorandov s podnikateľským sektorom a ich po-

trebami. 

Na záver jednotliví účastníci podujatí konštatovali, že po 

dopadoch hospodárskej krízy je nevyhnutné vyvíjať úsilie a 

uskutočňovať činnosti pre podporu inovačného myslenia, 

firemného vývoja a výskumu, transferu technológií a know-

how, s výhľadom na posilňovanie konkurencieschopnosti, 

prosperity a zabezpečenia udržateľného rozvoja regiónov. 

www.tsk.sk 31.01.2013 

pomocná evidencia 49/1/2013 
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Dňa 19. januára 2013 sa uskutočnil na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka „Astronomicko-vedecký deň 

pre verejnosť“, na ktorom sa zúčastnili bezmála stovka 

priaznivcov astronómie. Organizátormi tohto podujatia boli 

odborníci a vedci z viacerých slovenských univerzít 

a inštitúcií, ktorých snahou je spopularizovanie vedy medzi 

širokou verejnosťou. 

V úvode vedeckého dňa astronómie jeho 

účastníkov privítal Ing. Mgr. Jozef Drgo, 

nadšenec pre astronómiu a potom v mene 

jedného z organizátorov podujatia  Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka pozdra-

vil prorektor pre vedu a výskum a medzi-

národné vzťahy Trenčianskej univerzity doc. 

Ing. Dušan Galúsek, PhD., ktorý zároveň 

prezentoval významný vedecký projekt 

„Centrum excelentnosti pre keramiku, 

sklo a silikátové materiály“ realizovaný na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Dnešný astrono-

micko-vedecký deň je jedným z prvých podujatí zameraných 

na spopularizovanie vedy a informovanie verejnosti o nových 

alebo menej známych vedeckých poznatkoch. Na záver svojho 

vystúpenia prisľúbil, že Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka plánuje v budúcnosti pripravovať podujatia podob-

ného charakteru častejšie 

a so zameraním na rôzne 

vedné odbory, v ktorých 

vedeckí pracovníci Tren-

čianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka realizujú 

svoj výskum. 

Pred publikom vystú-

pili so svojimi pred-

doc. Ing. Dušan Galúsek, PhD. 

Ing. Mgr. Jozef Drga 
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náškami :  

- Mgr. Stanislav Šimkovič na tému „Teória relativity pre 

každého“; 

- Ing. Peter Palúch, PhD. na tému „Nové trendy internetu“; 

- prof. Ing. Vladimír Porubčan, DrSc. na tému „Slovenské 

meteority“; 

- doc. Ing. Július Štelina, CSc. na tému „Čo je Higgsov 

Bozón“; 

vlastné poznámky 

     pomocná evidencia 50/1/2013 

 

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb na 

Jilemnického ulici v Trenčíne sa v dňoch 25. a 26. januára 

2013 zúčastnili kuchárskej súťaže pod záštitou obchodnej siete 

Metro pod názvom „Kuchársky päťboj“, ktorá sa usku-

točnila na výstavisku Incheba v Bratislave. Do súťaže sa 

zapojilo šesť škôl zo Slovenska, keď Trenčín zastupovali 

študenti – kuchári Jakub Rea, Marek Beňuška, Matúš 

Melicher, Jakub Dolník, Veronika Červeňanová a Richard 

Pružinec. Na úseku obsluhy súťažili študenti Zdenko Kusenda, 

Adela Koyšová, Natanel Ševčík a Janka Fiedlerová. 

Súťaž pozostávala z niekoľkých častí. V prvej časti museli 

súťažiaci preukázať zručnosť v krájaní zemiakov na 8 mm 

kocky, krájanie póru na rezance, krájanie cibule na jemno, 

vykostiť kurča a filetovať pstruha. V druhej časti súťaže mali 

súťažiaci pripraviť dvojchodové menu z predpísaných 

základných surovín (kurčaťa, pstruha, zemiakov a cibule. 

Tieto činnosti hodnotila dvojica majstrov kuchárov. Vedúci 

skupiny súťažiacich z Trenčína Jakub Rea excelentne zorga-

nizoval činnosť celého kolektívu v kuchyni. V prvej disciplíne 

zručností sa Jakub Rea umiestnil na prvom mieste, za čo 

získal zlatú medailu s pohárom a vecným darom - sada 

kuchynských nožov. V druhej disciplíne v príprave dvojcho-
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dového menu študenti z Trenčíne získali druhé miesto so 

striebornými medailami a šek pre školu v hodnote 750 eúr. 

Študentov pre súťaž pripravovali vyučujúce odborného 

výcviku Mgr. Anna Zámečníková a Bc. Oľga Galková. 

Táto súťaž pomohla odhaliť aj ďalšie talenty, keď 

Alexandra Maiová získala druhé miesto v barmanskej súťaži 

a Denisa Bučková získala tretie miesto v čašníckej súťaži 

„Skills Slovakia“. 

Trenčianske noviny 04.02.2013 

pomocná evidencia 57/1/2013 

 

Dňa 8. februára 2013 sa uskutočnil v Záblatí slávnostný 

promočný akt absolventov doktorandského a bakalárskeho 

štúdia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. Na fakulte úspešne obhájilo dizertačné 

práce 18 doktorandov a bakalárske práce 19 študentov, ktorí si 

z rúk dekana Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Petra Liptáka CSc. 

prevzali diplomy. Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD. ocenil dvoch študentov „Cenou rektora“ a šiestich 

úspešných študentov ocenil „Cenou dekana“ dekan Fakulty 

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Peter Lipták. CSc. Rektor a dekan vo 

svojich príhovoroch zablahoželali študentom, popriali im veľa 

úspechov a vyjadrili presvedčenie, že ako úspešní absolventi 

budú vždy hrdí na svoju fakultu a univerzitu a budú šíriť jej 

dobré meno vo svojej profesionálnej kariére 

TnÚ AD – Trendy č.1/2013 

pomocná evidencia 183/1/2013 

Zápisu sa v základných školách Mesta Trenčín, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 15. januára až 6. februára 2013 sa zú-

častnilo 514 šesťročných detí, z ktorých nastúpi v septembri 

do prvých tried 445. Najviac detí – 104 zapísali v najväčšej  
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Základnej škole Trenčín, Hodžova ulica, kde otvoria až päť 

prváckych tried. Po nej nasledovali Základná škola Trenčín, 

Dlhé Hony, Základná škola Trenčín Veľkomoravská ulica 

a Základná škola Trenčín, Ulica L. Novomeského. Do prvej 

triedy pre mimoriadne nadané deti – projekt ERIN v Základnej 

školy Trenčín, Kubranská ulica pravdepodobne nastúpi 19 

prváčikov. Predtým však musia absolvovať inteligenčné testy 

v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a preven-

cie. Informovala o tom Mgr. Ľubica Kršáková z útvaru 

školstva Mestského úradu v Trenčíne.  

Z trenčianskych základných škôl v školskom roku  

2012/2013 končí školskú dochádzku 405 deviatakov, na 

miesta ktorých nastúpia malí prváčikovia. Bude ich o 40 viac, 

čo teší najmä riaditeľov škôl.  

O odklad školskej dochádzky požiadalo 55 rodičov pred-

školských detí. Spolu s deťmi ich čaká ešte návšteva Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Trenčíne, kde odborní pracovníci posúdia prospešnosť 

odkladu pre ďalší vývin dieťaťa.  

www.trencin.sk 14.02.2013 

pomocná evidencia 66/1/2013 

 

Nevyhovujúci stav zatekajúcej strechy na Materskej škole 

Niva v mestskej časti Opatovej bol dňa 7. marca 2013 

vyriešený. Mesto Tren-

čín v rámci investič-

ných akcií zabezpečí 

opravu aj ďalších bu-

dov materských či zá-

kladných škôl.  

Havarijný stav stre-

chy na Materskej škole 

v Opatovej bol spôso-
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bený devastáciou hydroizolácie. Do priestorov materskej školy 

zatekalo. Nasiaknuté stropy začínali plesnivieť a dochádzalo 

k pomerne rozsiahlym škodám. Izolácia strechy bola síce 

niekoľkokrát lokálne opravovaná, no jej stav sa dostal do 

štádia, kedy Mesto Trenčín muselo konať ráznejšie.  

Firma, ktorá vzišla z elektronickej aukcie, začala pracovať 

na plnoplošnej oprave strechy 1. marca 2013. Práce trvali 

jeden týždeň. Mesto Trenčín malo pôvodne na túto investičnú 

akciu v rozpočte vyčlenených 9.500 eur, no v skutočnosti sa 

podarila realizovať za 7.700 eúr. 

www.trencin.sk 07.03.2013 

pomocná evidencia 125/1/2013 
 

Všetky odbory Základnej umeleckej školy Karola Pádivého 

v Trenčíne boli od pondelka 11. marca 2013 umiestnené pod 

jednou strechou v budove na Námestí SNP č. 2. Uvoľnený 

priestor vznikol po presťahovaní Verejnej knižnice Michala 

Rešetku do náhradných priestorov na Jaselskej ulici. 

Základnú umeleckú školu navštevuje v súčasnosti 1.246 

žiakov, z toho 530 hudobný odbor, 510 výtvarný, 126 tanečný 

a 80 žiakov lite-

rárno-dramatický 

odbor. Doteraz v tej-

to budove na Ná-

mestí SNP sídlil len 

hudobný odbor. Os-

tatné odbory ako ta-

nečný a literárno-

dramatický odbor 

bol umiestnené v ki-

ne Hviezda na Ulici kniežaťa Pribinu a výtvarníci mali svoje 

triedy na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v priestoroch po bývalom 

centre voľného času. 

http://www.trencin.sk/
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Mať všetky odbory pod jednou strechou sa umelecká škola 

snažila niekoľko rokov. Podarilo sa to až potom, keď druhú 

polovicu budovy na Námestí SNP uvoľnila Verejná knižnica 

Michala Rešetku presťahovaním do nových priestorov na 

Jaselkú ulicu, pretože jednotlivé podlažia stratili hranicu 

únosnosti knižného inventáru. 

Uvoľnením priestoru po knižnice však bolo potrebné zo 

strany jej správcu, teda Mesta Trenčín budovu na príchod detí 

musela pripraviť. V hudobných triedach a v miestnosti pre 

orchestre boli zvukovo odizolované steny. No pribudli umý-

vadlá v priestoroch toaliet pre potreby výtvarného odboru, v 

keramickej dielni bola urobená vodoinštalácia a elektrické 

rozvody pre vypaľovaciu pec a vzniklo šesť ateliérov pre 

vyučovanie výtvarného odboru.  

Tanečný odbor dostal novú zrkadlovú sálu, šatne na pre-

zliekanie, sklad na kostýmy a novú miestnosť dostali učitelia. 

Pre literárno-dramatický odbor bol vytvorený priestor na 

vyučovanie a zriadil sa sklad pomôcok a kulís. Pôvodný vstup 

do budovy zo strany od parku bol zrušený a nahradil ho  

novou vrátnicou. 

Rekonštrukčné práce prebiehali v mesiaci február 2013. do 

ktorých Mesto Tren-

čín vložilo približne 

16 tisíc eúr. Obdobie 

jarných prázdnin 

využilo riaditeľstvo 

na sťahovanie, aby   

vyučovanie v no-

vých  priestoroch sa 

mohlo začať 11. 

marca 2013. Sláv-
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nostné strihanie symbolickej stuhy pred vstupom do budovy 

vykonal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa 

13. marca 2013. 

Pri tejto príležitosti riaditeľka školy Veronika Soukupová 

konštatovala, že dňa 11. marca 2013 sa skončila prvá etapa 

nevyhnutných rekonštrukčných prác. V budove školy bude 

treba v najbližšej budúcnosti dostatočne zvukovo izolovať 

triedu pre vyučovanie bicích nástrojov, v dvoch učebniach 

asanovať priečky pre zväčšenie priestoru, zabezpečiť vodo-

inštaláciu do každého výtvarného ateliéru, v celej budove re-

konštruovať elektroinštaláciu, posilniť osvetlenie pre potreby 

výtvarného odboru, vykonať výmenu okien a obnovenie 

fasády budovy, ktorá pamätá obdobie spred roku 1977, keď 

bola využitá pre Bývalý Okresný národný výbor v Trenčíne. 

Niektoré rekonštrukčné práce sa budú robiť počas letných 

prázdnin. 

www.trencin.sk 14.03.2013 

pomocná evidencia 120/1/2013 

 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne dňa 

20. marca 2013 jed-

nohlasne zvolil doc. 

Ing. Jozefa Habá-

nika, PhD. za kan-

didáta na rektora uni-

verzity. Docent Ha-

bánik bol jediným 

kandidátom, ktorého 

navrhli členovia akademickej obce univerzity a z 24 členov 

akademického senátu mu  v tajnom hlasovaní vyjadrilo pod-

poru všetkých 24 senátorov. 

http://www.trencin.sk/
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„Výsledok volieb ma teší, no zároveň zaväzuje k vysokej 

zodpovednosti za univerzitu. Univerzita vstupuje do  novej 

etapy kvalitatívneho rozvoja. V krátkodobom období budeme 

sledovať ciele komplexnej akreditácie a v strednodobom ob-

dobí prípravu stratégie rozvoja univerzity na plne kompa-

tibilnú univerzitu z hľa-

diska domáceho a eu-

rópskeho prostredia,“ 

povedal po úspešných 

voľbách doc. Ing. 

Habánik, PhD. 

Počas diskusie aka-

demickej obce, zvola-

nej z príležitosti volieb 

rektora a predstavenia kandidáta na rektora, odznelo viacero 

pozitívnych a podporných vyjadrení doc. Ing. Habánikovi, 

PhD. zo strany študentov aj zamestnancov  univerzity. Svoju 

jednoznačnú podporu  mu vyjadrili  tiež dekani  všetkých  

štyroch fakúlt, ktorí mu deklarovali svojím postojom 

a podporou, že rektor s dekanmi  na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne tvoria jeden tím. 

www.tnuad.sk 20.03.2013 

pomocná evidencia 123/1/2013 

 

Už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 28. marca 

2013 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH vybraných 21 pedagógov – učiteľov 

a majstrov odbornej výchovy  zo stredných škôl v pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v priestoroch Strednej 

odbornej školy podnikania v Trenčíne, ktorým odovzdal 

„Ďakovné listy predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu“. V štyridsiatich 

piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

http://www.tnuad.sk/
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samosprávneho kraja 

pôsobí momentálne 

2.135 pedagógov, 

ktorí vzdelávajú vyše 

22.500 žiakov. Ich 

práca je mimoriadne 

náročná a okrem 

neustáleho dopĺňania 

vzdelania vyžaduje 

nevšednú mieru tr-

pezlivosti a psychic-

kej odolnosti každého učiteľa. 

Ďakovné listy prevzali títo pedagógovia: 
- Ing. Janka Fedorová – Stredná odborná škola v Pruskom, 

- RNDr. Jozef Topor z Gymnázia  v Púchove,  

- Ing. Alena Loduhová z Obchodnej akadémie v Považskej 

Bystrici,  

- Ing. Elena Kulichová zo Spojenej školy v Novákoch,  

- Mgr. Mária Oravcová zo Strednej odbornej školy 

strojníckej v Považskej Bystrici,  

- Mária Pjatriková zo Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Púchove,  

- Bc. Miroslava Zajíčková zo Strednej odbornej školy 

sklárskej v Lednických Rovniach,  

- Mgr. Eva Páleníková zo Strednej odbornej školy v Starej 

Turej,  

- Mgr. Alica Kubalová z Gymnázia v Dubnici nad Váhom,  

- Ing. Dušan Granát zo Strednej priemyselnej školy 

v Považskej Bystrici,  

- Ing. Jozef Jakube zo Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Prievidzi,  

- Ing. Ivana Šimovcová zo Strednej odbornej školy na 

Piešťanskej ul. v Novom Meste nad Váhom,   
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- Mgr. Štefan Kotras zo Strednej odbornej školy podnikania  

v Trenčíne,  

- Mgr. Ľubomír Strinka z Gymnázia v Považskej  Bystrici,  

- Ing. Carmen Scholtzová zo Strednej odbornej školy 

v Považskej Bystrici,  

- PhDr. Ivana Mráziková zo Strednej zdravotníckej školy 

v Trenčíne,  

- Ing. Ľubica Lašová zo Strednej odbornej školy 

v Pruskom,  

- Ing. Mária Orságová zo Spojenej školy  v Partizánskom,  

- Ing. Bohuslav Kutiš zo Strednej  odbornej školy 

v Bánovciach nad Bebravou,  

- Mgr. Viera Verešová zo Strednej odbornej školy J. Ribaya 

v Bánovciach nad Bebravou  

- PaedDr. Renáta  Bieliková z Krajského centra voľného 

času v Trenčíne. 

www.tsk.sk 28.03.2013 

pomocná evidencia 131 

 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja v spolupráci s  Mladými 

priateľmi Európy a Trenčianskou univerzitou Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne pripravili konferenciu pre mladých štu-

dentov v Trenčíne. 

Konferencia sa uskutočnila dňa 23. apríla 2013 pod záštitou 

rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne doc. 

Ing. Jozefa Habánika, 

PhD., ktorá niesla názov 

„Mladí Európania - 

európske občianstvo“, 

ktorá bola určená pre-

dovšetkým mladým ľu-

http://www.tsk.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11652466&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11652466&ids=6
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ďom, ktorí mali záujem o vysokoškolské štúdium. Cieľom 

konferencie bolo priniesť komplexný obraz o problematike z 

rôznych uhlov pohľadu od expertov, poskytnúť overené 

informácie a fakty od tých, ktorí sa problematike profe-

sionálne venujú a umožniť diskutovať s hosťami na tému, 

ktorá sa ich bytostne dotýka. Oboznámiť študentov o mlá-

dežníckej participácii a politike na rôznych úrovniach a 

poskytnúť im všeobecné informácie o voľbách do kraja a 

Európskeho parlamentu.  

Úvod patril konferencie patril rektorovi Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefovi 

Habánikovi, PhD., ktorý poďa-

koval študentov stredných škôl 

Trenčianskeho kraja, že prijali 

pozvanie na túto konferenciu. 

Zoznámil so štruktúrou pracovísk 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka. Za posledné obdobie 

prešla univerzita viacerými zmenami, najmä, aby sa priblížila 

k študentom a plnila celospoločenské úlohy. Vyjadril pres-

vedčenie, že témy konferencie oslovia všetkých prítomných 

a v prípade, že vznikne voľný časový priestor, môžu prezrieť 

všetky objekty univerzity.  

Na konferencii vystúpili odborníci na občiansku parti-

cipáciu a politiku na 

rôznych úrovniach sprá-

vy. „Medzi rečníkmi 

budú docent Pavol 

Hrivík, ktorý predstavil 

Európske občianstvo 

a európsku integráciu. 

docent PaedDr. Jozef 

Božík, PhD., Ondrej 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
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Gallo z Rady mládeže Slovenska, Silvia Štefániková a  

Mária Pavlačková, ktoré predstavili ponuky Iuventy a 

Európskej únie pre mladých ľudí v oblasti participácie, 

vzdelávania a dobrovoľníctva. Celý priebeh konferencie sa 

niesol v apolitickom duchu.  

www.sme.sk 21.04.2013  

pomocná evidencia 183/1/2013 

 

Výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov základných 

škôl, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2013, poukázali na kva-

litné vzdelávanie našimi pedagógmi, ale aj záujem o dosiah-

nutie, čo najlepších výsledkov pre vstup na stredoškolské 

štúdium. 

V ôsmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín sa testovania zúčastnilo 396 deviatakov. V ma-

tematike dosiahli úspešnosť 67,99 %, čo je v porovnaní 

s celoslovenským výsledkom o 7,92 % lepšie. Počet získaných 

bodov je 13,60, čo predstavuje vyšší počet o 1,59 bodu.  

Test zo slovenského jazyka a literatúry  napísali mladí 

Trenčania na 72,78 % úspešnosti, čo je o 5,27 % lepšie, ako 

bol slovenský priemer. V počte bodov presiahli priemer Slo-

venska o 0,35 bodu. 

Na porovnanie uvádzame výsledky celoslovenského tes-

tovania žiakov 9. ročníka základných škôl. Do testovania bolo 

prihlásených vyše 42.200 deviatakov z 1.455 základných škôl. 

Po prvýkrát boli testovaní aj deviataci, ktorí sú vzdelávaní už 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu v zmysle obsahovej 

reformy vzdelávania zavedenej v školskom roku 2008/2009.  

Info Trenčín 03.05.2013 

pomocná evidencia 223/1/2013 

 

V areáli výstaviska Expo Trenčín sa v dňoch 24. až 25. 

apríla 2013 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej súťaže 
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autonómnych robotov „Trenčiansky robotický deň“ s cie-

ľom spopularizovať vedu a techniku medzi žiakmi základných 

a stredných škôl. Na podujatí organizátori privítali mimo-

riadne vzácnu osobu – amerického vedca slovenského pôvodu 

Ladislava Emanuela Rotha, ktorý sa podieľal na realizácii 

vesmírnych projektov Apollo, Mariner a Viking. Na podujatí 

prednášal o nasadení a úspech robotických sond.  

Do Trenčianskeho robotického dňa sa zapojilo 30 zá-

kladných a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia. Študenti 

súťažili v štyroch kategóriách. Najpočetnejšie bola obsadená 

kategória „Driver A“ s 34 robotmi, z ktorej si prvé miesto 

a cenu primátora Mesta Trenčín odniesol Peter Ondrejovič 

zo Strednej odbornej školy Handlová. V druhej kategórii 

„Driver B“ prvé miesto a cenu riaditeľa Strednej odbornej 

školy Pod Sokolicami v Trenčíne získal Ondrej Stratený zo 

Strednej odbornej školy Handlová. V kategórii „Stavebnice“ 

zvíťazili a cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

získali bratia Jakub a Matej Mazúrovci zo Základnej školy 

Mariánka ul. v Prievidzi. V kategórii „Free Style“ zvíťazil 

a cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky získal Patrik Štefka zo Strednej prie-

myselnej školy v Myjave.  

Spoločnosť Elso Philips Service s. r. o. udelila špeciálnu 

cenu Tomášovi Adamčíkovi zo Strednej odbornej školy v 

Dubnici n/Váhom. Spoločnosť ABB s.r.o. udelila špeciálnu 

cenu Róbertovi Rindákovi zo Strednej odbornej školy v Tren-

číne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 262/1/2013 

 

V budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb v 

Trenčíne sa dňa 26. apríla 2013 uskutočnilo Gastrodivadlo s 

názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré pripravili a zorganizovali 
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žiaci z odboru Hotelová akadémia ako praktickú časť matu-

ritnej skúšky. 

Pôda školy sa na jeden večer premenila do prostredia  

mesta Verona, kde bol príbeh umiestnený jeho tvorcom. Hos-

tia mali možnosť 

sa hneď pri vcho-

de zastaviť na 

dobovom trhu, 

ochutnať pálen-

ku a vstúpiť do 

dobovo vyzdobe-

nej sály. Tam ich 

čakal nezabudnu-

teľný zážitok v 

podobe divadelného predstavenia „Rómeo a Júlia“ v podaní 

animačného tímu, ktorý predviedol päť dejstiev tohto nad-

časového diela Williama Shakespeara. 

 Úžasné jedlo a dobré vína z Talianska, ako aj nefiltrované 

pivo dotvorili atmosféru dobového večera. Na prekvapenie 

hostí sa osud „Rómea a Júlie“ neskončil tragicky a dokázal 

tak, že sila lásky je väčšia ako nepriazeň osudu. 

Večer mal veľký úspech a trieda 5. HB si vyslúžila 

obrovský aplauz. „Takéto veci nezažívame každý deň. Bol to 

jedinečný zážitok,“ zhodnotil jeden z hostí. Veľká vďaka patrí 

aj pedagógom, ktorí celý tím odborne viedli.  

www.sme.sk 12.05.2013  

pomocná evidencia 248/1/2013 

 

     Knižnica Posádkového klubu v Trenčíne bola dňa 9. má-

ja 2013 miestom vernisáže výstavy fotografií študentov 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod názvom „Európske 

metropoly na Dunaji“. V úvode vernisáže vystúpil so svojimi 

hudobnými kreáciami Ján Ančic a potom sa k prítomným 
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prihovorila stredoškolská profesorka Mgr. Ingrid Finkeová, 

ktorá prítomným priblížila cesty realizácie projektu pod 

názvom „Európske metropoly na Dunaji“. 

Tento projekt sa začal realizovať od 

decembra 2012 a uskutočnil sa vďaka 

programu „Školy pre budúcnosť Nadácie 

Orange“, aby sa podporil talent, kreativitu, 

umelecké cítenie a vlastné zručnosti 

študentov a pedagógov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. 

Študenti prostredníctvom fotografií na výstave prezentovali 

zachytené momenty kultúrneho prostredia a atmosféru troch 

európskych hlavných miest – Bratislavy, Viedne a Budapešti. 

Fotografie mapovali každodenný život a architektúru týchto 

miest.  

Treba konštato-

vať, že projekt pod-

poril flexibilitu 

a rozvoj jazyko-

vých zručností štu-

dentov pri návšte-

ve Viedne a Buda-

pešti a dal priestor 

ich fantázii a origi-

nalite pri zhotovení fotografií. V päťmesačnom časovom 

priestore sa podarilo študentom za pomoci pedagógov stvárniť 

príbeh troch metropol na Dunaji spojených spoločnou histó-

riou.  

Záverom treba dodať, že vernisáž výstavy fotografií 

študentov sa stala súčasťou osláv Dňa Európy podporená 

Informačným centrom Europe Direct Trenčín. Súčasne boli 

ocenené najlepšie fotografie študentov – Kristíny Rigasovej, 

Denisy Olivovej a Márie Gorelíkovej, ktoré hodnotili učite-

lia školy z predložených osemdesiatich fotografií.  

Mgr. Ingrid Finkeová 

ocenení študenti 
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vlastné poznámky 

pomocná evidencia 239/1/2013, 240/1/2013  

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa               

13. mája 2013 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenoval 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za rek-

tora Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne. Doc. Ing. Jozef Ha-

bánik, PhD. vo svojom príhovore vyjadril, 

že cíti veľkú zodpovednosť pred Akade-

mickou obcou Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá mu pros-

tredníctvom svojich zástupcov v Akade-

mickom senáte vyjadrila jednomyseľnú 

podporu a zároveň ubezpečil pána prezi-

denta, že „Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod 

jeho vedením má ambíciu uspoko-

jovať rastúce nároky hospodárskeho 

a spoločenského prostredia na kvalitu 

poskytovaného vzdelávania v európ-

skom vysokoškolskom priestore a byť 

pripravená obstáť v konkurenčnej sú-

ťaži, ako aj obstáť v komplexnej akreditácii v roku 2014 ako 

verejná vysoká škola univerzitného 

typu.“  

Slávnostný akt vymenovania sa 

uskutočnil podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) 

Ústavy Slovenskej republiky, na návrh 

ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky doc. 

PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. aj za 

jeho osobnej účasti a účasti ďalších 
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hostí generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl prof. Ing. 

Petra Plavčana, viceprezidenta Slovenskej rektorskej konfe-

rencie – Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., predsedu 

Slovenskej rady vysokých škôl prof. Ing. Viktora Smieška, 

PhD. a predsedu Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prof. Ing. 

Ľubora Fišera, DrSc. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 258/1/2013 

 

Dňa 17. mája 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy matu-

ritných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

v Posádkovom klube Trenčín. V úvode privítala prítomných 

návštevníkov, študentov a rodičov a potom 

zhodnotila prospech študentov riaditeľka školy 

Mgr. Mária Vilkovská. Ako prvú zhodnotila 

maturitnú triedu Kataríny Mikušincovej, ktorú 

tvorili odevné dizajnérky a scénické kostymér-

ky. Konštatovala, že tieto učebné odbory mali 

veľmi vysokú úroveň návrhov a aj kvalitu ich spracovania. 

Boli veľmi aktívne, zapájali so do mnohých súťaží. Boli 

úspešné v súťaži „Mladý tvorca“, „Módna línia mladých“, 

zapojili sa v súťaži 

„Hviezdoslavov Kubín“ 

a mnohých usporiada-

ných módnych prehliad-

kach. Najúspešnejšími 

študentmi z triedy boli 

Michaela Bulejková, 

Júlia Štefančíková, Zu-

zana Zajacová, Kristína 

Cibuľová a ďalšie dievčatá. Vystavené diela boli umiestnené 

v priestoroch Art synagógy a mestskej veži. Ďalej bola hod-

Mgr. Mária Vilkovská 
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notená trieda Lenky Mičovej - Vicenovej, ktorú tvorili štu-

denti učebného odboru osobnej reklamy. Ako vyznamenané 

boli Soňa Mládková a Martina Mokrá. Ich maturitné práce 

boli vystavené v priestoroch kina Metro. Na prácach ďalšej 

triedy, ktorú tvorili mladí grafici, boli najúspešnejšie štu-

dentky Viera Volfová, Adriana Daneková a Katarína Jáno-

šíková. Študenti propagačnej grafiky boli z triedy Petry Né-

methovej vykazovali počas štúdia veľmi dobrú úroveň. Ich 

maturitné práce boli vys-

tavené v priestoroch 

Trenčianskeho múzea. 

Úspešnými študentmi 

boli Milan Pleva, Ivana 

Kováčiková, Katarína 

Hagarová, Andrea Vere-

šová a ďalší študenti. 

Trieda Ingrid Finkeovej 

prezentovaná učebným odborom fotografický dizajn. Zúčast-

nili súťaží usporiadanými v rámci prehliadky „HoryZonty“ 

a súťažnej výstavy „Amfo“. Úspešnými študentmi boli Domi-

nika Judáková, Marcela Bieliková, Emília Mindárová, Vero-

nika Prekopová, Zuzana Šimáková a Katarína Vávrová. 

Poslednou hodnote-

ným bol učebný od-

bor propagačné výt-

varníctvo pod vede-

ním triednych učite-

liek Viery Chleba-

novej a Dagmar 

Straňákovej, kto-

rých diela boli ve-

rejnosti prezentova-

né v Galérii M. A S. Bazovského. Ich diela, to je koncert 
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rôznorodosti. V triede bolo deväť vyznamenaných žiakov 

a ich štúdium bolo spájané účasťou na viacerých súťažiach 

vyznačujúcich sa veľkou kreativitou. Na koniec svojho prí-

hovoru poďakovala rodičom za podporu svojim deťom počas 

štúdia a vyzvala prítomných na prehliadku vystavených matu-

ritných prác žiakov.  

V závere podujatia sa predstavili v kultúrno – športovej 

akadémii študenti školy – maturanti, čím sa tak dôstojne 

rozlúčili so svojou školou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 280/1/2013 

 

Dňa 27. mája 2013 sa uskutočnilo v sídle Trenčianskeho 

samosprávneho kraja krajské kolo súťaže „Môj nápad pre 

región“, zame-

ranej na podpo-

ru a rozvoj štú-

dia cestovného 

ruchu. 

Súťaž jedno-

tlivcov bola pos-

tavená na indi-

viduálnej pre-

zentácii kon-

krétneho pro-

duktu, výstupu z 

projektu, ktorý študent navrhol, pripravil a zrealizoval sám, 

alebo ho realizoval v škole za pomoci spolužiakov, ako napr. 

film, multimediálna prezentácia, informačná alebo propagačná 

brožúra, výsledky prieskumu a pod.  
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Základným cieľom bolo podporiť rozvoj a skvalitnenie pre-

zentačných a komunikačných zručností študentov. Predmetom 

súťaže bol návrh na produkt cestovného ruchu, čo je základný 

kameň ponuky každej destinácie alebo každého subjektu 

cestovného ruchu. Program aj súťaž sú akreditované Minister-

stvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

ako celoročný program v prvom rade na stredných školách.  

Hlavným organizátorom 

súťaže bola organizácia Ju-

nior Achievement Slovensko, 

ktorú v Trenčíne zastupoval 

Mgr. Marián Beluško. Part-

nerom pre krajské kolo bol 

Trenčiansky samosprávny 

kraj. Súťažiacim žiakom sa 

za vedenie prihovoril riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Vladi-

mír Buzalka. Vo svojom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že 

stredné školy sa v rámci učebného odboru „podnikanie 

v cestovnom ruchu“ snažia kvalitne pripraviť študentov na 

prácu v oblasti cestovnom ruchu, ktorá je stále náročnejšia a 

vyžaduje si lepšie pripravených odborníkov. Tvorba projektov 

a aktívnym zapájaním sa študentov do súťaží obohacuje teo-

retické vyučovanie, ktoré prináša študentom priame poznanie 

praxe a nové skúsenosti. 

Súťažiaci: 

1. Vanesa Musilová, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 

7, Levice 

2. Silvia Marečková, Stredná odborná škola, Trokanova 3, 

Myjava 

3. Denisa Godálová, Stredná škola, organizačná zložka 

Obchodná akadémia, Nám. SNP Partizánske 

víťazi krajského kola 
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4. Adela Šimonová, Stredná škola, organizačná zložka 

Obchodná akadémia, Nám. SNP Partizánske 

5. Martin Šuňal, Stredná škola, organizačná zložka Obchodná 

akadémia, Nám. SNP Partizánske 

6. Simona Masariková, Stredná odborná škola obchodu a 

služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 

7. Nikola Vrabcová, Obchodná akadémia, Fr. Madvu 2, 

Prievidza 

8. Simona Blahová, Stredná odborná škola podnikania, 

Veľkomoravská 14, Trenčín 

9. Petra Pišná, Stredná odborná škola podnikania, 

Veľkomoravská 14, Trenčín 

Odborná porota pracovala v tomto zložení: 

- predsedníčka poroty PaedDr. Sylvia Maliariková, vedúca 

oddelenia cestovného ruchu, poverená vedením odboru 

medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja; 

- členka poroty PhDr. Mária Izraelová, referentka odde-

lenia cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja; 

- členka poroty Ing. Jana Kvasnicová, referentka odboru 

školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja;  

Odborná porota po zhodnotení vystúpení súťažiacich v 

krajskom kole súťaže „Môj nápad pre región“ rozhodla o ich 

umiestnení takto: 

1. miesto Denisa Godálová, za projekt „Deň plný prekva-

pení“; učiteľ: Ing. Anna Foltánová, Obchodná akadémia 

Partizánske; 

2. miesto Martin Šuňal, za projekt „Lesná cesta Oslany – 

Ľubianka“; učiteľ: Ing. Anna Foltánová, Obchodná aka-

démia Partizánske; 
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3. miesto Nikola Vrabcová, za projekt „Pád? Tak s nami“; 

učiteľ: Mgr. Stanislav Malega, Obchodná akadémia Prie-

vidza 

3. miesto Simona Blahová, za projekt „Prezentácia židovskej 

kultúry – Trenčín“; učiteľ: Ing. Marcela Šimíčková, 

Stredná odborná škola podnikania Trenčín; 

Mgr. Vlasta Henčelová, Trenčiansky samosprávny kraj 

pomocná evidencia 295/1/2013 

 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa dňa 29. mája 

2013 stala miestom slávnostného otvorenia „Centra exce-

lentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály, ktoré 

vzniklo spojením výskumných aktivít pracovných kolektívov 

– Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v 

Košiciach, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie 

vied v Bratislave a Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka na dosiahnutie synergického efektu s presahom do spo-

lupráce medzi priemyslom, vzdelávacími a výskumnými inšti-

túciami.   

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej 

republiky Ing. Milan Cagala, CSc., riaditeľ Ústavu anorga-

nickej chémie 

Slovenskej aka-

démie vied prof. 

RNDr. Pavol 

Šajgalík, DrSc., 

zástupca riadite-

ľa Ústavu mate-

riálového výsku-

mu Slovenskej 

akadémie vied 
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prof. RNDr. Ján Dzusza, DrSc., riaditeľ Agentúry štruktu-

rálnych fondov Európskej únie Ministerstva školstva, vedy 

výskumu a športu Slovenskej republiky RNDr. Marian Kos-

tolanyi, predseda Rady vysokých škôl prof. Ing. Viktor 

Smieško, PhD., projektový manažér Centra excelentnosti 

keramiky, skla a silikátových materiálov a prorektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Dušan Ga-

lúsek, PhD. a ďalší hostia. 

Slávnostný príhovor predniesol rektor Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

V jeho úvode vyjadril spokojnosť, že sa mohli všetci prítomní 

stretnúť pri tak významnej príležitosti ako je otvorenie Centra 

excelentnosti keramiky, skla a silikátových materiálov. Uni-

verzita chce ponúknuť študentom vzdelávanie v atraktívnych 

študijných programoch a takto ich uplat-

nenie na integrovanom trhu práce. Ne-

možno oddeliť vzdelávanie od vedy 

a výskumu a od transféru vedeckých 

poznatkov do priemyslu a služieb. „Som 

rád, že univerzita aktívne ako prijímateľ 

či ako partner v spojený so Slovenskou 

akadémiou vied a jej ústavmi pripravila projekt a úspešne 

realizovala Centra excelentnosti keramiky, skla a silikátových 

materiálov. Je zá-

kladná vedecko-

technická bunka, 

ktorej úlohou na.-

pomáhať rozvoju 

služieb a skvalit-

ňovaniu edukačné-

ho procesu na uni-

verzite. Cieľom 

našej univerzity je 

rektor doc. Ing. Jozef Habánik 
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poskytovať kvalitné vzdelávanie, ale na druhej strane musí 

byť modernou, flexibilnou konkurencie schopnou univerzitou 

v európskom meradle, ktorá pri napĺňaní svojho cieľa a posla-

nia bude napomáhať celospoločenskému, všeobecnému, hos-

podárskemu a sociálnemu rozvoju slovenskej ekonomiky“, 

povedal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V ďalšej časti prího-

voru rektor Habánik spomenul vízie a stratégiu slovenského 

vysokého školstva 

do roku 2020, aby 

univerzity v Bratisla-

ve, Žiline, Nitre, Tr-

nave vytvorili jedno 

výskumno-vývojové 

centrum, akýsi tech-

nologický inkubátor, 

ktorý by napomáhal 

rozvoju priemyselnej základne Trenčianskeho kraja na celom 

Považí. Trenčianska univerzita A. Dubčeka prechádza v súčas-

nom období zásadnými systémovými zmenami a ten kto sa 

týmto zmenám neprispôsobí, ten nebude mať u nás priestor. 

Dnešným dňom sa začína nové obdobie rozvoja Trenčianskej 

univerzity A. Dub-

čeka. Na príhovor 

rektora Trenčian-

skej univerzity A. 

Dubčeka doc. Ing. 

Jozefa Habánika, 

PhD. nadviazali 

s príhovormi poz-

vaní hostia. Ako 

prvý vystúpil pred-

seda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH, ktorý vyjadril úprimnú radosť nad realizáciou 
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projektu, ktorým je Centrum exceletnosti keramiky, skla 

a silikátových materiálov, ktorý takto sa stáva dôležitým 

krokom na to, aby sa univerzita stala so zvýšenou vedecko-

výskumnou hodnotou a stala sa atraktívnou pre študentov, 

ktorých zaujímajú technické smery. Ďalej pokračoval so 

svojím príhovorom prezident Zväzu strojárskeho priemyslu 

Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala, CSc., ktorý vyjadril 

spokojnosť nad tým, čo počul z prejavu rektora univerzity, 

keď po dlhých rokoch počul kompletnú koncepciu múdru 

víziu do budúcnosti. Je to prvá lastovička k naštartovanej 

vedecko-výskumnej práci, pretože sa zdalo, že už nevieme nič 

tvoriť. Ďalej vystúpil riaditeľ Agentúry štrukturálnych fondov 

Európskej únie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu 

Slovenskej republiky RNDr. Marian Kostolanyi, ktorý 

vyjadril svoje poznatky po nástupe do funkcie v závere 

minulého roka, keď sa nedodržiavali termíny a nebola dobrá 

komunikácia s realizátormi projektov. Sľúbil, že v rámci 

dokončovania projektov sa bude všetko riešiť rýchlejšie. 

Riaditeľ Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie 

vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

vo svojom príhovore vyjadril poďako-

vanie za pomoc pri realizácii projektu 

Centra exceletnosti, najmä prístrojovým 

vybavením a treba sú len dve veci a to za 

prvé nájsť kvalifikovaných pracovníkov, 

ktorí budú za týmito prístrojmi sedieť 

a nájsť spoločnú reč akademickej obce s priemyselnými part-

nermi. Zástupca riaditeľa Ústavu materiálového výskumu 

Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Ján Dzusza, DrSc. 

ocenil zriadenie Centra excelentnosti, pre ktorého zabezpe-

čenie museli často cestovať do Nemecka, Veľkej Británie, 

Francúzska, aby sa mohli realizovať významné experimenty. 

Budeme aj v budúcnosti upevňovať tieto kontakty, ale vybu-

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
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dovaním kvalitného technického zázemia v Trenčíne 

a Košiciach ich intenzita poklesne. Predseda Rady vysokých 

škôl prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. povedal, že bol pri 

zrode Fakulty mechatroniky na Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka. I napriek pošramotenej povesti univerzity v minu-

lom roku, že sa podarí vedeniu univerzity napraviť realizáciou 

významných projektov. Projektový manažér Centra excelent-

nosti keramiky, skla a silikátových materiálov a prorektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Dušan 

Galúsek, PhD. potom všetkým prítom-

ným priblížil štruktúru Centra exce-

letnosti pre keramiku, sklo a silikátové 

materiály, spomenul náklady, ktoré boli 

použité na nákup kvalitných prístrojov 

v hodnote takmer 4 milióny eúr. Zaují-

mavou kapitolou bolo zoznámenie s 

rozsahom a obsahom experimentov a ich využitie v priemysle. 

Snahou pri zriaďovaní centra bolo, aby sa stalo svojím vyba-

vením atraktívnym pre zahraničných partnerov. Vyslovil pote-

šujúci fakt, že 

v centre sa už pl-

nia zámery, pre 

ktoré bolo zriade-

né, keď v súčasnej 

dobe školia 16 

doktorandov zo 16 

inštitúcií. 

Po prejave rek-

tora Trenčianskej 

univerzity Alexan-

dra Dubčeka pozdravoch hostí sa celé slávnostné zhromaž-

denie odobralo do budovy rektorátu, kde sa uskutočnilo pred 

vstupom do Centra exceletnosti keramiky, skla a silikátových 

doc. Ing. Dušan Galúsek, PhD. 

pred strihaním stuhy zľava – doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. RNDr. Pavol Šajgalík, 

DrSc.  
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materiálov na druhom poschodí prestrihnutie symbolickej 

stuhy rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. a riaditeľom Ústavu 

anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. 

Pavlom Šajgalíkom, 

DrSc. Potom si hostia 

prehliadli jednotlivé 

pracoviská a určení za-

mestnanci priblížili čin-

nosť jednotlivých prís-

trojov a zariadení. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 

293/1/2013    

 

Dňa 13. júna 2013 sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka krst „Zborníka 

absolventov Uni-

verzity tretieho ve-

ku v Trenčíne“, 

v ktorom boli vy-

tlačené príspevky 

tohoročných jeho 

absolventov. 

Po privítaní 

účastníkov slávnost-

ného aktu moderá-

torkou Zuzanou Starostovou, osobitne rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozefa Habánika, 

PhD., prorektorku pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Martu Kianicovú, 

prodekantku pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Fa-

kulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
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čeka PhDr. Zdenku Krajčovičovú, PhD., PhDr. Vladimíra 

Meluša PhD. z Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka, predsedníčku Krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov 

v Trenčíne Mgr. An-

nu Prokešovú a pod-

predsedu Akadémie 

tretieho veku v Tren-

číne Ing. Jozefa 

Mikloša. 

Slávnostný prího-

vor predniesol rektor 

Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dub-

čeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V úvode svojho prího-

voru konštatoval, že študenti Univerzity 

tretieho veku patria medzi najskúsenejších 

našej univerzity. Konzultácie s vami sú 

príležitosťou pre každého pedagóga, 

nakoľko môže konfrontovať svoje pozna-

nie s vedomosťami ľudí s bohatými život-

nými skúsenosťami. Uviedol, že jeho per-

spektívou je integrovať Univerzitu tretieho veku s Akadémiou 

tretieho veku, ktorá má dlhoročnú tradíciu v našom meste. 

Konštatoval, že príspevky do zborníka si prečíta pred ich 

daním do tlače a že sa mu veľmi páčili, lebo majú pre každého 

čitateľa veľký význam. Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

vo svojej ďalšej časti príhovoru predniesol svoje vízie, ktoré 

by chcel v najbližšom období zrealizovať na zlepšenie 

vzdelávania Univerzity tretieho veku. Predovšetkým chce: 

- pripraviť novú učebňu; 

- uviesť do života nový projekt vzdelávania, schválený Mi-

nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
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republiky, ktorý je pokrytý schválenými finančnými pros-

triedkami; 

- rozšíriť lektorský zbor z mimo akademického prostredia; 

- spolupracovať pri vzdelávaní seniorov Univerzity tretieho 

veku s Akadémiou tretieho veku; 

V závere svojho príhovoru zaželal všetkým absolventom 

veľa zdravia v ďalšom živote. 

V ďalšej časti programu vystúpila prodekanka pre vedu, 

výskum a medzinárodné vzťahy Fakulty zdravotníctva Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Zdenka Kraj-

čovičová, PhD., ktorá sa podieľala na recen-

zii Zborníka Univerzity tretieho veku Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, aby 

ho stručne priblížila. Vieme, že pri realizácii 

zborníka to vôbec nebolo jednoduché, že vás 

to stálo veľa úsilia. Pri vydaní zborníka treba 

poďakovať za veľkú pomoc zo strany pána rektora, tímu pani 

prorektorky pri jeho vydaní.     

Sériu príhovorov ukončila predsedníčka Krajskej organi-

zácie Jednoty dôchodcov v Trenčíne Mgr. Anna Prokešová, 

ktorá vyzdvihla spojenie vzdelávania seniorov Akadémie tre-

tieho veku a Univerzity tretieho veku s cieľom skvalitnenia 

vzdelávania seniorov. Poďakovala všetkým tým, ktorý pripra-

vujú tento skvelý program.  

Záver oficiálnej časti 

programu patril pokrs-

teniu Zborníka Univer-

zity tretieho veku Tren-

čianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka, ktorí 

vykonali rektor Tren-

čianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. 

PhDr. Zdenka Kračovičová, PhD. 
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Ing. Jozef Habánik, PhD. a prodekanka pre vedu, výskum 

a medzinárodné vzťahy Fakulty zdravotníctva Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Zdenka Krajčovičová, 

PhD. Krstiacim médiom bol sekt Hubert. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 353/1/2013 

 

 Dňa 19. júna 2013 sa v priestoroch Fakulty sociálno-eko-

nomických vzťahov Trenčianskej univerzity  Alexandra Dub-

čeka stretli mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska na                

4. ročníku „Celoslovenskej malej vedeckej konferencie 

mimoriadne nada-

ných žiakov“, aby 

prezentovali svoje 

ročníkové práce. 

V úvode konferen-

cie pozdravil prí-

tomných účastníkov 

konferencie rektor 

Trenčianskej uni-

verzity  Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vyjadril ra-

dosť nad tým, že mohol privítať všetkých na akademickej 

pôde univerzity.   

Priblížil objekt, v ktorom sa konferencia konala, že to bola 

predtým základná škola, ktorú niektorí tu prítomní učitelia 

v minulosti navštevovali. Vyjadril svoje presvedčenie, že 

viacerí z dnešných účastníkov konferencie si nájde cestu k štú-

diu na Trenčianskej univerzita  Alexandra 

Dubčeka v zaujímavých odboroch. Potom sa 

k prítomným prihovorila riaditeľka Základnej 

školy Trenčín, Kubranská ulica Mgr. Marta 

Kákošová, ktorá predstavila prítomných hostí 
PhDr. Laznibatová, CSc.  
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viceprimátora mesta Trenčín JUDr. Rastislava Kudlu, 

autorku projektu „Aprogen“ PhDr. Jolanu Laznibatovú, 

CSc. a dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity  Alexandra Dubčeka doc. Mgr. Sergeja 

Vojtoviča, DrSc. 

Mimoriadne nadaní žiaci s IQ nad 130 majú na Slovensku 

možnosť rozvíjať svoj talent a vysoký intelekt na základných 

školách, ktorí aplikujú v rámci vzdelávania žiakov alterna-

tívny program edukácie nadaných  -  „Aprogen“. Organizáto-

rom  4. ročníka celoslovenskej malej vedeckej konferencie 

mimoriadne nadaných žiakov bola tento rok Základná škola 

Trenčín, Kubranská ulica a záštitu nad konferenciou prevzal 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

V tento deň sa stretlo takmer 50 mimoriadne nadaných detí, 

z 21 základných škôl z celého Slovenska, medzi nimi aj dvaja 

Trenčania Timur Tománek a Matej Kleman ktorí v štyroch  

sekciách prezentovali svoje ročníkové práce.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 354/1/2013 

 

Stalo sa už príjemnou tradíciou, že v závere školského roka 

sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne stretávajú 

účastníci prehliadky a regionálnej súťaže o najlepší stredo-

školský časopis v Trenčianskom samosprávnom kraji. Tohto-

ročné podujatie zorganizovalo Krajské centrum voľného času 

v Trenčíne vo štvrtok 20. júna 2013. 

Aj tentoraz porotcovia Vlasta Henčelová, hovorkyňa Tren-

čianskeho samosprávneho kraja,  Ľuboslava Sedláková, novi-

nárka a Michal Bujna, redaktor televízie Markíza  hodnotili 

inovatívny  tvorivý prístup študentov pri tvorbe časopisov, ich 

štruktúru, pestrosť a príťažlivosť. Pri hodnotení týchto atribú-

tov stanovili poradie víťazov spomedzi 16 účastníkov. 
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Prvé miesto obhájil časopis „Rozhľad“, vychádzajúci na 

Gymnáziu v Považskej Bystrici,  na druhom mieste skončil ča-

sopis „Cellula“ z autorskej dielne študentov zo Strednej zdra-

votníckej školy v Trenčíne, z tretieho miesta sa opäť tešili štu-

denti Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, 

ktorí pripravujú časopis „SOS“. Tri mimoriadne štvrté miesta 

za veľký krok vpred porota udelila časopisom „Veget“  z 

Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, „Spektrum“ zo Strednej odbor-

nej školy Farská ul. v Bánovciach nad Bebravou a „Teens“ z 

Gymnázia Myjava. 

Na záver nechýbala zaujímavá debata, rady členov poroty, 

ale najmä vzájomná konfrontácia práce a výmena skúseností 

nádejných novinárov.  

Tradične sa hovorilo o zázemí vzniku samotných časopisov.  

Nie sú to len finančné, ale komplexné  podmienky, dôvera 

a tolerancia vedenia škôl, umožnenie tvorivého prístupu štu-

dentov a slobodného vnímania diania a publikovania. Jednotli-

vé časopisy sa hodnotiaca komisia snažila hodnotiť kom-

plexne, do úvahy sa brala dobrá architektúra strán, obsah, ale 

aj formu, pretože toto všetko súvisí s úrovňou novín a časo-

pisu. Ako prvé vždy upúta čitateľa grafické stvárnenie. Preto 

sú mimoriadne dôležité grafické schopnosti jeho tvorcov – 

dizajnérov. Niekde je to v rukách profesionálov, inde amaté-

rov, čo už porota ťažko posúdi. Pod grafickým stvárnením sa  

samozrejme skrýva samotný obsah novín a to je pri hodnotení 

to najpodstatnejšie. Prvoradá je sviežosť, súčasnosť, pestrosť, 

vyváženosť, novinársky talent autorov článkov i fotografií, 

tvorivý, inovatívny prístup k tvorbe novín, ich štruktúra, ru-

briky, titulky. Tieto atribúty sme brali do úvahy pri stanovení 

poradia a pri výbere konečných víťazov. 

Veľmi dôležitá je aj skutočnosť, v akých podmienkach sa-

motné noviny vznikajú.  Nie sú to len finančné podmienky, ale 

aj zázemie v škole, prístup profesorského zboru, dôvera 
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a tolerancia vedenia, umožnenie tvorivého prístupu študentov 

a slobodného vnímania diania a publikovania. 

www.tsk.sk 15.04.2013 

pomocná evidencia 370/1/2013 

 
Stalo sa tradíciou, že Mesto Trenčín na záver školského 

roka oceňuje vždy najlepších žiakov zo základných škôl Mesta 

Trenčín, teda tých, ktorí svojou úspešnou prípravou dosiahli 

výborných výsledkov na olympiádach prírodovedných pred-

metov, športových a umeleckých súťažiach v rámci okresu, 

kraja a štátu. Nebolo tomu inak ani  tento rok, keď dňa 20. jú-

na 2013 z rúk primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda 

Rybníčka prevzali ocenenia „Detská osobnosť“ títo trenčian-

ski žiaci a kolektívy žiakov: 

A)  Športové súťaže: 

1) Kategória gymnastický štvorboj družstiev 

Ocenenie v kategórii A) prevzalo družstvo chlapcov v 

zložení: Adam Makara, Adam Pandoš, Patrik Chro-

miak, Róbert Ambrož a Filip Minárik Základnej ško-

ly, L. Novomeského za získanie prvého miesta v kraj-

skom kole; 

Pripravovala: Mgr. Alena Suchomelová 

2) Kategória gymnastický štvorboj družstiev 

Ocenenie v kategórii A) prevzalo družstvo dievčat 

v zložení: Marcela Hagarová, Ella Bartošíková, Natá-

lia Brezanová, Ľubica Capáková a Petra Paulínyová, 

Základnej školy, Hodžova ul. za získanie prvého miesta 

na školských majstrovstvách Slovenskej republiky 

Pripravovali: Mgr. Katarína Paulínyová, PaedDr. 

Iveta Vachová 

3) Kategória gymnastický štvorboj 

Ocenenie v kategórii B) prevzalo družstvo dievčat, 

Základnej školy, Hodžova ul. v zložení: Michaela Mo-

http://www.tsk.sk/
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košová, Nasťa Vrábelová, Klára Paulínyová, Ema 

Stachová,  Klaudia  Lehmanová  a  Michaela Haga-

rová za získanie prvého miesta na školských maj-

strovstvách Slovenskej republiky 

Pripravovali: Mgr. Katarína Paulínyová, PaedDr. 

Iveta Vachová 

4) Kategória športová gymnastika - jednotlivci 

Ocenenie prevzala Marcela Hagarová zo Základnej 

školy, Hodžova ul. za prvé miesto v Slovenskom pohári 

v športovej gymnastike 

Pripravovala: Mgr. Katarína Pavlíčková 

5) Kategória florbal 

Ocenenie prevzal za družstvo žiakov Základnej školy, 

Hodžova ul. jeho kapitán Erik Smolka, za prvé miesto 

na majstrovstvách Slovenskej republiky 

Tréner: Mgr. Patrik Zelenka 

6) Kategória futbal 

Ocenenie za družstvo žiakov AS U12 Základnej školy, 

Ul. L. Novomeského prevzal jeho kapitán Adam Lauri-

nec, za prvé miesto na medzinárodnom turnaji v Brne 

Tréner: Mgr. Miroslav Karas,  Michal Vereš 

7) Kategória hokejbal 

Ocenenie za družstvo žiakov Základnej školy, Hodžova 

ul. prevzal jeho kapitán Marek Hecl, za prvé miesto na 

Majstrovstvách Slovenskej republiky  

Tréner: Mgr. Pavol Bratranec                                                                                                                        

8) Kategória bedminton  

Ocenenie družstva bedmintonu Základnej školy, 

Kubranská ul prevzali Oliver Kožár a Matúš Meliš za 

druhé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky 

Tréner: Petr Ludík  

 



396 
 

9) Kategória cezpoľný beh 

Ocenenie družstva žiakov prevzali Viktor Škultéty, 

Martin Šulek, Martin Vatrt zo Základnej školy, Ul. 

Na dolinách za prvé miesto v krajskom kole 

Tréner: Mgr. Roman Bakoš    

10) Kategória karate, jednotlivci 

Ocenenie prevzala Simona Prpičová, zo Základnej 

školy, Ul. Na dolinách za prvé miesto na Majstrovstvách 

Slovenskej republiky 

Trénerka: PaedDr. Lenka Beňová  

11) Kategória hádzaná 

Ocenenie za družstvo žiačok Základnej školy Hodžova 

ul. prevzala kapitánka Katarína Kostelná za druhé 

miesto v krajskom kole hádzanej 

Pripravovala: Mgr. Eva Bacová 

B) Kategória  základných umeleckých škôl                                                    

1)  najlepší výtvarník 

Ocenenie prevzal Tadeáš Cimprich zo Základnej  

umeleckej školy K. Pádivého 

Vyučuje: Mgr. Eva Kulhánková 

2)  najlepší inštrumentalista 

Ocenenie prevzal Ondrej Valach zo Základnej ume-

leckej školy K. Pádivého za prvé miesto na celoslo-

venskej súťaži v hre na saxofón v Starej Ľubovni 

Vyučuje: Ludvík Soukup 

3)  najlepší tanečníci 

Ocenenie prevzali Andrea Ševčíková, Mária Beňová, 

Alexandra Šestáková, Denisa Hertlová zo Základnej 

umeleckej školy K. Pádivého za popredné umiestnenia 

na celoslovenských súťažiach s medzinárodnou účasťou 

Vyučuje: Janett Strhárska 



397 
 

C) Súťaže zamerané na umenie, literatúru a hudbu 

1) Najlepší Slávik Slovenska – 2. kategória 

Ocenenie prevzala Emma Ďuríková zo Základnej 

školy, Ul. Dlhé Hony za víťazstvo v okresnom a kraj-

skom kole „Slávik Slovenska“ v 2. kategórii 

Pripravovala: Mgr. Renáta Fabová 

2) Najlepší Slávik Slovenska – 3. kategória 

Ocenenie prevzala Sára Šteiningerová Základnej školy, 

Ul. Dlhé Hony za prvé miesto v okresnom kole  a druhé 

miesto v krajskom kole „Slávik Slovenska“ v 3. kategó-

rii 

Pripravovala: PaedDr. Miroslava Kaliňáková 

3) Najlepší recitátor 

Ocenenie prevzala Gréta Olexíková zo Základnej 

školy, Bezručova ul. za v prvé miesto v okresnom 

a krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína 

Pripravovala: Mgr. Zuzana Ivanovičová 

 

D) Predmetové olympiády a postupové súťaže vyhlásené 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

1) Najlepší chemik 

Ocenenie prevzal Daniel Beďatš zo Základnej školy, 

Veľkomoravská ul. za prvé miesto v krajskom kole 

chemickej olympiády 

   Pripravil: Mgr. Tomáš Nebus 

2) Najlepší technici v technickej olympiáde 

Ocenenie prevzali Marcel Zverbík a Jakub Varta zo 

Základnej školy Bezručova ul. za prvé miesto v okres-

nom kole a druhé miesto v krajskom kole technickej 

olympiády 

   Pripravila: Ing. Jana Kyselicová 
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3) Najlepší olympionik v anglickom jazyku – 

kategória 1C anglofónni 

Ocenenie prevzala Karolína Bystrická zo Základnej 

školy, Ul. Dlhé Hony za prvé miesto v celoslo-

venskom kole olympiády v anglickom jazyku v kate-

górii 1C, anglicky hovoriacich 

   Pripravila: PaedDr. Eva Kličková 

4) Najlepší olympionik v anglickom jazyku – 

kategória 1B  
Ocenenie prevzala Laura Žilinčanová  zo Základnej 

školy, Bezručova ul. za prvé miesto v okresnom 

a krajskom kole olympiády v anglickom jazyku 

v kategórii 1B 

   Pripravila: Mgr. Alena Pišková 

5) Najlepší fyzik a najlepší olympionik v nemeckom 

jazyku 

Ocenenie prevzal Ján Hunák zo Základnej školy, Ul. 

Dlhé Hony za prvé miesto v krajskom kole fyzikálnej 

olympiády a za prvé miesto v okresnom a krajskom 

kole olympiády v nemeckom jazyku 

   Pripravili : Mgr. Michal Galko, Mgr. Eva Valacho-

vá 

 

E) Mimoriadna detská osobnosť 

Ocenenie prevzala Paulína Podskubová zo Základnej 

školy Dlhé Hony za získanie titulov Najlepší matematik, 

Najlepší geograf, Najlepší biológ, Najlepší olympionik 

v dejepise, Najlepší rétor v krajských súťažiach. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 282/1/2013    
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Dňa 25. júna 2013 na Trenčianskom hrade už deviatykrát 

ocenil Krajský školský úrad v Trenčíne najlepších žiakov 

základných a stredných 

škôl Trenčianskeho kraja 

za školský rok 

2012/2013.  

Slávnostné podujatie 

začalo výstrelom z dela, 

ktoré odpálil člen sku-

piny Wagus Ladislav 

Sekerka a pokračovalo 

sa v Delovej bašte Trenčianskeho hradu slávnostným zhro-

maždením spojené s oceňovaním najlepších žiakov. Prítom-

ných hostí, žiakov, študentov a ich učiteľov privítal v pries-

toroch Trenčianskeho hradu pán Váhu a Ta-

tier Matúš Čák Trenčiansky, ktorého pos-

tavu stvárnil Miloš Križan. Program po-

kračoval slávnostným príhovorom pred-

nostky Krajského školského úradu v Tren-

číne Mgr. Ivety Kováčikovej, ktorá v úvo-

de svojho príhovoru pripomenula, že v živote človeka sú 

momenty, ktoré sa natrvalo zapíšu do knihy spomienok. 

Takýto moment nastal i dnes, keď sme sa stali svedkami 

významnej udalosti. Stalo sa už tradíciou, že v čase, keď sa na 

všetkých školách pomaly hodnotí končiaci školský rok, 

stretávajú sa tí najlepší žiaci a študenti Trenčianskeho kraja 

v historických objektoch Trenčianskeho hradu, aby ich výni-

močné výsledky dosiahnuté vo vedomostných, záujmovo – 

umeleckých a športových súťažiach boli ocenené a tiež poďa-

kovali aj za ich prípravu učiteľom, trénerom a rodičom. Všetci 

ako tu sedíte viete, že každá ľudská bytosť túži po úspechu 

a aby ho dosiahol závisí od schopností, ktoré každému 

človeku sú dané pri jeho narodení. Preto niekto dokáže vnímať 
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a rozlišovať farby, tvary, 

tóny a pod. Iný má zas vy-

vinuté psychomotorické 

schopnosti, ktoré mu uľah-

čujú pohyb pri práci, športe. 

Umelecké schopnosti umož-

ňujú lepšie interpretovať 

hudobnú skladbu, alebo 

namaľovať obraz. Všetci máte niektorý z týchto predpokladov, 

ktorý však musíte svojím úsilím, pravidelným tréningom 

rozvíjate a vedie vás k najvyšším métam. Dnes mám veľkú 

radosť, že som stretla výnimočných a a talentovaných ľudí, 

ktorým želám do budúcna veľa zdravia a úspechov.  

Po slávnostnom príhovore odovzdal prednosta Obvodného 

úradu v Trenčíne Mgr. Juraj Gerlicy s prednostkou Krajské-

ho školského úradu v Trenčíne Mgr. Ivetou Kováčikovou 

ocenenia pozvaným žiakov 

a ich učiteľom. Slávnostnú at-

mosféru doplnili svojím vystú-

pením niektorí vyznamenaní 

žiaci ukážkami z karate, tanca 

a prednesu z prózy, ako aj čle-

novia skupiny Wagus a v histo-

rických kostýmoch študentky 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Ocenenie prevzali:  

- Ocenenie prevzal Jozef Mesiarkin zo Základnej školy 

Duklianska ul. Bánovce nad Bebravou za získanie prvej 

ceny v zápasení Majstrovstvách Slovenska v rokoch 2010, 

2011, 2012, 2013 

     Tréner: Miroslav Janega 

- Ocenenie získal Matej Pribiš z Gymnázia v Myjave za 

prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády 

a v medzinárodnom kole, ktoré sa konalo v Tbilisi získal s 

ocenená Paulína Bzduchová zo ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne 
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projektom s názvom „Quality of individual water sources 

and its influence on their possible usage“ zlatú medailu  

     Pripravil: PaedDr. Ľuboš Vydarený  

- Ocenenie prevzala Paulína Podskubová zo Základnej ško-

ly Ul. Dlhé hony, Trenčín za vynikajúce úspechy v tomto 

školskom roku  2012/2013, z ktorých je nutné spomenúť 

prvé miesto v celoslovenskej Olympiáde z dejepisu, tretie 

miesto v celoslovenskej súťaži Štúrov a Dubčekov réto-

rický Uhrovec, tretie miesto v celoslovenskej Olympiáde 

z geografie 

     Pripravila Mgr. Mária Szalayová. 

- Ocenenie prevzal Andrej Kubíček zo Strednej 

priemyselnej školy v Dubnici n/Váhom za druhé miesto v 

slovenskom finále v rámci súťaže „Globálna podnikateľská 

výzva“ organizovanej Junior Achievementom, z ktorého 

postúpil do celosvetového finále v talianskom Turíne, kde 

umiestnil na treťom  mieste 

     Pripravil: Ing. Michal Jančo 

- Ocenenie prevzal Samuel Petrov Základnej školy 

Duklianska ul. v Bánovciach nad Bebravou za prvé miesto 

v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou „Predná-

šam teda som“ a druhé miesto v celoslovenskej súťaži „Štú-

rov a Dubčekov rétorický Uhrovec“   

     Pripravila Mgr. Iveta Mutňanská 

- Ocenenie prevzal Maroš Huličiak z Gymnázia Považská 

Bystrica za mimoriadne úspechy v enviromentalistike, 

z ktorých možno spomenúť : 

- získanie prvého miesta v medzinárodnej súťaži českých 

a slovenských stredoškolských a vysokoškolských štu-

dentov „Bádateľ“,  

- získanie mimoriadnej ceny za environmentálny projekt v 

súťaži  „Scientia Pro Futuro“,  ktorej udelenie bolo spo-
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jené s vyslaním žiaka na medzinárodnú súťaž žiackych 

bádateľských projektov zameranú na environmentálne 

vedy v New Yorku.  

- získanie prvého miesta v súťaži „Mladý talent Považskej 

Bystrice“ v sekcii veda a technika,  

- stal sa držiteľom plakety sv. Gorazda udelenej minis-

trom školstva Slovenskej republiky za reprezentáciu 

Slovenska v medzinárodných súťažiach.  

- ocenenie primátora Považskej Bystrice za bádateľskú 

činnosť a vzornú reprezentáciu mesta na celoštátnych 

a medzinárodných  súťažiach  

- ocenenie riaditeľkou Gymnázia Považská Bystrica pre 

najúspešnejšieho  maturanta roka. 

Pripravil Mgr. Ľubomír Strinka  

- Ocenenie prevzala Alica Niková zo Základnej školy s Ma-

terskou školou Svinná, členka Karate klub Trend v Bánov-

ciach nad Bebravou  

- za získanie titulu Majsterka Slovenska 2013 v kumite 

jednotlivcov, kategórii dievčat 5. - 7. ročných 

     Tréner Peter Bežák 

- Ocenenie prevzala Soňa Niková zo Základnej školy 

s Materskou školou Svinná, členka Karate klub Trend 

v Bánovciach nad Bebravou  

- za päťnásobné získanie Majsterky Slovenska 

     Tréner Peter Bežák 

- Ocenenie prevzal Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne  

- za prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej olym-

piády kat. B,  

- za prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej 

olympiády projektová časť  
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- za druhé miesto na medzinárodnej biologickej olympiáde 

v kat. B v Turecku a bol nominovaný na medzinárodnú 

olympiádu v biológii vo Švajčiarsku. Získal certifikát, 

diplom a cenu prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského za najlepší prezentovaný vedecký projekt 

     Pripravovala RNDr. Bernarda Luptáková 

- Ocenenie prevzala Karolína Bystrická zo Základnej školy 

Dlhé Hony v Trenčíne za prvé miesto v celoslovenskej 

olympiáde v anglickom jazyku 

     Pripravila PaedDr. Eva Kličková 

- Ocenenie prevzal Juraj Malinčík z Gymnázia V. B. 

Nedožerského v Prievidzi  

- za bronzovú medailu na 44. ročníku Medzinárodnej 

chemickej olympiády (ICHO) vo Washingtone; 

- v školskom roku 2012/2013 získal tretie miesto v celo-

slovenskom kole chemickej olympiády kategórii A);  

- a zúčastnil sa výberového sústredenia na nasledujúci 

ročník ICHO 

     Pripravil PaedDr. Miroslav Kozák  

- Ocenenie prevzal David Slamka z výtvarného odboru 

Základnej umeleckej školy v Starej Turej  

- za získanie Zlatej medaily na prehliadke detskej výt-

varnej tvorby v Číne dielkom „Jarný dážď“;  

- a za ocenenie na medzinárodnej výtvarnej súťaži „ Cyril  

a Metod“ v Prahe, ktorá bola vystavená v kláštore svätej 

Anežky v Prahe.  

Pripravovala Mgr. Miroslava Lacová 
 

- Ocenenie prevzala Lucia Vaňová z výtvarného odboru 

Základnej umeleckej školy v Starej Turej  

- za získanie „Certifikát za kreatívnu prácu“ na pre-

hliadke detskej tvorby v Číne;   
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- na celoslovenskej súťaži „Deti v záhradke“ – Bratislava 

z 1635 prác získala jednu z hlavných ocenení v kategórii 

základných umeleckých škôl  

- a na celoslovenskej súťaži „Aká bude Európa 2012“ 

získala  prvé miesto 

    Pripravovala Mgr. Miroslava Lacová 

- Ocenenie prevzal Ľubomír Opatovský zo Strednej 

odbornej školy v Novom Meste nad Váhom  

- za prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže 

v programovaní  ZENIT, kat. A) strojárstvo; 

- a stal sa absolútnym víťazom súťaže ZENIT.  

Pripravovala Ing. Anna Streitzigová 
 

- Ocenenie Dagmar Marqueritte Budd z Piaristickej 

spojenej školy Františka Hanáka, organizačnej zložky 

Piaristického gymnázia F. Hanáka v Prievidzi  

- za prvé  miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže 

„Biblia očami detí“;  

- prvé miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže 

Vták roka 2012 s témou „Včelárik zlatý“;  

- za prvé miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži 2012 

Save the Frogs! Art Contest, ktorú organizuje americká 

charitatívna organizácia zameraná na ochranu 

obojživelníkov.  

Pripravila PhDr. Monika Kováčiková 
 

- Ocenenie prevzala Veronika Jančeková zo Základnej 

školy v Pružine  

- za prvé miesto vytvorením „Knihometra“, ktorým 

stvárnila všetky knihy, ktoré doteraz prečítala;  

- na okresnom kole „Slávik Slovenska“ získala druhé 

miesto.  

Pripravila Mgr. Miroslava Kristínová 
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- Ocenenie prevzala Terézia Sčasnovičová zo Strednej 

umeleckej školy Trenčíne  

- za reliéf na tému „Posolstvo sv. Cyrila a Metoda“, ktorý 

bol vyhodnotený  ako najlepší v celoslovenskej súťaži 

„Dielo tvojich rúk“; 

- za prvé miesto v celoslovenskej súťaži „Integrácia 2013“ 

- za prvé miesto v celoslovenskej súťaži „Kreativita mla-

dých grafikov“.  

Teréziu pripravila akad. mal. Marta Potfajová 
 

- Ocenenie prevzal Ján Kuchta zo Základnej školy 

Mládežnícka ul. v Púchove  

- za prvé miesto na Celoslovenskej včelárskej súťaži 

v Kráľovej pri Senci;  

- za druhé miesto na Celoslovenskej včelárskej súťaži 

v jednotlivcoch;  

- za štvrté miesto na Medzinárodnej súťaži v Prahe; 

- dvojnásobné víťazstvo včelárskej súťaže „Cena Kolo-

mana Novackého“.  

Pripravila Mgr. Eva Kováčová  
 

- Ocenenie prevzala Lucia Mokrášová zo Športového 

gymnázia Trenčín, keď v ankete o najúspešnejšieho špor-

tovca Športového gymnázia Trenčín za rok 2012 bola 

vyhlásená ako najlepšia športovkyňa. 

     Pripravil PaedDr. Milan Sulety 
 

- Ocenenie prevzal  Peter Toth zo Základnej školy Veľké 

Uherce za prvé miesto v celoslovenskej súťaži Biologickej 

olympiády v kategórii geológia;   

      Pripravila RNDr. Daniela Balažková 
 

- Ocenenie prevzal Ľuboš Preťo zo Základnej školy Veľké 

Uherce za tretie miesto Majstrovstvách Slovenska v skoku 

do výšky.  
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      Pripravil Mgr. Jaroslav Koctúr 
 

- Ocenenie prevzala Michaela Fojtíčková z Gymnázia M. 

R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom za získanie prvého 

miesta v celoslovenskom kole súťaže žien a dievčat 

v umeleckom prednese „Vansovej Lomnička“ 

      Pripravila Mgr. Dana Uhríková  
 

- Ocenenie prevzala Nina Chovančeková zo Základnej 

školy Ul. J. A. Komenského v Púchove za šesťnásobnú 

majsterku Slovenska v mažoretkovom športe v júni 2013 

       Pripravila Mgr. Ľudmila Bučková Kvaššayová 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 383/1/2013  

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

plánuje nákup 14 prístrojov za 2,6 miliónov eúr. Takýmto 

spôsobom chce rozšíriť svoju technickú infraštruktúru pre 

rozvoj vedy a výskumu. Škola na projekte spolupracuje s 

Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde by mali umiestniť päť 

prístrojov. Hlavnou súčasťou pripravovaného projektu je 

zakúpenie diagnostického zariadenia pre cievny systém v 

hodnote asi 2,2 miliónov eúr. 

„Ide o prepojenie vedeckovýskumných kapacít Fakulty 

zdravotníctva, akademických a vedeckých pracovníkov s 

lekármi, ktorí pracujú v nemocnici s tým, že pacientov 

vyšetríme najmodernejšími prístrojmi a zároveň sa stávajú 

súčasťou veľkého výskumného projektu,“ informoval rektor 

univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Trenčianska 

univerzita A. Dubčeka už vyhlásila na nákup verejné 

obstarávanie, obálky s ponukami by mali otvoriť 14. augusta 

2013. 

Hlavnou súčasťou projektu bolo zakúpenie diagnostického 

zariadenia pre cievny systém v hodnote asi 2,2 milióna eúr. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11957028&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11957032&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11957032&ids=6
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Tento rádiologický prístroj slúži na podrobné zisťovanie stavu 

krvného riečiska veľkých i najmenších ciev. Zistenie stavu 

riečiska a ciev umožňuje zvoliť optimálny liečebný postup a 

monitorovať ho. „Očakávame, že prístrojové vybavenie jednak 

pomôže Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ale na druhej strane 

zvýši výskumnú kapacitu a potenciál Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a celej univerzity,“ 

povedal doc. Ing. Habánik, PhD. 

Projekt by mal byť financovaný zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie prostredníctvom Operačného programu 

„Výskum a vývoj“, 5 % z celkovej sumy pôjde z rozpočtu 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. 

www.sme.sk 03.07.2013  

pomocná evidencia 428/1/2013 

 

Stimulovať u detí od útleho veku chuť vzdelávať sa bol 

hlavný cieľ projektu Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne pod názvom „Trenčianska detská 

univerzita“. Projekt bol určený žiakom prvého stupňa 

základných škôl vo veku od šesť do 12 rokov, ktorý sa 

uskutočnil od 19. do 21. augusta 2013.  

Pre najmenších vysokoškolákov bol pripravený bohatý 

trojdňový program upravený na vekovú hranicu účastníkov. 

Začínali ako praví vysokoškoláci, ktorí prešli imatrikuláciou, 

zaujímavými prednáškami, na ktorých sa dozvedeli ako 

funguje univerzita, prednáškami z fyziky interpretovanými 

hravou formou a množstvom iných aktivít ako napríklad súťaž 

v kreslení. 

V rámci „Trenčianskej detskej univerzity“ absolvovali jej 

účastníci prehliadku špecializovaných laboratórií, exkurziu v 

sklárňach v Nemšovej a Lednických Rovniach. Po absolvo-

vaní trojdňového štúdia účastníci sa zúčastnili slávnostnej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11997874&ids=6
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promócie, na ktorej dostali diplomy o absolvovaní štúdia na 

„Trenčianskej detskej univerzite“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 483/1/2013 

 

Študenti sú našimi partnermi a kolegami! – s takýmto 

heslom prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  post rektora 

na Trenčianskej 

univerzite Alexan-

dra Dubčeka. Pos-

tupne sa toto heslo 

stáva skutočnosťou 

a rektor neustále ro-

bí kroky smerom 

k skvalitneniu pros-

tredia pre študentov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

V máji 2013 univerzita začala s rekonštrukciou priestorov 

v budove B) a s prípravou nového študentského centra. 

Vznikne tak prvý unikátny otvorený priestor pre študentov 

o rozlohe približne 85 m² členený na pracovnú a oddychovú 

časť, ktorý bude doplnený o samostatnú presklenú zasadačku. 

Súčasťou študentského centra bude aj technická miestnosť 

a štúdio pripravovaného študentského rádia študentov, ktoré 

bude zdieľať priestory presklenej zasadačky.   

Samotné študentské centrum má v sebe ambíciu spojiť pod 

jednou strechou mimoškolské aktivity orientované na 

študentské mobility, neformálne prednáškové priestory pre 

zaujímavých motivačných speakerov, úspešných absolventov, 

mladých podnikateľov, priestor pre študentské firmy a start up 

spoločnosti. Priestor bude samozrejme poskytnutý aj malým 

inovačným firmám z Trenčína vo forme cowor-kingu, ktoré 

môžu spolupracovať s našimi študentmi. Vytvorí sa jedinečný 
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kreatívny priestor, ktorý dopomôže našim aktívnym študen-

tom v ich ďalšom osobnostnom rozvoji. 

V prípade dodržania harmonogramu prác je otvorenie no-

vého študentského centra plánované na začiatok akade-

mického roka 2013/2014. Postupne bude vybavené funkčným 

dizajn nábytkom, základnou prezentačnou technikou, tla-

čiarňou s kopírkou 

a rýchlym wifi pripo-

jením. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 

525/1/2013 

 

Trenčianska univer-

zita Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne sa v rámci politiky kvality pripravuje na 

získanie certifikátu ECTS Label do roku 2015. Tento prestížny 

certifikát udeľuje Európska komisia v Bruseli pre vysoké 

školy, ktoré spĺňajú 

prísne kritéria na 

realizáciu štúdia po-

dľa zásad ECTS, čo 

znamená medzinárod-

ný aspekt uznania 

získaného vzdelania a 

kompetencií absol-

venta. Na prerokovaní 

tohto závažného dokumentu sa zúčastnil aj generálny riaditeľ 

sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy výskumu 

a športu Slovenskej republiky prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  

zľava – prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., doc. Ing. Jozef Habánok, PhD. 
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Politika kvality Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne vychádza z požiadaviek normy ISO 9001 

prepojenej so smer-

nicami ESG. V sys-

téme kvality uni-

verzity bude imple-

mentovaný systém 

manažérstva kvality 

podľa požiadaviek 

ISO 9001 so zame-

raním na vzdeláva-

nie, ktoré upresňuje Medzinárodná pracovná dohoda IWA 2.  

Po implementácii politiky kvality na všetky súčasti bude 

systém manažérstva kvality Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne spĺňať všetky kritéria medzinárodne 

uznávanej univerzity s dosahovaním požadovaných výsledkov 

kvality vzdelávania, ekonomicky bude znižovať svoje náklady 

na správu, všetky pracovné činnosti budú podrobne 

zaznamenávané a univerzita sa na základe výsledkov všetkých 

činností a spätnej väzby bude neustále zlepšovať, a tým si 

udrží krok s aktuálnymi medzinárodnými trendmi v oblasti 

vzdelávania. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 536/1/2013 

 

Od nového školského roka 2013/2014 pribudne v Mater-

skej škole Ulica na Dolinách v Trenčíne špeciálna trieda pre 

deti so špeciálnymi potrebami v oblasti výchovy i vzdelávania. 

Viaceré materské školy v Trenčíne integrujú deti do svojich 

tried, čo je to však náročné z rôznych hľadísk a o prijatí 

dieťaťa nakoniec rozhoduje riaditeľka. Rodičia môžu 

nadobudnúť pocit, že škôlka nechce ich dieťa integrovať. V 
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súčasnosti mesto zisťuje záujem rodičov o zriadenie takejto 

špecializovanej triedy a umiestnenia ich detí v nej.  

Integrovaná či špeciálna trieda bude fungovať denne len 

dopoludnia. Rodičia, ktorí majú záujem, môžu kontaktovať 

mesto a prihlásiť svoje dieťa. Do triedy by mali byť prijaté 

najmä deti s „ľahšími“ diagnózami ako je ADHD syndróm, 

narušená komunikačná schopnosť a podobne. Deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú bežne 

integrované v triedach materských škôl v Trenčíne. Prijatie 

dieťaťa do predškolského zariadenia je vždy na zvážení a 

rozhodnutí riaditeľky, nakoľko integrácia je vždy veľmi 

náročná na personálne i materiálno-technické zabezpečenie.  

Zriadenie triedy je závislá od diagnóz detí a od ich potrieb 

v oblasti výchovy či vzdelávania Najčastejšími problémami, 

ktoré pri integrácií detí so syndrómom ADHD vznikajú, že 

deti na seba pútajú pozornosť a vyrušujú. Učiteľ by mal často 

meniť aktivity a tým udržiavať pozornosť dieťaťa, napríklad 

upreným pohľadom. Takisto treba vymyslieť niečo, za čo ho 

môže učiteľ úmyselne chváliť, lebo ostatným deťom začne po 

čase prekážať, že ich niekto stále vyrušuje. Integrácia má 

význam najmä pre zdravé deti, ktoré sa naučia komunikovať s 

ľuďmi, ktorí sú „iní“ a rozvíja v nich citlivosť.  

Čo spôsobuje ADHD syndróm:  

* poruchu pozornosti sprevádzanú hyperaktivitou  

* ľahkú rozptýlenosť vonkajšími podnetmi,  

* problémy s počúvaním a plnením príkazov, 

* problémy s udržaním pozornosti,  

* dieťa sa vrtí a neobsedí. Nedokáže ostať na jednom mieste; 

* najskôr reaguje na podnet a až potom premýšľa,  

* zapája sa do nebezpečných aktivít, kde si môže ublížiť,  

* malá sebaúcta a značná frustrovanosť,  

Čo spôsobuje ADD syndróm: 

* má problémy s udržaním pozornosti  
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* má rovnaké príznaky ako sú pri ADHD syndróme, ale dieťa 

sa neprejavuje agresívne, 

* dieťa sa prejavuje ako plachý samotár. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 562/1/2013 

 

V pondelok 19. augusta 2013 o 9,00 hod.  uskutočnil rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. oficiálne otvorenie „Trenčianskej detskej 

univerzity Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“ 

v Trenčíne za účasti profesora Stanley Cupu Mariána Hossu, 

oblečeného vo vysokoškolskom 

talári, ktorá sa konala v priesto-

roch Fakulty sociálno-ekonomic-

kých vzťahov Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka. Prí-

tomné deti, keď ho zbadali skoro 

vyskočili z kože od radosti. Prí-

tomnosť športovca na otvorení 

„Trenčianskej detskej univerzity“ 

komentoval rektor univerzity doc. 

Ing. Jozef Habánik, PhD. takto: „Keď sme pripravovali štvrtý 

ročník „Trenčianskej detskej univerzity“, premýšľali sme, akú 

zmenu urobiť oproti minulým rokom. Pretože sa s Mariánom 

Hossom poznáme roky a nie po prvý raz priniesol do Trenčína 

Stanley Cup, pozvali sme ho,“ povedal rektor doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. Reakcia detí prekvapila aj jeho. „Tajili sme 

jeho prítomnosť do poslednej chvíle, deti sa veľmi tešili.“ Ako 

sa cítil Marián Hossa v úlohe profesora Stanley Cupu, keď 

povedal, že „ako profesor Stanley Cupu som sa aspoň na 

chvíľu cítil múdry. Priznal však, že talár by bežne nosiť 

nechcel. Bolo mi v ňom veľmi teplo, preto rektorovi 

malí vysokoškolák preberá imatrikulačný list z rúk 

profesora Stanley Cupu Mariána Hossu 
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nezávidím. Príjemne bolo sedieť oproti deťom v aule a vidieť 

ich reakcie.“ 

Trenčianska detská univerzita je určená malým študentom – 

žiakom  základných škôl vo veku od 6 do 12 rokov, 

prostredníctvom ktorej chce univerzita stimulovať deti chuť 

vzdelávať sa. Od pondelka 19. augusta až do stredy 21. au-

gusta 2013 si takmer 120 malých študentov vyskúšalo  štu-

dentský život na Tren-

čianskej univerzite Ale-

xandra Dubčeka v Tren-

číne. Malí vysokoškoláci 

absolvovali zaujímavé 

prednášky, v ktorých sa 

napríklad dozvedeli aj to 

ako funguje vysoká škola, čo robiť, aby ma nebolieval  chr-

bátik, kde sa podeli králi a kráľovné, čo skrýva voda a ďalšie 

zaujímavé témy prispôsobené veku 

malých študentov. Pre študentov 

Trenčianskej detskej univerzity  

boli tiež pripravené ukážky seba-

obrany, športové popoludnie „hra-

vo – zdravo“,  prehliadka špeciali-

zovaných laboratórií na našej uni-

verzite, ale aj exkurzia v sklárňach 

 Nemšová, Lednické Rovne, ex-

kurzia Strednej odbornej škole 

letecko-technickej a  v Leteckých opravovniach Trenčín. Ako 

praví vysokoškoláci absolvovali tiež tradičné vysokoškolské 

obrady a to slávnostnú imatrikuláciu a záverečnú promóciu 

študentov. 

Slávnostný imatrikulačný sľub zložil aj jeden z malých 

vysokoškolákov, ktorému Marián Hossa odovzdal osobne 

pamätný imatrikulačný list a po skončení slávnostného aktu 

radosť na tvárach detí z prítomnosti Mariána Hossu 



414 
 

všetci malí študenti dostali od Mariána Hossu kartičku s jeho 

fotografiou, na ktorej drží slávnu trofej Stanley Cup. Marián 

Hossa poprial malým študentom veľa úspechov a tí pri jeho 

odchode z auly nadšene skandovali jeho meno. 

vlastné poznámky 

Nový čas 21.08.2013 

pomocná evidencia 570/1/2013, 574/1/2013, 580/1/2013 

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Jozef Habánik, PhD. v januári 2013 vyhlásil „Súťaž o 

cenu rektora TnUAD 2013“ v štyroch súťažných kate-

góriách, do ktorej sa študenti mohli zapojiť sami, alebo ich 

mohli navrhnúť ich pedagógovia. 

Odborná komisia rozhodla o víťazoch v jednotlivých 

súťažných kategóriách takto: 

- v prvej súťažnej kategórii za najlepší nápad zameraný na 

skvalitnenie a spríjemnenie života študentov získala Bc. 

Miroslava Kadlečíková za najlepší projekt zameraný na 

skvalitnenie a spríjemnenie štúdia na Fakulte špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- v druhej súťažnej kategórii pre najlepších študentov dok-

torandských študijných programov získal za výnimočnú 

publikačnú činnosť v doktorandskom študijnom programe 

doktorand z Fakulty priemyselných technológií v Púchove 

Ing. Karol Kováč; 

- v tretej súťažnej kategórii pre najlepších študentov baka-

lárskych, inžinierskych a magisterských študijných pro-

gramov získal študent Luboš Jurovatý; 

- v štvrtej súťažnej kategórii za významnú umeleckú tvori-

vú činnosť získal Bc. Filip Ferianec za obraz Alexandra 

Dubčeka; 
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zľava –predseda vlády SR R. Fico, rektor doc. Ing. J. Habánek, PhD. 

Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutočnilo 23. septembra 

2013 v Posádkovom klube Trenčín na otvorení nového 

akademického roka 2013/2014.  

Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne sa teší z množstva projektov, hlavne v prvej a štvrtej 

súťažnej kategórii a ďakuje všetkým aktívnym študentom 

univerzity, ktorí sa zapojili do súťaže a v druhej a tretej 

kategórii reprezentovali univerzitu svojimi výsledkami.  

www.tnuda.sk 11.07.2013 

pomocná evidencia  537/1/2013  

 

Slávnostné otvorenie nového akademického roka na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí 

medzi významné akade-

mické obrady, ktoré sa 

tradične uskutočňujú za 

prítomnosti zamestnan-

cov a študentov univer-

zity, ďalej rektorov slo-

venských a zahranič-

ných vysokých škôl 

a významných predsta-

viteľov spoločenského 

a politického života. Nebolo inak ani pri otvorení akade-

mického roka 2013/2014 dňa 23. septembra 2013. Tento deň 

bol pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka výnimoč-

ný, pretože na osobné pozvanie rektora 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. prijal 

účasť na slávnostnom otvorení predseda 

Vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. 

Róbert Fico, CSc.  

Predseda vlády Slovenskej republiky 

vo svojom príhovore akademickej obci 

http://www.tnuda.sk/
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zvýraznil odkaz Alexandra Dubčeka, ktorého menom je 

nositeľom Trenčianska univerzita, ako významná vzdelávacia 

a vedecko-výskumná inštitúcia. „Každý v živote môže urobiť 

chyby a zísť z cesty, ale každý musí mať aj právo na nový 

pokus a nový začiatok. Chcem svojou prítomnosťou na 

otvorení nového akademického roka podporiť nové vedenie 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a 

obhájiť právo tejto univerzity na život aj perspektívu do bu-

dúcnosti. Dokážte to vy, vysokoškolskí pedagógovia aj vy, 

študenti, aký veľký je ľudský potenciál univerzity, dokážte 

výsledkami pedagogickej a vedeckej práce a študenti výsled-

kami v štúdiu, ako si vážite svoju Alma mater“.  

Okrem iného vyzdvihol aj prínos generácie štúrovcov k 

pozdvihnutiu vzdelanosti v Trenčíne a celom regióne. Trenčín, 

toto osvietené mesto, dalo Slovensku rod Štúrovcov. S Tren-

čínom a širšie s Trenčianskou župou bol spojený život a dielo 

Ľudovíta Štúra, ktorého 

dvojsté výročie si pripo-

menieme v roku 2015. 

Želal by som si, aby táto 

Štúrova dvestoročnica 

bola veľkou vedeckou 

príležitosťou pre Tren-

čiansku univerzitu Ale-

xandra Dubčeka v Tren-

číne, aby ste sa jej ujali na vedeckej konferencii. Veď Štúr bol 

jazykovedec, novinár, filozof aj poslanec a praktický politik.  

Ako dodal premiér, „nosiť meno Alexandra Dubčeka je 

veľký záväzok. Bol to práve predvídavý a odvážny Dubček a 

jeho politický suputník Július Turček, ktorí tu v meste Trenčín 

začali spoločne obrodný proces prebudenia slovenskej a 

neskôr aj českej spoločnosti v roku 1963. Ten vyústil do 

Bratislavského predjaria v rokoch 1963 a 1964 a až potom do 
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Pražskej jari v roku 1968,“ zdôraznil predseda vlády s tým, že 

celý slobodomyseľný pohyb odštartoval práve humanista Ale-

xander Dubček. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vo svojom príhovore 

spomenul, že „na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne sa pre akademický 

rok 2013/2014 prihlásilo 2062 

študentov. K 31. augustu 2013 

sa zapísalo do prvého ročníka 

1089 študentov, čo je 52,81 % 

podiel zapísaných z celkového 

počtu prihlášok. Do 31. októbra 

2013 na základe vydaných rozhodnutí o prijatí a prebie-

hajúcich zápisov očakávajú počet zapísaných študentov do 

prvého ročníka na úrovni 1270, čo je mierny pokles oproti 

roku 2012/2013, kedy bolo zapísaných 1414 študentov. Už 

tradične najväčší záujem o štúdium bolo v študijných progra-

moch zameraných na ľudské zdroje a personálny manažment, 

fyzioterapiu, servis a opravy automobilov, strojársku techniku 

a materiálové inžinierstvo. V posledných piatich rokoch narás-

tol počet absolventov vysokých škôl na Slovensku o 24 %. 

Najmenší počet absolventov vysokých škôl však zaznamenal 

práve Trenčiansky samosprávny kraj. Nie vždy treba zohľad-

niť výlučne len počet absolventov, ale aj ich kvalitu a podiel 

uplatnenia na trhu práce. Trenčiansky kraj sa percentom 

vysokoškolsky vzdelanej populácie radí na predposledné 

miesto. Práve to je aktuálnou výzvou pre našu univerzitu, 

ktorá má potenciál podporiť regionálnu tvorbu domáceho 

hrubého produktu o 6 až 9 %,“ doplnil rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. 

rektor doc. Ing. J. Habánek, PhD. 
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Súčasťou slávnostného ceremoniálu 

bolo aj odovzdávanie Ceny rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne, ktorú v tomto roku 

získala za vynikajúce výsledky v pu-

blikačnej činnosti medzinárodného 

významu a vyhodnotenie Akademickou 

agentúrou ARRA ako tretia najúspeš-

nejšia profesorka v Slovenskej republike 

prodekanka pre rozvoj a zahraničné 

vzťahy Fakulty priemyselných technoló-

gií prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.  

Novinkou na slávnostnom otvorení nového akademického 

roka bolo pravdepodobne v celej histórii univerzity udelenie 

Ceny rektora aj študentom za výnimočné aktivity prospie-

vajúce  rozvoju „Alma mater“.  

Odborná komisia rozhodla o víťazoch v jednotlivých 

súťažných kategóriách takto: 

- v prvej súťažnej kategórii za najlepší nápad zameraný na 

skvalitnenie a spríjemnenie života študentov získala Bc. 

Miroslava Kadlečíková za najlepší projekt zameraný na 

skvalitnenie a spríjemnenie štúdia na Fakulte špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- v druhej súťažnej kategórii pre najlepších študentov 

doktorandských študijných programov získal za výnimočnú 

publikačnú činnosť v doktorandskom študijnom programe 

doktorand z Fakulty priemyselných technológií v Púchove 

Ing. Karol Kováč; 

- v tretej súťažnej kategórii pre najlepších študentov 

bakalárskych, inžinierskych a magisterských študijných 

programov získal študent Luboš Jurovatý; 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 
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- v štvrtej súťažnej kategórii za významnú umeleckú 

tvorivú činnosť získal Bc. Filip Ferianec za obraz 

Alexandra Dubčeka; 

Slávnostnú atmosféru  spríjemnilo prítomným spevácke 

vystúpenie  Veroniky Kosáčovej – študentky Fakulty zdra-

votníctva  a Bc. Tomáša Vaňu – študenta Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov. 

www.tnuad.sk 23. septembra 2013 

pomocná evidencia 692/1/2013 

 

Dňa 27. augusta 2013 

sa uskutočnilo zasadnutie 

Správnej rady Trenčian-

skej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne. 

Správna rada, ktorú viedol 

jej predseda MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH. 
rokovala v zmysle schváleného  programu.  Predmetom roko-

vania bola Výročná správa o činnosti a hospodárení  Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne za rok 

2012,  Politika kvality vzdelávania a  Správa audítora. 

V diskusii k jednotlivým 

bodom programu  rokova-

nia, okrem členov  Správ-

nej rady, zaujal svoje sta-

novisko rektor aj doc. 

Ing. Jozef Habánik, 

PhD.  
Členovia Správnej ra-

dy  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

podporili zámery rektora v oblasti kvality  poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania, zavádzania nových moderných 

zľava – Ing. M. Cagala, MUDr. P. Sedláček, MPH, doc. Ing. J. Habánek 
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informačno-komunikačných technológií a  v príprave a kreo-

vaní nového Technologického a  študentského centra  Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

www.tnuad.sk 28.09.2013 

pomocná evidencia 694/1/2013 

 

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby 

im predstavil, ako sa môžu zapojiť do projektu. Študenti môžu 

získať podporu zo strany našej univerzity, ako aj podnikov, 

praktické 

skúse-

nosti, ne-

nahradi-

teľné 

zručnosti, 

ale aj kon-

takt s po-

tenciálnym zamestnávateľom. 

Hlavným zámerom národného projektu „Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ bolo nadviazanie 

spolupráce  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne a ďalších slovenských vysokých škôl s podnikovou 

sférou v siedmich krajoch  Slovenskej republiky – Trenčian-

skom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom, Bansko-bystric-

kom, Prešovskom a Košickom. Cieľovou skupinou národného 

projektu sú vysokoškolskí  študenti na všetkých troch 

stupňoch - bakalári, magistri, inžinieri, doktorandi a projekt 

 potrvá do októbra 2015. 

http://www.tnuad.sk/
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V rámci prezen-

tačného dňa projektu, 

ktorý sa konal v dňa 

1. októbra 2013 na 

 Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne, sa 

študenti oboznámili 

s možnosťou priame-

ho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré bude 

prebiehať formou krátkodobých exkurzií, alebo dlhodobých 

vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch 

či firmách, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne 

odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. 

V rámci projektu budú na 

vysokých školách, okrem iného, 

vytvorené výučbové školiace 

centrá praxe vybavené študij-

nými pomôckami vo vybraných 

študijných programoch. Súčas-

ťou národného projektu je vyt-

vorenie výučbových základní 

priamo na vysokých školách, 

ktorých cieľom je priblížiť 

prostredie vysokých škôl pod-

mienkam praxe. 

Na prezentačnom dni sa zúčastnili významné firmy ako 

Continental Matador Rubber, BOST SK, Continental Matador 

Truck Tires a Matador holding. 

„Myslíme si, že prepojenie štúdia s praxou je veľmi cenné a 

dôležité. Už teraz dostávame avíza od jednotlivých priemy-

selných zväzov akých absolventov by do praxe potrebovali. 

Do tohto projektu sa budeme zapájať aktívne, aby sme zvýšili 
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uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce“, uvie-

dol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

 „Je nám cťou prizvať do národného projektu našich 

vážených partnerov a privítať na úvodnom dni prezidenta 

Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. 

Milana Cagalu, CSc. a člena Prezídia - viceprezidenta pre 

stratégiu a rozvoj Združenia bezpečnostného a obranného 

priemyslu Slovenskej republiky Ing. Viliama Dubovického“, 

uviedol ďalej rektor. 

Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškol-

ské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a posilniť sys-

témové prepojenie vy-

sokých škôl s podniko-

vou sférou tak, aby ab-

solventi vysokých škôl 

mohli nadobudnuté 

kompetencie okamžite 

využiť v podnikovej 

praxi s pozitívnymi 

dopadmi na hospodár-

sky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie 

za cieľ podporiť aj inovácie pre skvalitnenie existujúcich 

študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude 

aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a 

zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia. 

www.tnuad.sk 02.10.2013 

pomocná evidencia 693/1/2013 

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vyme-

noval v utorok 22. októbra 2013 nových profesorov vysokých 

škôl. Medzi novými menovanými 35 profesormi bol aj 

prorektor pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy 

http://www.tnuad.sk/
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dušan 

Galúsek, PhD., menovaný v odbore anorganická technológia 

a materiály.  

Na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci boli prítomní 

štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

Štefan Chudoba, prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

Libor Vozár a predseda Rady vysokých škôl Slovenskej 

republiky Viktor Smieško.  

Prezident Ivan Gašparovič prítomným vysokoškolským 

pedagógom zablahoželal k dosiahnutému úspechu v ich 

profesionálnej kariére. Vo svojom príhovore pripomenul, že 

profesori sú kľúčovou kategóriou vysokoškolských učiteľov, 

na nich sa okrem iného viaže právo garantovať vysokoškolské 

študijné programy, lebo ak pribudne profesor, rozšíri sa 

ponuka študijných programov. „Obrazne možno povedať, že 

profesori sú soľou a korením v živote každej vysokej školy. 

Dnešný deň je teda sviatkom aj všetkých vzdelávacích usta-

novizní, na ktorých pôsobíte,“ uviedol prezident.  

www.tuni.sk 23.10.2013 

pomocná evidencia  999/1/2013 
 

Pred vstupom do Základnej školy Trenčín, Kubranská ul. 

boli sme denne svedkami situácie, kedy deti prichádzajúce  

z autobusovej zastávky, boli po zídení z chodníka ohrozované 

okolo idúcimi autami, 

ktorými rodičia privá-

žali deti do školy.  

Nebolo sa kde vyh-

núť, deti mohli ísť po 

asfaltovej ceste pre autá 

alebo po autami roz-

rytom trávnatom chod-

níku, ak to vôbec, tak 

bolo možno nazvať. Z trávnika vyčnievalo 7 kmeňov zo 

nový chodník lemovali žiaci školy pred jeho sprístupnením 

http://www.tuni.sk/
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zrezaných stromov. Keď základná škola dostala prostred-

níctvom matky žiačky tejto školy informáciu o možnosti po-

dať projekt v ich firme, ktorá by ho mohla zafinancovať nový 

chodník z vlastných zdrojov, škola neváhala. Projekt bol poda-

ný na firmu Johnson Controls a  vedenie školy  netrpezlivo 

čakalo na výsledok. Všetko napokon dobre dopadlo, keď škola 

v júli 2013 dostala od firmy Johnson Controls oznámenie, že 

jej žiadosť bola kladne vybavené a na jej bankový účet 

posielajú 1.000 US dolárov, čo bolo  asi 757 eúr. 

Možno niekto povie, že sa z toho veľa nedá urobiť, ale my 

sme sa aj tomu málu potešili. Firma Johnson Controls pri 

podpise zmluvy si stanovila podmienku, že priznané peniaze 

sa môžu použiť iba na 

nákup materiálu a všet-

ky práce bolo treba uro-

biť svojpomocne.  

Vďaka firme Kera-

ming, Stafis, stavebnej 

firme pána Masára, 

členom stolnotenisové-

ho klubu, zamestnan-

com Johnson Controls,  

rodičom a zamestnancom školy sa dokázal vybudovať pre deti 

chodník s bezpečným prístupom do školy. Pracovalo sa po 

popoludniach, cez soboty až do večera, keď rodičia prišli po 

práci. Keď sa ukladali posledné kúsky zámkovej dlažby už za 

tmy, pán školník zapol svetlá na aute, a tak sa chodník 

dokončil. Treba poďakovať všetkým tým úžasným ľuďom, 

ktorých nadchla táto myšlienka a neváhali aj vo svojom 

voľnom čase pomôcť škole. Symbolickú stuhu prestrihol 

vedúci útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Jozef Baláž a vlastník pozemku pod chodníkom pani Marta 

Švábová. 

symbolickú stuhu prestrihol Mgr. Jozef Baláž a Marta Švábová  
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príspevok Mgr. Marty Kákošovej, riaditeľky školy 

pomocná evidencia 720/1/2013 

 

V dňoch 26. až 28. októbra 2013 počas konania výstavy 

„Jahrada“ na trenčianskom výstavisku Expo Centrum pos-

lucháči Technickej uni-

verzity v Bratislave pred-

stavili širokej verejnosti 

svoje formule. Boli to 

výsledky univerzitnej sú-

ťaže medzi študentský-

mi kolektívmi, ktorého 

cieľom bolo skonštruo-

vať vozidlo na elektric-

ký pohon, konštatoval 

doktorad zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. 

Rastislav Toman a ďalej pokračoval, že vyvinutý prototyp 

formuly je veľmi výkonný stroj. Má zrýchlenie, ktoré zodpo-

vedá bežnému modelu 

Lamborghini. Pri realizácii 

prototypu bolo náročné fi-

nancovanie projektu, pre-

tože financie si naháňajú 

sami. Nás študentov reali-

zácia jedného projektu stálo 

desaťtisíc eúr, avšak ich 

kolegovia zo zahraničných 

univerzít sú podporení sponzormi tisíckami až miliónmi eúr. 

Napriek tomuto handicapu, slovenskí vysokoškoláci im smelo 

konkurujú, čo dokladujú aj štvrtým miestom na súťaži v Špa-

nielsku, kde ich predbehli len univerzity s astronomickým. 

rozpočtami. 

Trenčianske noviny 28.10.2013 
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pomocná evidencia 798/1/2013 
 

Kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja sa dňa 7. novembra 2013 zaplnila študentmi stredných škôl 

z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sa začalo 

dvojdňové podujatie 5. ročníka s názvom Open Days 2013 

pre študentov stredných 

škôl z celého Trenčian-

skeho kraja, ktoré už piaty 

rok organizuje Europe 

Direct Trenčín. 

Celé podujatie sa počas 

dvoch dní nieslo v zna-

mení poskytovania no-

vých informácií, ktorých 

cieľom bola snaha ukázať 

študentom možnosti, ktoré sa im ponúkajú a ktoré môžu 

ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.  

Cieľom podujatia bolo informovať mladých ľudí Tren-

čianskeho kraja o organizáciách pracujúcich s mládežou, pos-

kytnúť im informácie o možnostiach pre mladých, ktoré dané 

organizácie ponúkajú, ako aj informácie o Európskej únii, 

inštitúciách Európskej únie 

a o možnostiach, ktoré mô-

žu využiť ako mladí euro-

občania. 

Na podujatí sa zúčastnili 

a prezentovali svoju čin-

nosť organizácie pracujúce s 

mládežou a zastrešujúce 

mládež v Trenčianskom kra-

ji i v rámci Slovenskej republiky - Informačná kancelária 

Európskeho parlamentu, Jef Slovakia, Európsky dialóg, ESN, 

Slovenská debatná asociácia, Europe Direct, Eurodesk, Kom-
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prax, Erasmus+, MvA, Študentská rada stredných škôl, Žiacke 

školské rady, Trenčianska nadácia, Inex Slovakia či Verejná 

knižnica M. Rešetku v Trenčíne.   

Prvý informačný deň podujatie otvoril riaditeľ Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimír Buzalka. 

Na druhý deň medzi mladých zavítala poslankyňa Európskeho 

parlamentu Katarína Neveďalová a Róbert Hajšel z Infor-

mačnej kancelárie Európskeho parlamentu. 

Študentom boli poskytnuté na podujatí rôzne brožúry a 

informačné materiály o Európskej únii. V prvý deň si študenti 

vyskúšali svoje vedomosti z oblasti Európskej únie. 

www.tsk.sk 07.11.2013 

pomocná evidencia 821/1/2013 
 

 

Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne 

v novembrových dňoch začali rekonštruovať za 154-tisíc eúr. 

Budova, kde done-

dávna sídlila Ve-

rejná knižnica M. 

Rešetku, tak dosta-

ne novú fasádu 

a nové okná. Ide o 

jednu z najväčších 

mestských inves-

tícií v tomto roku 

2013. „Základnú 

umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne navštevuje vyše 

jedentisíc dvesto detí. Donedávna v budove na Námestí SNP 

sídlil len hudobný odbor. Ostatné odbory boli roztrúsené po 

celom meste. Tanečný a literárno-dramatický odbor mal svoje 

pôsobisko v kine Hviezda na Ulici kniežaťa Pribinu. Výtvarný 

odbor mal svoje pôsobisko na Hviezdoslavovej ulici v pries-

http://www.tsk.sk/
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toroch bývalého Centra voľného času. Od marca roku 2013 sa 

tak podarilo sústrediť všetky odbory pod jednu strechu. 

Je na mieste sa o budovu postarať. Verím, že ak budú 

priaznivé podmienky, všetky práce ukončíme do troch me-

siacov,“ uviedol trenčiansky primátor Mgr. Richard Ryb-

níček na stránke mesta. 

www.sme.sk 11.11.2013  

pomocná evidencia 830/1/2013 

 

Slovenskí žiaci si v minulom školskom roku 2012/2013 

priniesli 6 zlatých, 25 strieborných a 20 bronzových medailí z 

13 medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží. 

V silnej konkurencii rovesníkov z mnohých štátov uspeli v 

meraní vedomostí napríklad z matematiky, fyziky, infor-

matiky, chémie či biológie.  

Najviac sa darilo našim žiakom na 25. Medzinárodnej 

olympiáde v informatike, ktorá sa konala v austrálskom 

Brisbane, kde získali dve zlaté, jednu striebornú a jednu 

bronzovú medailu. Rovnako dve zlaté medaily získali 

slovenskí zástupcovia aj na 7. Medzinárodnej olympiáde 

mladých výskumníkov v gruzínskom Tbilisi. Spomedzi žiakov 

boli najúspešnejšími Eduard Batmendijn z Cirkevného 

gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a Jakub Šafin z 

Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Obaja získali 

zhodne zlatú medailu na medzinárodnej olympiáde v 

informatike a bronzovú medailu na medzinárodnej 

matematickej olympiáde. Hneď tri strieborné medaily získal 

Lukáš Janošík z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, keď 

Slovensko úspešne reprezentoval na medzinárodnej biolo-

gickej olympiáde, medzinárodnej olympiáde environmen-

tálnych projektov a na olympiáde Európskej únie v prírodných 

vedách. Z dievčat uspela Nikola Illášová z Gymnázia J. 

Hronca v Bratislave, ktorá získala pre Slovenskú republiku 
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dve strieborné medaily z 26. ročníka Medzinárodného turnaja 

mladých fyzikov a 15. ročníka Rakúskeho turnaja mladých 

fyzikov. V minulom školskom roku získali naši žiaci 2 zlaté, 

19 strieborných a 30 bronzových medailí.  

www.topky.sk 11.11.2013  

pomocná evidencia 837/1/2013 

 

V dňoch 14. a 15. novembra 2013 sa uskutočnil  na tren-

čianskom výstavisku „Expo Center“ veľtrh pracovných príle-

žitostí pod názvom „Job Forum 2013“, ktorý prilákal na 

záujemcov o prácu nielen z Trenčína, ale z celého Tren-

čianskeho kraja. Mnoho ľudí chodilo už aj s pripravenými 

životopismi, zaujímali sa u firiem o ponúkané pracovné prí-

ležitosti, v sprievodnom programe si vypočuli prednášky od 

odborníkov. Niektorí si nechali poradiť, ako napísať životopis, 

motivačný list, otestovali si jazykové znalosti. 

Nad odbornou úrovňou veľtrhu dohliadalo Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a odborní 

garanti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, Inštitút 

zamestnanosti, Slovenský živnostenský zväz a Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Súbežne s veľtrhom pracovných príležitostí v rovnakom 

termíne bol organizova-

ný aj 15. ročník výstavy 

stredných škôl pod náz-

vom „Stredoškolák“, 

ktorú otvoril predseda 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH. 

Na výstave sa prezen-

tovali domáce, ale aj české stredné školy, gymnáziá, učilištia a 

vzdelávacie zariadenia z celého Slovenska. Študenti spolu 

http://www.topky.sk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12517892&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12517892&ids=6
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s vyučujúcimi na výstave poradili a nasmerovali žiakov zá-

kladných škôl k správnemu výberu strednej školy. Zároveň si 

mohli návštevníci možnosť zakúpiť rôzne výrobky vyrobené 

žiakmi stredných škôl. 

Súčasťou sprievodného programu bola aj súťaž o „Najlepší 

exponát výstavy“, do ktorej bolo prihlásených 13 výrobkov. 

Ocenenie získala:  

- odlievacia panvica, ktorej 

autormi boli Richard Galko, 

Adrián Kubáň a Adam Hu-

sár zo Strednej priemyselnej 

školy v Dubnici nad Váhom, 

artefakt „La Bohéme“ od au-

torky Nátálie Horňanskej zo Strednej odbornej školy 

sklárskej v Lednických Rovniach;  

- učebná pomôcka inteligentnej elektroinštalácie z autorskej 

dielne Adama Kovára a Milana Zemka zo Strednej 

odbornej školy v Starej Turej;  

učebná pomôcka – PLC od autorov Pavla Binčíka a Filipa 

Kopeckého zo Strednej odbornej školy Pod Sokolicami  

v Trenčíne.  

- osobitnú „Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH získal exponát „Pro-

gramovateľný a samoučiaci sa pohybový systém pre 

mobilné roboty“, ktorého autorom bol Martin Dodek zo 

Strednej odbornej školy na Bzinskej ul. v Novom Mesto 

nad Váhom. 

www.sme.sk 15.11.2013 

pomocná evidencia 850/1/2013 

 

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou ško-

lou Karola Pádivého Trenčín zorganizovalo v dňoch 19. a 20. 

novembra 2013 44. ročník regionálnej súťaže v speve ľudo-
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vých piesní „Trenčianske hodiny“. 

Napriek sťaženým podmienkam spôsobených rekonštruk-

ciou budovy Základnej umeleckej 

školy sa súťaže  zúčastnilo 58 

dievčat a chlapcov z 22 základ-ných 

škôl Trenčianskeho regiónu, ktorí 

pred odbornou porotou zaspie-vali 

116 slovenských ľudových piesní. 

Odborná porota v zložení Slávka 

Švajdová, Žofia Sekerková a Ľu-

bica Kršáková hodnotili intonáciu 

a rytmus piesní, ale i celkový ume-

lecký dojem súťažiacich detí.   
Výsledková listina zo dňa 19. novembra 2013: 
1. kategória   

1) Janka Koníčková – Dolná Súča 
      Oskar Bobošík – Trenčín, L. Novomeského 
2) Renáta Petrášová – Trenčín, Východná  
3) Alexandra Kudláčová – Trenčín, Bezručova  

2. kategória 
1) Petra Trúnková – Dolná Súča 
     Kristína Múdra – Drietoma 
2) Darius Štefánek – Horné Srnie 
     Juraj Čapák – Dolná Súča 
3) Veronika Rácová – Trenčín, V. Predmerského 
     Sofia Chorvátová – Chocholná – Velčice 

          čestné uznanie  Gréta Olexíková – Trenčín, Bezručova 
3. kategória 

1) Simona Lengvarská – Trenčín, L. Novomeského 
2) Michaela Szturcová – Trenčín, Bezručova 
3) Martina Janišová – Trenčín, Hodžova 

 
Výsledková listina zo dňa 20. novembra 2013 
1. kategória  

1) Gabriela Sedláčková – Trenčianske Stankovce 
2)  Natália Hrušovská – Trenčianske Stankovce 
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3)  Mária Novosadová – Trenčín, sv. Andreja-Svorada 
          Alica Laurincová – Horná Súča 
2. kategória 

1) Sabína Fraňová – Trenčianske Stankovce 
     Tomáš Lendvay – Trenčín, Dlhé Hony 
2) Alexandra Behranová – Trenčianske Stankovce 

  Urban Zahumenský – Trenčín, Dlhé Hony 
3) Nina Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony 
     Alžbeta Reháková – Trenčín, sv. Andreja-Svorada 

  čestné uznanie  Jozef Chupáč – Horná Súča 
3. kategória  

1) Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony 
2) Kristián Ovádek - Trenčín, Dlhé Hony 
3) Barbora Horňáková – Trenčín, Veľkomoravská 
prspevok Mgr. Ľubici Kršákovej 
pomocná evidencia 962/1/2013 

 
Dňa 22. novembra 2013 si pripomenuli učitelia, žiaci 

a rodičia 40. výročie Základnej školy Trenčín, Ulica Na 

dolinách na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome Detského 

mestečka v Zlatovciach. 

Prítomných hostí na 

slávnostnej akadémii pri-

vítal moderátor podujatia 

Mgr. Art. Juraj Kvasni-

ca, osobitne vedúceho 

útvaru školstva  Mestské-

ho úradu v Trenčíne Mgr. 

Jozefa Baláža, zástupky-

ňu odboru školstva Ob-

vodného úradu v Trenčíne Mgr. Boženu Beníčkovú, poslan-

cov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne doc. Ing. Ota Bar-

boráka, CSc., Martin Barčák, Patrika Buriana, Bc. Tomá-

ša Vaňa, JUDr. Rastislava Kudlu, ako aj prítomných obča-

nov a žiakov. 
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Po tomto úvode vystúpil jeden 

z bývalých učiteľov školy Mgr. Ján Litva 

s recitáciou básne „Každý deň stretnúť 

človeka“ a po ňom so slávnostným prí-

hovorom vystúpila terajšia riaditeľka školy 

Mgr. Anna Plachká, v ktorom zhodnotila 

štyridsať ročnú cestu výchovy a vzdelávania mladej generácie. 

Ako povedala bol to mesiac september 1973, keď sa otvorili 

brány novej školy pre žiakov a učiteľov, ktorá bola súčasťou 

Detského mestečka. Tento model bol ojedinelý na Slovensku 

a v celej strednej Európe. Školu navštevovali deti s priro-

dzených rodín spolu s deťmi z detského domova Detského 

mestečka. Prvým riaditeľom bol PaedDr. Viktor Chovanec, 

CSc., ktorého po odchode do dôchodku vo funkcii vystriedala 

Mgr. Eva Masácová. V ďalšom funkčnom období na päť 

rokov vystriedala vo funkcii riaditeľa Mgr. Emília Tylan-

dyová a po nej ju od roku 2009 opäť vystriedala na funkcii 

Mgr. Eva Masácová. V roku 2002 sa oddelila základná škola 

od detského domova Detského mestečka. Od tohto termínu 

základná škola prešla pod priame riadenie Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Detské 

mestečko prešlo pod priame riadenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Základná škola 

sa stala právnym subjektom v roku 2002 a zriaďovateľom sa 

stalo Mesto Trenčín, 

ktoré sa stará o školu 

nadštandartným 

spôsobom, vkladaním 

nemalých finančných 

prostriedkov do jej ob-

novy. Za všetkými ús-

pechmi školy na všet-

kých úsekoch je vidieť 

Mgr. Anna Plachká 
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veľmi dobrú spoluprácu združenia rodičov a priateľov školy 

a školskej rady.  

Po slávnostnom príhovore riaditeľky Mgr. Anny Plachkej 

sa v dvojhodinovom kultúrnom programe predstavili súčasní 

aj bývalí žiaci, v ktorom nechýbali spevy, ľudové tance, 

básničky, ukážky športových činnosti v karate a podobne, 

ktorým sa oficiálna časť programu skončila.  

Na záver pozvala riaditeľka školy Mgr. Anna Plachká 

pozvaných hostí, súčasných a bývalých učiteľov na stretnutie 

s poskytnutím rautu. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 975/1/2013  

 

V stredu dňa 27. novembra 2013 si členovia Vedeckej rady 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v čele s rektorom 

doc. Ing. Jozefom Habáni-

kom, PhD. pripomenuli 92. 

výročie narodenia Alexandra 

Dubčeka, významnej osob-

nosti slovenských a európ-

skych politických a spoločen-

ských dejín, ktorého meno 

univerzita hrdo nosí od roku 

2002 položením kytice kvetov k jeho buste, ktorá je 

umiestnená vo vestibule rektorátnej budovy. V tento pamätný 

deň sa uskutočnilo aj druhé tohtoročné zasadnutie Vedeckej 

rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

www.tuni.sk 27.11.2013 

pomocná evidencia 998/1/2013 
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repu-

bliky Dušan Čaplovič „Pamätný list sv. Gorazda“ dvom 

študentom Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a to Lukášovi Já-

http://www.tuni.sk/
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nošíkovi za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na 

Medzinárodnej biologickej olympiáde, Medzinárodnej olym-

piáde environmentálnych projektov a na Olympiáde Európskej 

únie v prírodných vedách. Zo všetkých troch súťaží priviezol 

domov striebornú 

medailu. Ďalší gym-

nazista Filip Ayazi 

bol ocenený za ús-

pešnú reprezentáciu 

Slovenska na Olym-

piáde Európskej únie 

v prírodných vedách 

so ziskom striebor-

nej medaily.  

Lukáš Jánošík si okrem toho pripísal na svoje konto v no-

vembri 2013 aj ďalšie významné ocenenia, keď na Celoštátnej 

súťažnej prehliadke bádateľských projektov žiakov stredných 

škôl „Scienta Pro Futuro 2013“, kde získal hlavnú cenu cenu 

ministra školstva a postup na medzinárodnú olympiádu 

mladých vedcov do 20 rokov „Eguys“ v septembri 2014 vo 

Varšave. 

Info Trenčín 02.10.2013 

pomocná evidencia 995/1/2013 

 

Počet študentov zapísaných do prvých ročníkov na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzrástol 

medziročne o 13,9 %, informovala vedúca kancelárie rektora 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Ing. Mária 

Šedivá. 

V akademickom roku 2013/2014 bol celkový počet 

prihlášok 2.087, z toho počet skutočne zapísaných študentov 

bol 1.320, pričom v akademickom roku 2012/2013 bol počet 

skutočne zapísaných študentov 1.158. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12599202&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12599202&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12599202&ids=6
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Rovnako podľa nej medziročne rastie percentuálny podiel 

prihlášok na štúdium k zapísaným študentom 8,25 %. Počet 

zapísaných študentov v akademickom roku 2013/2014 pred-

stavuje 71,62 % z celkového počtu prihlásených, čo po-

tvrdzuje nemenný zámer uchádzačov študovať na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

www.tnuad.sk 02.12.2013 

pomocná evidencia 1013/1/2013 

 

 

 

 


