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Školstvo a vzdelávanie 

 

Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa oplatí všetkým študentom 
denného štúdia už od prvého ročníka.  „Motivačné štipendium 

z účelovej dotácie 
Ministerstva škol-
stva, vedy, výsku-
mu a športu Sloven-
skej republiky môžu 
získať len tí najlepší 
študenti v technicky 
orientovaných štu-

dijných programoch, v ktorých majú absolventi záruku 
dobrého uplatnenia sa,“ povedal rektor doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. v rozhovore so študentmi. 

Motivačné štipendium môžu získať študenti všetkých 
ročníkov denného štúdia bakalárskych a inžinierskych 
študijných programov v technických odboroch. Štipendium je 
určené aj pre novoprijatých študentov do prvých ročníkov 
bakalárskeho i inžinierskeho štúdia a o toto štipendium sa 
môžu uchádzať každý rok. Ide hlavne o odbory na 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
ktorých absolventi nájdu uplatnenie v strojárskom, 
chemickom, automobilovom, energetickom priemysle, 
v oblasti automatizácie, či obnoviteľných zdrojov.   

Študovať technicky orientované odbory, v ktorých je 
možnosť získať motivačné štipendium 1000 eur, môžu 
študenti na Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte priemyselných 
technológií v Púchove a pracovisku Vitrum Laugaricio. 

www.tnuni.sk 05.01.2015 
pomocná evidencia 002/1/2015 
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V kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) sa v stredu 21. januára 2015 uskutočnilo pracovné 
stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

Cieľom pracovnej porady bolo zhodnotenie roku 2014, 
informovanie o uskutočnených administratívnych a organi-
začných zmenách v oblasti stredného 
školstva v Trenčianskom kraji, ako aj 
predstavenie plánov do roku 2015. 
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška 
ozrejmil dôvody optimalizácie siete 
stredných škôl v Trenčianskom kraji, 
ktoré vychádzali z výrazného 
poklesu žiakov, duplicity niektorých 
odborov, ako aj z aktuálnych 
požiadaviek súkromných firiem a potrieb pracovného trhu. 
Ako uviedol: „Výsledkom zmien by mala byť optimálna sieť 
s takými školami, ktoré podnikatelia potrebujú.“  

Ing. Jaroslav Baška prítomných riaditeľov potešil 
informáciou, že v rozpočte TSK na rok 2015 je plánovaných 
viac finančných prostriedkov pre oblasť školstva. Naviac, 
v spolupráci s Úradom vlády SR budú v šiestich školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vybudované multifunkčné 
ihriská. Predseda TSK vyjadril potešenie, že okrem štyroch 
existujúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy je 
záujem o vznik ďalších takýchto centier. Ďalej upozornil na 
nové zásady hospodárenia s majetkom TSK a zmeny v 
obstarávaní služieb, tovarov a prác prostredníctvom 
elektronických aukcií. TSK bude poskytovať metodickú 
a konzultačnú pomoc pri Elektronickom kontraktačnom 
systéme (EKS) pre všetky organizácie v jeho zriaďovateľskej 
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pôsobnosti, ako aj pre súkromné firmy a mestá a obce 
v Trenčianskom kraji. 

Ing. Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry, 
zrekapitulovala zmeny a opatrenia, ktoré boli uskutočnené 
počas roku 2014. V nadväznosti na slová predsedu TSK 
opätovne vysvetlila dôvody, ktoré viedli k optimalizácií siete 
stredných škôl a siete študijných a učebných odborov. Ďalej 
informovala o zmene zriaďovacích listín a úprave Všeobecno-
záväzného nariadenia (VZN) o financovaní školských 
zariadení. K pozitívam roku 2014 zaradila podpis memoránd 
o spolupráci medzi strednými odbornými školami 
a súkromnými firmami, ktorých cieľom je efektívne rozvíjať 
odborné vzdelávanie. Daniela Hilčíková zároveň požiadala 
o súčinnosť pri prijímaní žiakov do prvých ročníkov pre 
školský rok 2015/2016 a odkonzultovanie kritérií prijímacích 
konaní pred ich zverejnením. 

Vedúca finančného odboru Ing. Renáta Ozimová 
poďakovala prítomným zástupcom škôl a školských zariadení 
za plynulý prechod na štátnu pokladnicu a upozornila na 
novelu zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite. 

Ing. Milan Semanco, vedúci odboru regionálneho rozvoja, 
upozornil na novú Smernicu č.5/2014 o projektovom riadení, 
ktorá upravuje postup predkladania žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok. Ďalej predstavil možnosti čerpania 
eurofondov v rámci schválených operačných programov 
v novom programovom období 2014 – 2020. 

Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa 
Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne Mária Dreisigo-
vá, ktorá prítomným zástupcom škôl a školských zariadení 
prezentovala činnosť centra v oblasti kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov.  
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Výsledky inšpekcií na jednotlivých stredných školách 
súhrne prezentovala zástupkyňa Školského inšpekčného centra 
Trenčín Zlatica Kasperová. Riaditeľka Krajského centra 
voľného času (KCVČ) v Trenčíne Renáta Bieliková 
prezentovala činnosť organizácie a plán podujatí, športových a 
vedomostných súťaží, organizovaných KCVČ v roku 2015. 
Taktiež informovala o spolupráci so základnými školami pri 
nábore žiakov na štúdium v stredných školách odborného 
zamerania, ktoré v súčasnosti požaduje trh práce.  

Súčasťou pracovného stretnutia riaditeľov škôl a školských 
zariadení s vedením TSK bolo aj udelenie putovných pohárov 
predsedu TSK. Ocenenia sú udeľované každoročne od roku 
2003 stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne. 
Kritériom hodnotenia je umiestnenie žiakov na športových, 
umeleckých a vedomostných súťažiach.  

V školskom roku 2013/2014 sa v rámci kategórie 
Predmetové a vedomostné súťaže v celkovom poradí na 1. 
mieste umiestnilo Gymnázium V. B. Nedožerského 
v Prievidzi. Druhé miesto obsadilo Gymnázium Ľ. Štúra 
v Trenčíne a 3. miesto Gymnázium J. Jesenského 
v Bánovciach nad Bebravou. V samostatných kategóriách boli 
putovnými pohármi a diplomami ocenené ďalšie gymnáziá, 
osemročné gymnáziá, stredné odborné školy a odborné školy. 
Predseda TSK udelením putovných pohárov a diplomov ocenil 
prácu pedagógov a žiakov v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.  

www.tsk.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 064/1/2015 
 
V celonárodnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska 

v roku 2014 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika 
zvíťazil absolvent študijného programu Špeciálna strojárska 
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technika z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka Ing. Martin Ďuriš. 

Vyznamenanie mu udelila organizácia Junior Chamber 
International – Slovakia. Martin Ďuriš má na konte viacero 
úspechov. Po oslovení austrálskym závodným tímom Austech 
Motorsport navrhol funkčný externý dizajn pre okruhový 
pretekársky špeciál Hyundai Genesis Coupe GTR. Jeho 
modely sa tímu natoľko páčili, že mu dali ponuku vytvoriť 
funkčný exteriér pre európsku GT3, ktorá spadá pod 
Medzinárodnú automobilovú federáciu. Ďalším úspechom je 
projekt Toyoty Tundry na súťaži v Las Vegas, kde navrhol 
zadnú časť kapoty pick-upu pre motokrosový tím. Na 
najväčšom podujatí svojho druhu na svete tak získal jeho 
konštrukčný tím prvé miesto.  

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 102/1/2015 
Stredné odborné školstvo v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) sa môže pochváliť ďalším úspechom. Slovenská 
verejnosť  sa začiatkom roku zoznámila s rebríčkom 
najlepších stredných škôl v jednotlivých krajoch, ktorý 
zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci švajčiarsko-
slovenského projektu Úradu vlády SR – „ Odborné 
vzdelávanie a príprava pre trh práce“.  

Celkový priemer hodnotenia všetkých stredných škôl na 
Slovensku sa pohybuje vo výške 44,8 %.  Nadpriemerný 
výsledok sa podarilo dosiahnuť až trom stovkám z nich.  

Stredné odborné školy v Trenčianskom kraji taktiež 
nezaostávali. Prvú priečku v kraji sa zo všetkých 43 stredných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podarilo obsadiť 
Strednej odbornej škole so sídlom na Športovej ulici  v Starej 
Turej. 

Pod tento úspech sa podpísalo hneď niekoľko faktorov, 
ktoré zamestnávatelia pri hodnotení zohľadňovali. Prvenstvo 
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v rámci kraja škola obhájila napríklad celkovou 
pripravenosťou absolventov pre trh práce, fungujúcou 
spoluprácou s konkrétnymi zamestnávateľmi, ale aj vhodne 
smerovanou propagáciou školy.   

Svoj podiel na pozitívnom renomé školy z pohľadu firiem 
zohrala aj kvalita výučby cudzích jazykov, praktická 
a teoretická príprava študentov, no v neposlednom rade aj 
technické vybavenie školy. Staroturianskej Strednej  odbornej 
škole sa tak podľa všetkých 14 parametrov podarilo získať 
61,2%, teda najviac zo všetkých stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

Pomyselnú striebornú priečku v unikátnom hodnotení 
slovenských stredných škôl v Trenčianskom kraji obsadila 
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14 v Trenčíne. Medailu 
s bronzovým leskom získala Stredná odborná škola na 
Štúrovej ulici v Dubnici nad Váhom. Práve s jej absolventmi  
majú podniky v kraji najviac skúseností.  

www.tsk.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 111/1/2015 
 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako zriaďovateľ 

stredných škôl, nie je 
úplne spokojný so 
systémom náborov na 
odborné školy. Chce 
ho preto zmeniť. Ako 
jediný na Slovensku 
pripravil kampaň pre 
nábor žiakov na 
odborné školy moder-
nou a pútavou formou 

pre deti. Kampaň je prioritne určená pre žiakov siedmych 
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a ôsmych ročníkov základných škôl  a je zameraná na nábor 
pre odborné školy a remeselné odbory. Začínajúci projekt 
„Hrdina remesla“  predstavili predseda TSK Ing. Jaroslav 
Baška, predseda Komisie školstva pri Zastupiteľstve TSK 
a riaditeľ SPŠ Dubnica nad Váhom Pavol Bagin, riaditeľ 
Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom  Miroslav 
Dziak, za zamestnávateľov: Vladimír Lobotka , podpredseda 
predstavenstva Konštrukta Industry, a.s., Trenčín, Eva 
Domanová, Head of HR department, Matador Industries, a.s., 
Dubnica nad Váhom, Mário Zajac , člen predstavenstva ZŤS 
špecial, a.s., Dubnica nad, Váhom, za SOPK Ján Václav, 
riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK, za Slovenskú 
živnostenská komoru (krajská zložka komory Trenčín) 
Bohumil Miko a vedúca odboru školstva a kultúry Úradu 
TSK Daniela Hilčíková. 

„Už v priebehu minulého roka sme pripravovali pôdu pre 
novodobých remeselných 
hrdinov. Prvým krokom bola 
optimalizácia siete stredných 
škôl. V rámci nej sme sa 
snažili o podporu zdravých, 
perspektívnych škôl odborné-
ho zamerania, a to najmä 
podpisom memoránd,“ na 
tlačovej konferencii dnes uviedol trenčiansky župan Ing. 
Jaroslav Baška. Memorandá o spolupráci medzi Tren-
čianskym samosprávnym krajom a strednými odbornými 
školami, ktoré sú aj rámcovými dohodami o spolupráci medzi 
školami a zamestnávateľmi, spojili osem odborných škôl 
a viac ako stovku zamestnávateľov v Trenčianskom kraji. 
Aktuálne bolo 2. februára 2015 podpísané memorandum 
v Prievidzi, medzi SOŠ obchodu a služieb „Kalina“, TSK, 
Slovenskou poľnohospodárskou komorou, Republikovou 

Jaroslav Baška 
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úniou zamestnávateľov, Slovenskou živnostenskou komorou 
a deviatimi významnými zamestnávateľmi regiónu hornej 
Nitry. Význam TSK pripisuje aj vzniku Centier odborného 
vzdelávania, ktoré sú zatiaľ v kraji štyri. „Verím, že už 
v priebehu roku 2015 budú akreditované aj ďalšie naše stredné 
odborné školy, aby aj naďalej mohli po odbornej stránke 
kvalitatívne rásť,“ dodal Ing. Jaroslav Baška.  

Projekt aktuálne reaguje aj na pripravovaný zákon o 
odbornom vzdelávaní, ktorý by mal od septembra 2015 
umožniť žiakom stredných škôl vzdelávať sa aj formou 
duálneho vzdelávania. V tomto smere už bolo podpísané 
memorandum o spolupráci, ktoré zahŕňa vzájomnú spoluprácu 
na pilotnom projekte duálneho vzdelávania v Strednej 
priemyselnej škole Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťami  
Askoll, Heidelberg, Hella, Manz, Vacuumschmelze. Škola 
ponúka 4 – ročné štúdium ukončené maturitou a certifikátom 
udeleným Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou 
komorou za praktickú časť vyučovania v odboroch 
mechatronik a priemyselný mechanik.                                          

TSK pracuje na zmenách v školstve od nástupu nového 
vedenia župy. So zmenami prichádzalo aj niekoľko 
nepopulárnych krokov, ktoré súvisia v prvom rade s poklesom 
detí študujúcich na stredných školách, ako aj duplicitou 
študijných odborov hlavne v ekonomických smeroch. 
V závere roka 2014 trenčianska župa prijala v oblasti školstva 
veľmi dôležitý dokument, Všeobecne záväzné nariadenia č. 
10/2014 o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počte 
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné 
odbory stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK pre 
prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016 (skrátene VZN 
o počte tried).  
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Predbežne bude projekt vyhodnotený v priebehu mája 2015 
a v septembri kraj už bude mať v rukách konkrétne výsledky 
o počte prijatých žiakov na stredné odborné školy v tých 
odboroch, ktoré zadefinoval vo VZN o počte tried na šk. rok 
2015/2016. „Od rozbehnutej kampane očakávame 
predovšetkým stret záujmu žiakov o odborné štúdium 
s potrebami podnikateľov. Kľúčovým je pritom informovanie 
žiakov o tom, aké stredné školy sú pre nich optimálnou 
voľbou. Chceme im ukázať, že dnes sa oplatí byť hrdinom 
remesla,“ vysvetlil predseda TSK.  

Pavol Bagin ako jeden zo zástupcov odborného školstva 
vyzdvihol ojedinelý prístup, ktorý si vedenie TSK zvolilo na 
ceste ku kvalitnejšiemu školskému systému a zvýšeniu 
zamestnanosti. „Ako pedagóg oceňujem zvolenú kreatívnu 
metódu, pretože najväčším problémom, s ktorým školy 
v súčasnosti bojujú, je problém získať študentov. Verím, že 
deti vďaka nej prejavia zvýšený záujem o technické odbory,“ 
konštatoval.  

„Podnikateľská verejnosť tento projekt víta a veľmi 
oceňuje. Ak chceme vytvárať aj vlastné produkty, nejde to bez 
šikovných, vzdelaných a kvalifikovaných absolventov. 
Podmienkou konkurencieschopných výrobkov sú mladé 
talenty. Tie potrebujeme prioritne zaujať a oslovovať čo 
najskôr. Preto sa do tohto projektu veľmi radi zapojíme,“ 
vyjadril „Hrdinom remesla“ sympatie Vladimír Lobotka , 
podpredseda predstavenstva Konštrukta Industry, a.s., 
Trenčín.  

Vzbudiť záujem žiakov o štúdium remesiel, resp. 
technických odborov a ukázať, že remeslo má zlaté dno, že ak 
som zručný mechanik, viem si nájsť svoje miesto nielen na 
pracovnom trhu, ale získam aj spoločenský status, sú 
hlavnými prvkami kampane, ktorej cieľom je aktívne 
naštartovať efektívnu komunikáciu medzi žiakmi základných 
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škôl, stredných škôl a zamestnávateľmi. Ako informuje aj 
stránka, ktorá oslovuje deti: „ Hrdina drieme v každom z nás. 
Potrebuješ iba príležitosť, aby si ho v sebe prebudil. 
Ovládnutím remesla a zdokonaľovaním svojich zručností 

nastúpiš na cestu, 
na ktorej ťa bude 
každý obdivovať 
za to, čo dokážeš. 
Naše vybrané 
školy sú tu pre teba 
- stačí si vybrať, 
aké remeslo by ťa 
bavilo!“ 

TSK má pre 
žiakov zatiaľ pripravených deťom blízkou formou piatich 
komiksových hrdinov remesla, s ktorými sa môžu  zoznámiť 
na webovej stránke www.hrdinaremesla.sk. SAFER, ELEGIN, 
MASON, CHEMA a AGRA porozprávajú deťom cez komiks 
svoj úspešný príbeh, vďaka tomu, že navštevovali odbornú 
školu. Zručnosti a dostupnosť technických zariadení deťom, 
ako aj štúdium informatiky na takmer každej základnej škole, 
boli dôvodom výberu práve tejto formy kampane. 

Primárne je projekt určený na spojenie žiakov základných 
škôl, stredných škôl a zamestnávateľov. Potenciálnych 
študentov stredných odborných škôl podľa toho, ktorý hrdina, 
alebo hrdinka školákov zaujmú, ich odporučí na školu, kde by 
sa im mohlo páčiť. Vďaka memorandám a novému projektu 
„Hrdina remesla“ začína vznikať ucelená databáza, ktorá 
definuje záujmy žiakov, možnosti stredných odborných škôl, 
potreby zamestnávateľov a teda aj trhu práce. Efektívne 
zdieľanie týchto informácii,  v rámci projektu aj s dôrazom na 
ochranu osobných údajov žiakov,  je v súčasnej dobe 
ojedinelým projektom na Slovensku. 
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Projekt zapája do komunikácie deti a snaží sa im otvoriť 
dvere k novým možnostiam ich uplatnenia. Žiaci svojou 
registráciou na stránke www.hrdinaremesla.sk, teda 
vyplnením pravdivých údajov o sebe, získavajú nielen 
možnosť hrať o notebook a iné príťažlivé ceny. Dostávajú sa 
do databázy a výhody im budú plynúť dlhodobo. Budú  sa učiť 
to, čo ich baví a v budúcnosti získajú stabilnú prácu a príjem.  

Projekt „Hrdina remesla“ nie je časovo obmedzený a bude 
postupne rásť. Nielen o svojich hrdinov, databázu škôl 
a podnikateľov ale aj ďalšie funkcionality, ako sú hry pre deti, 
súťaže a podobne. 

TSK má v súčasnosti vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
42 stredných škôl, na ktorých študuje v tomto školskom roku 
19 534 žiakov. Z toho študuje na gymnáziách 5 132 žiakov a 
na stredných odborných školách 14 402 žiakov. Obsahom 
začiatku kampane je spustenie stránky www.hrdinaremesla.sk, 
informačná kampaň na sociálnych sieťach, ktorá je naviazaná 
na oficiálne predstavenie portálu a realizácia outdoorovej 
propagácie prostredníctvom viac ako 100 bilbordov 
umiestnených po celom kraji v blízkosti základných škôl 
a oblastí s vyšším pohybom ľudí.  

www.tsk.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 113/1/2015 
 
Stredná škola podnikania na Veľkomoravskej ulici 

definitívne končí 31. augusta 2015. Niektoré učebné programy 
sa so žiakmi a zamestnávateľmi presunú do nového pôsobiska. 
Ním bude Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne 
na Jilemnického ulici. 

Toto rozhodnutie presadzovalo zastupiteľstvo Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) ešte v minulom roku. 
Uplynulý týždeň ho však zastupiteľstvo definitívne potvrdilo 
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novým nariadením. O zrušení školy rozhodlo aj súhlasné 
stanovisko ministerstva školstva.  

 „Sme sklamaní z rozhodnutia ministra školstva, do ktorého 
sme vkladali nádeje. Mrzí nás, že zrušia plne funkčnú školu, o 
ktorú je záujem zo strany rodičov aj žiakov,“ povedal Peter 
Beňo, jeden z učiteľov.  

Pedagógovia a vedenie školy očakávalo aj návštevu z 
ministerstva školstva, ktorá mala objektívne posúdiť funkciu a 
kvalitu školy. „Nedočkali sme sa a uplynulý týždeň sme sa 
dozvedeli, že o nás už bolo rozhodnuté v polovici decembra 
minulého roka, takpovediac od stola,“ povedal Peter Beňo. 

V škole panuje medzi žiakmi, ale najmä učiteľmi veľmi 
pochmúrna nálada. Boja sa, že v novom pôsobisku sa pre nich 

nenájde miesto. „Ja 
sám neviem, či sa 
mi ešte podarí zo-
stať vôbec v škol-
stve, keďže situácia 
je v tomto odvetví 
zložitá,“ dodal Peter 
Beňo.  Ministerstvo 
školstva potvrdilo, 
že vyradilo Strednú 

školu podnikania už 17. decembra 2014 zo siete stredných 
škôl.  

„Ministerstvo zohľadnilo váhu súhlasných stanovísk, ako aj 
navrhované racionalizačné opatrenia zriaďovateľa, ktorými 
garantuje neznížiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v 
učebných a študijných odboroch zabezpečované v súčasnej 
dobe v Strednej odbornej škole obchodu a služieb,“ povedala 
Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva 
školstva. 

Posledná stužková na Strednej škole podnikania. 
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Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška informoval, že 
zamestnanci zrušenej školy sa o svojom ďalšom pôsobení 
nedozvedia na poslednú chvíľu. 

„Vytvorili sme projektový tím, ktorý to rieši. Riaditelia 
Strednej školy podnikania, Školy obchodu a služieb a 
Zdravotníckej školy spolu s pracovníkmi rôznych odborov 
kraja včas rozhodnú, či pre daného zamestnanca majú prácu 
alebo nie,“ povedal predseda kraja Ing. Jaroslav Baška. 
Predseda kraja potvrdil, že podobná optimalizácia bude čakať 
aj ďalšie školy v kraji. 

„Minulý rok sme intenzívne pracovali na ďalších zmenách, 
ktoré chceme priniesť v tomto roku. Predložíme ich najneskôr 
koncom mája,“ informoval Ing. Jaroslav Baška. Optimalizácia 
má zefektívniť činnosť škôl a vytvoriť lepšie podmienky pre 
prax absolventov.  

www.sme.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 139/1/2015 
 
Projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne uspel v konkurencii 167 projektov z celej Európskej 
únie a stal sa ví-
ťazom výzvy 
WIDESPREAD 
na budovanie 
centier excelent-
nosti.  

Podľa Nor-
berta Jiroša z 
oddelenia vzťa-
hov s verejnos-
ťou Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka je projekt pod názvom 
FunGlass zameraný na ďalší rozvoj existujúceho Centra 
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excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály do 
podoby medzinárodne uznávaného Centra pre funkčné a 
povrchovo upravované sklá. Zvláštna pozornosť bude 
venovaná prijímaniu vysokokvalifikovaných výskumníkov a 
inžinierov zo zahraničia s cieľom vytvoriť medzinárodné 
prostredie a sformovať úzke prepojenia s regionálnym a 
európskym sklárskym priemyslom pre efektívny transfer 
technológií do praxe. 

Centrum FunGlass bude primárne určené pre výskum 
špeciálnych skiel a povlakov pre strojársky a chemický 
priemysel, pre energetické, optické a medicínske aplikácie, 
zvyšovanie pevnosti a odolnosti skla, znižovanie opotrebenia 
pre komerčné využitie skiel, ale aj na využitie odpadových 
materiálov pre produkciu skla a keramických materiálov s 
vysokou pridanou hodnotou, priblížil Norbert Jiroš. 

Ako dodal, na projekte bude univerzita spolupracovať so 
zahraničnými partnermi, ktorí dosahujú celosvetovo uznávané 
výsledky v oblasti vedy a výskumu. Pod vedením 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa do 
projektu zapoja aj nemecké univerzity v Erlangene a Jene, 
talianska univerzita v Padove a Inštitút skla a keramiky v 
Madride. 

www.teraz.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 140/1/2015 
 
Od septembra budú mať mestské základné školy o 88 

žiakov viac. Vyplýva to z výsledkov zápisu detí do prvého 
ročníka, ktorý sa konal od 15. do 28. januára 2015. 

V deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Trenčín bolo zapísaných spolu 608 detí. 
V septembri tak tieto školy otvoria 25 prváckych tried. Do la-
víc v nich zasadne 538 prvákov.  
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Najviac ich bude v ZŠ na Hodžovej ulici, kde by mali 
naplniť až päť tried. V ZŠ na Ulici L. Novomeského otvoria 
štyri triedy, v ostatných školách budú mať od jednej do troch 
prváckych tried.  

Zápis sa týkal detí, ktoré k 31. augustu 2015 dovŕšia 6 
rokov. Odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o 
jeden školský rok bolo navrhnuté 61 deťom. Čo sa týka 
celkového počtu žiakov základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, v budúcom školskom roku 
2015/2016 by v nich malo byť o 88 žiakov viac. Tento údaj 
vychádza z porovnania počtu odchádzajúcich žiakov 
deviateho ročníka a počtu prichádzajúcich prváčikov. 

Pripomíname, že rodičia, ktorí zápis nestihli, môžu si 
s riaditeľom školy dohodnúť individuálny zápis. 

www.trencin.sk 05.02.2015 
pomocná evidencia 143/1/2015 
 
Na „Jilemáku“ vyrastá nová somelierska elita. Študenti 

hotelovej akadémie SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne – 
Simona Micháli-
ková a Natanael 
Ševčík sa zúčastnili 
v dňoch 5. a 6. feb-
ruára 2015 druhého 
ročníka slovenskej 
súťaže somelierov 
juniorov, ktorú zor-
ganizovala Asociá-
cia somelierov Slo-

venskej republiky s firmou Hubert na pôde Strednej odbornej 
školy v Nových Zámkoch.  

Súťažilo 14 žiakov zo siedmich škôl z celého Slovenska. 
Základom úspechu bol vedomostný test, potom nasledovalo 
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senzorické hodnotenie, na záver prvého súťažného dňa sa 
všetci zúčastnili odbornej prednášky, ktorú viedla hlavná 
enologička spoločnosti Hubert Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. 
na tému „Nové trendy vo víne a vinárstve“. 

Druhý súťažný deň pokračoval korektným servisom 
červeného vína, po tejto časti postúpili do finále traja najlepší 
súťažiaci. Medzi prvými tromi súťažiacimi bol veľmi tesný 
bodový rozdiel a do finále postúpili dvaja žiaci z Nových 
Zámkov a Natanael Ševčík, ktorý dosiahol pekný  úspech 
a umiestnil sa na treťom mieste.  

Finále bolo rozdelené na štyri časti, najskôr museli 
súťažiaci odhaliť chyby vo vínnej karte, priradiť k danému 
menu vhodné vína, senzoricky zhodnotiť jednu vzorku bieleho 
a jednu vzorku červeného vína a následne predviesť servis 
šumivého vína. Ďalšie poradie sa nezverejňovalo. Traja 
finalisti boli Asociáciou somelierov pozvaní na súťaž seniorov 
somelierov, ktorá sa uskutoční 20. apríla 2015 v Bratislave. 

www.tsk.sk 12.02.2015 
pomocná evidencia 190/1/2015 
 
Adam Lassak zo Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej 

v Michalovciach sa 
stal víťazom A-kate-
górie (študenti 3. a 4. 
ročníkov stredných 
škôl) v odbore elek-
trotechnika na celo-
štátnej súťaži ZENIT 
2015 v Trenčíne (3.- 
5. februára 2015).  

Okrem prestížneho prvenstva získal aj šesťtýždňovú stáž v 
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Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN vo 
švajčiarskej Ženeve. Výsledky zverejnila hodnotiaca komisia 
vo štvrtok 5. februára krátko pred polnocou.  

Víťazi vo svojich kategóriách sú veľmi vyhľadávanými 
špecialistami aj v praxi. Jedným z odborníkov je aj predseda 
súťažnej komisie v oblasti elektrotechniky Daniel Valuch, 
ktorý momentálne pracuje v CERN-e vo Švajčiarsku. On sám 
je víťaz tejto súťaže spred niekoľkých dekád.  

www.topky.sk 06.02.2015 
www.sme.sk 09.02.2015 
pomocná evidencia 160/1/2015 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  

v Trenčíne Jozef Habánik reprezentoval našu univerzitu a jej 
úspechy v oblasti transferu odbornosti a vzdelávania do praxe 
na konferencii Národného projektu „Vysoké školy ako motory 
rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorá sa konala pod 
záštitou Juraja Draxlera  – ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou 
rektorskou konferenciou a zväzmi zamestnávateľov 
v Slovenskej republike.  

Rektor Jozef Habánik zhodnotil spoluprácu trenčianskej 
univerzity a podnikovej praxe v nadväznosti na národný 
projekt i mimo neho a vyzdvihol potrebu transferu vedecko-
výskumnej činnosti a nových technológií do priemyselnej 
sféry. „Firmám ponúkame jednoduchú cestu k novým 
technológiám prostredníctvom komplexného transferu know-
how a optimalizovaných výrobných i produkčných systémov 
aj prostredníctvom praxe našich najlepších študentov.“  
spomenul Jozef Habánik.  

Cieľom národnej konferencie s názvom „Ako efektívne 
prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami 
zamestnávateľov“ bolo informovať o objektivizovaných 
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údajoch k pozícii absolventov vysokých škôl na trhu práce a o 
trendoch, ktoré súčasný vývoj zakladá do budúcnosti. Na 
národnej konferencii tiež odborní garanti projektu predstavili 
riešenia pre posilnenie väzby vysokoškolského vzdelávania a 
potrieb zamestnávateľom s dôrazom na podnikovú sféru a 
informovať o pilotnom projekte dobrej praxe v oblasti 
prepájania vysokoškolského vzdelávania s podnikovou sférou. 

www.tnuni.sk 13.02.2015 
pomocná evidencia 197/1/2015 
 
Mesto Trenčín opravuje základné školy v meste aj s ich 

okolím. Škole na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh sa 
podľa ľudí obnova stále vyhýba. V budove sa priestory 
využívajú aj pre materskú škôlku. 

„Celá škola je veľmi zanedbaná. Okná na triedach, kde je 
zriadená škôlka, sú v hroznom 
stave. Je to akoby škola 
samotná vôbec nepatrila 
mestu,“ povedal Ján Detvan 
na webstránke mesta Trenčín, 
v rubrike Otázky a odpovede. 

Mesto budovu plánuje 
rekonštruovať. „V zásobníku 
projektov máme zaradenú výmenu okien na tejto škole,“ 
informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová. „Pre projekt 
RIUS sa pripravuje projektová dokumentácia rozširovania 
tried materskej školy v budove Základnej školy Východná.“  

Dokument RIUS je súčasťou Integrovaného regionálneho 
operačného programu z dielne ministerstva hospodárstva. V 
regióne sa na ňom podieľajú i samosprávy. Ako informuje 
webstránka Trenčianskeho samosprávneho kraja, jeho 
súčasťou je aj rozširovanie kapacít materských škôl. 
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„A to prístavbou, nadstavbou alebo rekonštrukciou. Riešia 
sa i stavebno-technické úpravy objektov a areálu, vnútorné 
vybavenie, energetická efektivita,“ informuje webstránka. 
Program v súvislosti so základnými školami zabezpečuje 
obstaranie vybavenia škôl či stavebno-technické úpravy 
jazykových, technických, prírodovedných učební alebo 
knižníc.  

www.sme.sk 18.02.2015 
pomocná evidencia 225/1/2015 
 

Žiaci stredných škôl sa na jeden deň stanú členmi 
vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámia sa s riešením 
najaktuálnejších problémov svetového výskumu. 

Príležitosť im ponúka Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou 
organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky  a Európskou 
organizáciou pre jadrový výskum. 

Ako informoval Norbert Jiroš z oddelenia vzťahov s 
verejnosťou TnUAD, v piatok 6. marca môžu stredoškoláci v 
priestoroch TnUAD spolu s fyzikmi z CERN-u objavovať a 
skúmať elementárne častice za pomoci veľkého hadrónového 
urýchľovača. 

„Súčasťou podujatia budú prednášky o vlastnostiach 
mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl 
vesmíru slabej interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. 
Stredoškoláci sa zoznámia aj s Higgsovými bozónmi, ktoré 
vedci objavili len nedávno," priblížil Norbert Jiroš s tým, že 
následne budú výsledky výskumu vyhodnocovať na detektore 
hadrónového urýchľovača. 

Ako dodal, na záver podujatia sa žiaci stredných škôl 
spoja prostredníctvom videokonferencie so svojimi 
rovesníkmi v partnerských krajinách, s Roma Tre Univerzitou 
v Ríme, Technickou univerzitou v Drážďanoch a Minho 
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univerzitou Braga v Portugalsku, aby porovnali a 
skombinovali výsledky svojej práce. „Jedinečný charakter 
podujatiu dodáva už len samotná videokonferenčná diskusia, 
ktorú budú moderovať medzinárodní odborníci z CERN-u,“ 
doplnil Norbert Jiroš. 

Účelom podujatia je podľa neho rozvoj prírodovedných a 
technických kompetencií žiakov stredných škôl pod záštitou 
IPPOG, Technickej univerzity v Drážďanoch a CERN-u. 
Jazykom podujatia je slovenčina, na videokonferenciu a 
komunikáciu s rovesníkmi v zahraničí by mali študenti 
ovládať základy anglického jazyka. 

www.sme.sk 23.02.2015 
pomocná evidencia 245/1/2015 
 

Módni návrhári študijného programu Textilná technológia 
a návrhárstvo z Fakulty priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť 
žiaria v svetlách reflektorov. Svoje dizajnérske práce 
prezentujú v expozícii Young Design na Medzinárodnom 
veľtrhu módy, obuvi 
a koženého tovaru Styl  
a Kabo v Brne (21. – 
23. februára 2015).  

Medzinárodný veľ-
trh módy Styl a veľtrh 
obuvi a koženého tova-
ru Kabo je jediným 
miestom s koncentrá-
ciou dopytu a ponuky 
v módnej branži pre Českú a Slovenskú republiku i krajiny 
strednej a východnej Európy. Vystavovateľom dáva unikátnu 
príležitosť prezentovať nové kolekcie a zviditeľniť mladé 
talenty v módnom sektore. Na veľtrhu sa sústreďujú 
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vystavovatelia z viac ako 15 krajín sveta, kde ponúkajú 
obchodníkom nové kolekcie na ďalšie sezóny vo viacerých 
segmentoch textilnej výroby, ale aj obuvi a koženej galantérie. 

www.tnuni.sk 24.02.2015 
pomocná evidencia 247/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v 

pondelok 2. marca 2015 podpísala „Memorandum o spo-
lupráci“ medzi Stred-
nou odbornou školou 
sklárskou v zriaďova-
teľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja a vý-
znamnými zamestná-
vateľmi i organizácia-
mi pôsobiacimi pre-
važne v trenčianskom 
regióne. Memorandom o spolupráci má za úlohu posilniť 
spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania 
i prípravy kvalifikovaných odborníkov pre potreby 
zamestnávateľov prevažne z regiónu. Podpis memoranda 
o spolupráci medzi dôležitými zamestnávateľmi je jedným 
z krokov k vyriešeniu problému s nedostatkom 
kvalifikovaných a odborne spôsobilých absolventov.  

Deklaruje tým obojstrannú spoluprácu hlavne pri 
identifikovaní potrieb zamestnávateľov, náboru nových 
žiakov, tvorbu vzdelávacích programov, inovovaní študijných 
odborov či zabezpečení odbornej praxe študentov 
a materiálovo-technického vybavenia.  

www.tnuni.sk 03.03.2015 
pomocná evidencia 313/1/2015 
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Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí vo 
štvrtok 12. marca 2015 čestný titul Doctor honoris causa 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
významnému odborníkovi v oblasti strojárskeho priemyslu 
Ing. Milanovi Cagalovi, CSc. 

Vedecká rada tým ocenila Ing. Milana Cagalu, CSc. za jeho 
prínos pri etablo-
vaní a rozvoji 
Trenčianskej uni-
verzity A. Dub-
čeka v Trenčíne 
a prínos vo ve-
decko-výskumnej 
činnosti v oblasti 
strojárstva, stro-
járenskej výroby 
a špeciálnej tech-
niky. V týchto ob-
lastiach, ako manažér významných výskumno-vývojových a 
inovačných projektov, sa zaslúžil o vznik a rozvoj spolupráce 
mnohých subjektov v oblasti vedy a výskumu.  

Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora doc. Ing. 
Jozefa Habánika, PhD., členov vedenia univerzity a fakúlt 
zúčastnili aj rektori a zástupcovia slovenských a českých 
univerzít i vysokých škôl, členovia vedeckej rady univerzity a 
vedeckých rád fakúlt, predstavitelia priemyslu trenčianskeho 
regiónu, kolegovia a študenti. 

www.tnuni.sk 13.03.2015 
pomocná evidencia 367/1/2015 
 
Treba oceniť pokrok v modernizácii a vyriešenie ťaživých 

problémov, ktoré v minulosti trápili Trenčiansku univerzitu 

Rektor Jozef Habánik odovzdáva čestný titul Milanovi Cagalovi (vľavo). 
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Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne. Po dnešnej 
prednáške študentom univerzity to povedal premiér Robert 
Fico. 

„Informoval som študentov, že vláda nebude na Slovensku 
podporovať vznik škôl, ktoré nemajú žiadnu perspektívu 
a radšej budeme rozdeľovať balík peňazí medzi školy, ktoré si 
to zaslúžia. Univerzitu v Trenčíne vnímame ako významný 
prvok siete univerzít na Slovensku,“ skonštatoval premiér.  

Ako dodal, dnešná prednáška študentom univerzity bola 
venovaná dôležitým európskym 
témam. Ocenil záujem študentov 
o aktuálne dianie v Európskej únii 
i v ostatných častiach Európy. 
„Dôraz som kládol na hodnotenie 
doterajších 11 rokov Slovenska 
v Európskej únii, vnímam ich ako 
mimoriadne úspešné. Slovensko 
nemá inú perspektívu ako európsku, 
dosiahli sme najväčšiu úroveň 
integrácie, pomenoval som však aj 
vonkajšie a vnútorné riziká pre 
Európsku úniu, ako predstavu 
o budúcnosti Európskej únie,“ priblížil predseda vlády.  

TnUAD je podľa jej rektora Jozefa Habánika v procese 
komplexnej akreditácie. „Spracovali sme materiál v súlade 
s požiadavkami akreditačnej komisie. Predložili sme ho v júni 
minulého roku, v novembri sme tu mali zasadnutie stálej 
a dočasnej skupiny akreditačnej komisie. Momentálne 
prebieha hodnotenie všetkých 20 vysokých škôl a ja 
očakávam, že v najbližších mesiacoch budeme oboznámení 
s hodnotením. Certifikovali sme vnútorný systém riadenia 
kvality na univerzite, výrazne sme modernizovali 
infraštruktúru aj za pomoci štrukturálnych fondov Európskej 

Premiér R. Fico sa prihovára študentom. 
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únie, vybudovali sme viaceré excelentné centrá výskumného 
charakteru najmä v oblasti nových materiálov,“ zdôraznil 
rektor.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 445/1/2015 
 
V stredu 25. marca 2015 organizovala Stredná odborná 

škola obchodu a služieb v Trenčíne  súťaž Trenčiansky pivný 
somelier. Tretí ročník medzinárodného podujatia sa opäť 
konal pod vedením Mgr. Janky Švančarovej  a Mgr. Anny 
Zámečníkovej v priestoroch Gastrocentra pod Brezinou 
s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Súťažilo sa v kategóriách čašník a kuchár. Absolventi 
hotelových škôl uká-
zali svoje zručnosti 
pri  čapovaní a ser-
vírovaní piva, pre-
zentovali aj odborné 
znalosti o pive, pi-
vovarníctve a snúbe-
ní jedla s pivom a 
pripravovali pokrmy 
na báze tohto ob-
ľúbeného nápoja. Okrem súťažiacich z hosťujúcej školy sa 
prišli predviesť žiaci zo Střední školy gastronomie a služeb z 
Přerova, Strednej odbornej školy obchodu a služieb z 
Púchova, Súkromnej SOŠ Gos z Trnavy, Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb z Trnavy, Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb z Nového Mesta nad Váhom a Súkromnej 
hotelovej akadémie M. R. Štefánika zo Starej Turej. 

Prvou úlohou bolo zvládnutie vedomostného testu z oblasti 
pivovarníctva, ktorý prebiehal v malom trenčianskom 
pivovare Lanius. Pomôckou a veľmi príjemným spestrením 
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programu bola prehliadka pivovaru, počas ktorej si žiaci 
pripomenuli a videli všetky procesy pri výrobe piva. Po 
absolvovaní testu sa kuchári pustili do pripravovania rôznych 
lahodných pokrmov a čašníci sa predviedli pri miešaní 
nápojov z piva alebo pivného destilátu a čapovaní svetlého 
a tmavého piva. Ich zručnosti  po celý čas hodnotila odborná 
komisia. Pracovala v zložení odborníkov  z praxe a učiteľov 
odborných premetov. Za SOŠOaS boli v komisii Mgr. Juraj 
Fencík a Mgr. Anna Zámečníková. 

V kategórií čašník súťažilo 10 študentov.  Svojimi 
vedomosťami, zručnosťami a profesionálnym prejavom si 
vybojovala  1. miesto Zuzana Martincová z Přerova, 2. 
miesto získala Nikola Halásová z Púchova a 3. miesto 
obsadila Ivana Zvonková z Přerova. V kategórii kuchár si 1. 
miesto obhájil Ivan Lopatka z SOŠ Trnava, 2. miesto patrilo 
Michaele Púčekovej z SOŠOaS Trenčína a 3. miesto získal 
Boris Vajči zo Súkromnej SOŠ Gos z Trnavy. Spolu súťažilo 
7 kuchárov. 

Víťazná Michaela Púčeková sa svedomito pripravovala pod 
vedením učiteľky odborných predmetov  Mgr. Anny 
Zámečníkovej . „Získané skúsenosti, vedomosti a zručnosť ma 
posúvajú dopredu a v budúcnosti sa opäť chcem zúčastniť 
takýchto súťaží,“ hovorí študentka Miška. 

Vďaka patrí  sponzorovi súťaže spoločnosti URPINER 
Banská Bystrica a trenčianskemu malému pivovaru Lánius.  

www.tsk.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 488/1/2015 
 
Najúspešnejších z celoslovenskej súťaže v detskej 

audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka ocenili na 
galavečere v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj 
v utorok 31. marca. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným organizá-
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torom Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Albrechta 
v Bratislave.  

Zlatá klapka je pokračovaním súťaže Slovenský detský 
Oskar, pričom organizátori ju museli premenovať pre 
námietku spoločnosti Academy of Motion Picture Arts and 
Sience v americkej Kalifornii, ktorá vlastní práva na 
udeľovanie filmových Oscarov. 

„Do súťaže sme dostali 97 príspevkov v celkovej dĺžke 
takmer šesť hodín,“ povedala v úvode slávnosti Lucia 
Celecová, riaditeľka ZUŠ Jána Albrechta, ktorá vzdeláva tiež 
v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe. 

Súťaž je pre 10- až 19-ročných žiakov ZUŠ, centier 
voľného času (CVČ), základných a stredných škôl, ktorých 
baví nakrúcanie videí, chcú si svoje práce porovnať s 
rovesníkmi a vypočuť názor profesionálov. Hodnotila ich 
porota zložená z pedagógov vysokých škôl a profesionálov 
z televízneho a filmového prostredia.  

V spojenej kategórii Animovaný film (10–19 rokov) porota 
udelila dve prvé miesta za snímky o životnom prostredí. Jednu 
z nich získala SUŠ Trenčín (Alexandra Václavíková, Daniel 
Jenikovský, Richard Hrbas, Mariana Marková , Tamara 
Ferencziová, Mariana Čečová, Marek Šugra) za film Voda.  

www.teraz.sk 31.03.2015 
pomocná evidencia 514/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podpí-

sal memorandum v poradí už s  13. strednou odbornou školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci 10. ročníka 
Trenčianskeho robotického dňa v priestoroch výstaviska Expo 
Center a.s., k podpisu pristúpil za TSK jeho predseda Ing. 
Jaroslav Baška, za SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne 
riaditeľ Ľuboš Chochlík a 21 podnikateľských subjektov 
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spolu s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a Zväzom 
elektrotechnického priemyslu SR.  

„Snažíme sa viac počúvať zamestnávateľov a ich 
požiadavky, pretože sieť stredných škôl a hlavne učebné 
a študijné odbory nevyhovujú požiadavkám podnikateľov 
a zamestnávateľov v kraji. Úlohou memoranda je práve 
reagovať na ich požiadavky,“ priblížil nevyhnutnosť 
spolupráce a podpisu memoránd medzi zamestnávateľmi, 
profesijnými komo-
rami a odbornými 
školami ich zriaďo-
vateľ Ing. Jaroslav 
Baška. 

Predmetom me-
moranda o spolu-
práci, podpísaného 
1. apríla 2015,  je 
tvorba nových učeb-
ných osnov, študij-
ných a učebných odborov, vzdelávacích programov, 
zabezpečovanie odbornej praxe a ďalšie aktivity na 
propagáciu odborného vzdelávania a prípravy. „Spoločnými 
silami ako samosprávny kraj chceme oslovovať rodičov detí 
na základných školách a propagovať odborné školstvo,“ 
pripomenul trenčiansky župan prítomným zamestnávateľom 
podpisujúcim memorandum nedávno spustený projekt TSK 
Hrdinu remesla. 

Podpis tohto memoranda pre SOŠ Pod Sokolicami 14 
v Trenčíne znamená prehĺbenie už existujúcej spolupráce so 
zamestnávateľmi nielen na území regiónu, ale aj celej 
republiky. „My sme asi jednou z mála škôl na celom 
Slovensku, ktorá vôbec v histórii neprestala s duálnym 
vzdelávaním. Naši žiaci v súčasnosti praxujú v 52 firmách, 

Jaroslav Baška a Ľuboš Chochlík (vpravo) podpisujú memorandum. 
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v ktorých vykonávajú odborný výcvik hlavne v končiacich 
ročníkoch, ale už máme aj žiakov, ktorí sú schopní, spôsobilí a 
manuálne zruční už aj v nižších ročníkoch,“ uviedol pred 
samotným podpisom memoranda  Ľuboš Chochlík.  

Škola aktuálne zamestnáva 55 zamestnancov a vzdeláva 
302 žiakov v 8 študijných a učebných odboroch.  Za celú 
svoju históriu nezmenila portfólio a stále vzdeláva žiakov pre 
strojárske a elektrotechnické firmy, ktoré žiakom končiacich 
ročníkov umožňujú pracovať za finančnú odmenu. „Ak 
prejavia záujem ostať pracovať v týchto firmách, je im to 
umožnené,“ dodal riaditeľ Ľuboš Chochlík.  

SOŠ Pod Sokolicami Trenčín reprezentuje krajské mesto už 
viac než šesť desaťročí napr. aj prestížnou celoslovenskou 
súťažou v elektronike a strojárstve ZENIT či organizáciou 
medzinárodnej prehliadky robotov Trenčiansky robotický deň. 
Vo svojich priestoroch disponuje moderným vybavením 
a najnovšími technológiami v strojárenskej oblasti. Najnovšie 
má na konte aj 2. miesto v rebríčku najlepších stredných škôl 
v TSK z pohľadu viac ako 2 tisíc zamestnávateľov. 

www.sme.sk 02.04.2015 
pomocná evidencia 535/1/2015 
 
Krajské centrum voľného času v Trenčíne usporiadalo 

spoločne so Strednou odbornou školou Stará Turá (SOŠ) 37. 
ročník Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v Trenčian-
skom kraji. Konalo  1. apríla na SOŠ Stará Turá. 

Jana Klemensová, predsedníčka krajskej komisie SOČ 
v Trenčianskom kraji a Milan Duroška, riaditeľ SOŠ Stará 
Turá, tento rok v krajskom kole privítali 211 autorov prác.  

Do celoslovenského kola postúpili len prví dvaja autori z 
každého zo 17 odborov. 

www.tsk.sk 07.04.2015 
pomocná evidencia 571/1/2015 
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Od 1. septembra tohto roka pribudne Cirkevná materská 

škola bl. Tarzície a od budúceho roka Cirkevná materská škola 
sv. Andreja – Svorada a Benedikta. 

Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície chce v Trenčíne 
zriadiť Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie – Provincia Sv. Ducha so sídlom v Prešove. Materská 
škola bude mať dve triedy s celkovou kapacitou 48 detí, 
o ktoré sa budú starať štyri kvalifikované učiteľky. Sídliť bude 
na Olbrachtovej ulici č. 28 a prvé deti by mala prijať už od 1. 
septembra 2015.  

Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy sv. Andreja – 
Svorada a Benedikta bude Rímskokatolícka cirkev farnosť 
Trenčín. Do siete škôl a školských zariadení SR by mala byť 
zaradená až od 1. septembra 2016. S dvomi triedami s 
celkovou kapacitou 40 detí bude sídliť na Braneckého ulici č. 
4. Uspokojí sa tak dlhodobý veľký záujem širokej verejnosti o 
zriadenie katolíckej materskej školy v meste Trenčín.  

„Pre mesto budú nové materské školy prínosom. 
Vykryjú lokality, kde 
je permanentný nedo-
statok miest. Do ma-
terských škôl sa nám 
hlási približne o 100 
detí viac,“ hovorí 
Jozef Baláž z Útvaru 
školstva MsÚ v Tren-
číne. 

O zaradení oboch 
materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR sa 
súhlasne vyjadrili mestskí poslanci na svojom rokovaní 18. 
marca. Financovanie ich činnosti bude zabezpečené z 
podielových daní, ktoré mesto dostane na počet detí týchto 
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materských škôl. Cirkevná MŠ sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta bude tak finančné prostriedky od mesta 
požadovať až od 1. 1. 2017, cirkevná MŠ bl. Tarzície od 1. 1. 
2016. 

V súčasnosti je na území mesta 16 materských škôl, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, 4 súkromné 
materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ SR a 4 nezaradené zariadenia na opatrovanie detí. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 470/1/2015 
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal v piatok 27. marca 

primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybní ček trinásť 
pedagógov mestských škôl, ktorým odovzdal ocenenia. 

„Posielate do života naše deti, ktoré sa vďaka vám  dokážu 
v tomto svete orientovať, správať sa, presadiť a uspieť,“ 

povedal tren-
čiansky pri-
mátor. „V ča-
se, v ktorom 
akoby rodina 
bola na ústu-
pe, ju často-
krát musíte 
suplovať, aby 
naše deti boli 
na život dob-
re pripravené. 

A ten život je v súčasnosti veľmi zložitý a komplikovaný. 
A tak vás chcem poprosiť, aby ste dávali deťom zo seba čo 
najviac, aj keď máte oprávnený pocit, že vaša práca nie je 
dostatočne ohodnotená. My sa snažíme a budeme snažiť pre 
vás robiť všetko, čo je v našich silách. Ďakujem vám za vašu 
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obetavú prácu.“ Mgr. Richard Rybní ček ocenil  
zúčastnených  pedagógov mestských škôl: Mgr. Martu 
Kákošovú (ZŠ, Kubranská), PaedDr. Dagmar Glončákovú 
(ZŠ, Kubranská), Mgr. Annu Plachkú (ZŠ, Na dolinách), 
Mgr. Bohdanu Mojžišovú (ZŠ, Bezručova), PaedDr. Elenu 
Jandíkovú (ZŠ, Ul. L. Novomeského), Annu Suškovú (ZŠ, 
Dlhé Hony), Evu Krškovú (ZUŠ K. Pádivého), Mgr. Zlatu 
Murárikovú  (MŠ, Šafárikova), Helenu Grmanovú (MŠ, J. 
Halašu), Máriu Šúryovú  (MŠ, Stromová), Annu Nádasku 
(MŠ, Švermova), Janku Bohušovú (MŠ, Na dolinách) a 
Máriu Sládekovú (MŠ, 28. októbra).  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 
 
Zlatú priečku v kategórii robotiky obsadil Michal Mikuš  

zo ZŠ  Dlhé Hony, druhé miesto získal Gregor Kráľ zo ZŠ na 
Hodžovej ulici. Prvý ročník Technickej olympiády žiakov 8. – 
9. ročníka základných škôl sa konal v rámci projektu Hrdina 
remesla 3. marca 2015. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov zo 6 
základných škôl z troch okresov na území Trenčianskeho 
kraja. Súťažili v dvoch kategóriách, a to v ručnom obrábaní 
kovov a v robotike, resp. výrobe solárnych robotov. Súťaž 
zorganizovalo Krajské centrum voľného času v spolupráci so 
SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne a Odborom školstva a kultúry 
TSK. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 476/1/2015 
 
Ešte ani nemajú maturitu a už štyria slovenskí tínedžeri idú 

preraziť do USA. Hodnotiť ich budú držitelia Nobelovej ceny. 
Sú mladí a neskutočne šikovní. Namiesto od časti svojich 

rovesníkov sa neflákajú a do školy nechodia iba prečkať, kým 
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im to „odzvoní“, ale v „labákoch“ trávia niekedy aj celé dni. A 
to všetko dobrovoľne. 

Tvrdá práca, trpezlivosť a úsilie im však priniesli vytúžené 
ovocie. Štyria tínedžeri, ktorým momentálne kamaráti závidia 

cestu do USA. 
Mladíci sa to-

tiž zúčastnia naj-
prestížnejšej ve-
deckej súťaže pre 
mládež na svete - 
Intel ISEF. „Pre 
finalistov je už 
výhra vôbec na 
Intel ISEF ísť, 

nieto dosiahnuť ocenenie na svetovom kole,“ vraví PR Ma-
nager spoločnosti Intel Pavel Svoboda. 

A má pravdu, pretože do svetovej „olympiády“ mladých 
vedcov sa každoročne zapája sedem miliónov tínedžerov. A 
práve štyria Slováci sa dostali do svetovej špičky 1700 
finalistov, ktorí sa budú v máji snažiť ohúriť porotcov v 
Pittsburghu v Pensylvánii. 

Tými sú neraz nositelia Nobelových cien a iní významní 
vedci a odborníci. „Pre niekoho je idol Miley Cyrus, pre nás 
porotcovia na svetovej olympiáde vedeckých talentov,“ hovorí 
s úsmevom minuloročná reprezentantka Slovenska Michaela 
Brchnelová, ktorá sa stala svetovou víťazkou v kategórii 
Astronómia. Rok po súťaži má prístup k špičkovým prístrojom 
NASA, pomenujú podľa nej asteroid, má neuveriteľné 
kontakty, robí vedecké prednášky a po tohtoročnej maturite 
bude študovať kozmické inžinierstvo v Holandsku.  

O priazeň porotcov sa budú tento rok na „vedeckých 
Oscaroch“ uchádzať štyria slovenskí gymnazisti. Tí obstáli v 
národnej vedeckej súťaži Festival vedy a techniky, ktorý 

Zľava M. Holický, E. Schmotzer, D. Zvara a L. Jánošík. 
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organizuje združenie AMAVET. Študentov posiela do USA 
reprezentovať Slovensko. Sú to Lukáš Jánošík z Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Martin Holický  zo Školy pre 
mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, Erik 
Schmotzer zo Strednej zdravotníckej školy v Košiciach a 
Daniel Zvara z Gymnázia na Veľkej okružnej v Žiline. 

Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne sa 
zaoberá sa bunkovou odpoveďou na zmenu v množstve 
mitochondriálnej DNA u kvasinky Yarrowia lipolytica. 
„Sledoval som mutantný kmeň kvasinky, ktorý trpí zníženým 
množstvom mitochondriálnej DNA. Zistil som, že má odlišne 
usporiadanú mtDNA v bunke, jeho kolónie rastú rýchlejšie a 
jeho bunky aj o niečo pomalšie starnú,“ hovorí so zápalom 
mladý vedec. Výsledky jeho práce naznačujú, že u kvasinky sa 
vyskytuje veľmi podobný obranný mechanizmus ako u 
živočíchov, pričom pochopenie tohto mechanizmu je dôležité 
aj pre výskum viacerých mitochondriálnych či so starnutím 
súvisiacich ochorení. Na tomto výskume robí približne dva a 
pol roka a láka ho predstava dostať sa do sveta, získať 
kontakty a bádať v hlbinách biológie aj ďalej. Na univerzitu sa 
chystá do Prahy, kde by chcel skúmať parazitické huby.  

www.hnonline.sk 09.04.2015 
pomocná evidencia 583/1/2015 
 
Od septembra tohto roku vznikne v Trenčíne súkromná 

materská škola. O jej zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení požiadala ministerstvo školstva nezisková 
organizácia Best Friends Kids Club. 

Zámer vytvoriť v meste novú škôlku odsúhlasili na 
zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. 

Súkromná materská škola bude sídliť Na Zongorke v 
mestskej časti Stred v Trenčíne, jej kapacita bude 38 detí, o 
ktoré sa v troch triedach budú starať tri kvalifikované 
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učiteľky. Vzdelávanie bude prebiehať v súlade so štátnym a 
školským vzdelávacím programom v slovenskom jazyku. 
Materská škola bude mať celodennú prevádzku. 

Organizácia sa zaviazala požadovať financie na 
zabezpečenie prevádzky až z nového rozpočtového roka, ktorý 
nasleduje po zaradení do siete škôl a školských zariadení. 
Mesto ju tak bude financovať z podielových daní až od 1. 
januára budúceho roku. 

„Vytvorenie súkromnej materskej školy v Trenčíne vítam. 
Pre toto mesto to bude len dobré,“ skonštatoval trenčiansky 
primátor Mgr.  Richard Rybníček. 

www.sme.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 663/1/2015 
 
Dovedna šesť desiatok prác zaslali žiaci a študenti 

základných a stredných škôl v Trenčianskom kraji do 
regionálnej literárnej súťaže 
Ľudovít Štúr a trenčiansky 
región. Pri príležitosti 200.  
výročia narodenia Ľudovíta 
Štúra ju začiatkom roka 
vyhlásili Metodicko-pedago-
gické centrum (MPC), de-
tašované pracovisko v Tren-
číne a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu 
novinárov (RO SSN) v Trenčíne. Jej vyhodnotenie sa konalo 
vo štvrtok 23. apríla v priestoroch Trenčianskeho múzea. 
Informovala o tom Monika Hucáková z Komunikačného 
odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

„Súťaž mala dve kategórie, určená bola ôsmakom 
a deviatakom základných škôl, ako aj stredoškolákom 
v Trenčianskom kraji. Ich úlohou bolo spracovať súťažné 
príspevky vo forme eseje, úvahy, umeleckého rozprávania či 
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beletrizovaného životopisu. Obsahovo sa mali týkať Ľudovíta 
Štúra, jeho vzťahu k trenčianskemu regiónu, ktorý je 
výraznejšie previazaný s jeho osudom a životnou púťou,“ 
uviedla Monika Hucáková.  

Doplnila, že súťažné práce posudzovala porota zložená 
z učiteľov literatúry, jazykovedy a histórie, ako i novinárov 
z RO SSN v Trenčíne. Zo šesťdesiatich  zaslaných prác 
nehodnotili jedenásť, ktoré nesplnili všetky kritériá súťaže.  

„Ví ťazmi literárnej súťaže sú Klára Hlúšková z Gymnázia 
v Dubnici nad Váhom a Matej Gajdoš Základnej školy (ZŠ) 
Mikušovce, na druhom mieste skončili Patrícia Bačíková z 
Gymnázia Školská Dubnica nad Váhom a Veronika 
Moťovská ZŠ kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom. Na 
tretie miesto porota vybrala práce Kristíny Furkovej , Spojená 
škola Nováky a Natálie Helíkovej ZŠ kpt. Nálepku Nové 
Mesto nad Váhom,“ vymenovala Monika Hucáková.  

Najviac súťažiacich, a to dvanásť, sa zapojilo zo ZŠ kpt. 
Nálepku z Nového Mesta nad Váhom. Okrem vecných cien 
získali súťažiaci bezplatný vstup do Galérie M.A. 
Bazovského, Trenčianskeho múzea a tiež na Trenčiansky hrad. 

Trenčianske detašované pracovisko MPC plánuje na jeseň 
z víťazných a vybraných prác zostaviť a vydať elektronický 
zborník.  

www.teraz.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 665/1/2015 
 
 
V piatok 17. apríla sa na SOŠ obchodu a služieb, 

trenčianskom „Jilemáku“, uskutočnila praktická maturitná 
skúška odboru hotelová akadémia. Maturitná skúška 
prebiehala formou predvedenia komplexnej úlohy.  

Študenti pripravili tematický gastronomický večer na tému 
Swing. Jednotliví žiaci boli rozdelení do pracovných pozícií 
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podľa danej organizačnej štruktúry a pred maturitnou 
komisiou museli zvládnuť predpísané zručnosti. 

Na všetkých, ktorí sa rozhodli zakúpiť si vstupenku, čakal 
uvítací drink, štvorchodové menu pozostávajúce z vybraných 

gastronomických 
špecialít sprevá-
dzané výberom 
vynikajúcich vín, 
hudobný a taneč-
ný program, kla-
sické prohibičné 
koktaily a mnoho 
iného. Všetci hos-
tia sa na jeden 
večer „nahodili“ 

do dobového oblečenia a prišli si vychutnať to najlepšie z 30.-
50. rokov minulého storočia. Celkovo sa praktickej skúšky 
dospelosti zúčastnilo viac ako 70 hostí, vrátane maturitnej 
komisie, ktorá počas celého večera hodnotila organizáciu 
a predvedené výkony študentov.  

Pracovné pozície na praktickej maturitnej skúške odrážali 
profil absolventa daného odboru a zároveň zodpovedali 
reálnym pracovným pozíciám v praxi. Študenti tak mohli 
prezentovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti 
nadobudnuté počas štúdia. 

www.tsk.sk 23.04.2014 
pomocná evidencia 667/1/2015 
 
 
Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou 
Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti“ rozšírili svoje vedomosti z oblasti 
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automobilovej výroby v podnikovej praxi v závode PSA 
Peugeot Citroën Slovakia v Trnave.  

Po krátkej prezentácii zamerania podniku prešli študenti 
priamo do výrob-
ných hál, kde im 
špecialisti postupne 
predstavili krok za 
krokom komplexný 
systém výrobného 
programu technolo-
gicky najnovšieho 
závodu v skupine 
PSA Peugeot Cit-
roën.  

Okrem iného mali študenti možnosť vidieť manuálne, ale aj 
automatizované výrobné procesy s dôrazom na aplikáciu 
metód a techník priemyselného inžinierstva. Prehliadka 
podniku zaujala študentov najmä pri treťom 
plnoautomatizovanom stanovišti montáže podvozku ku 
karosérii automobilu. 

www.tnuni.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 670/1/2015 
 
Spomedzi ôsmich finalistov ankety Zlatý Amos získal titul 

a insígnie  Pavol Leško zo Spojenej školy Dominika Tatarku 
v Poprade. Finále súťaže učiteľov sa konalo už deviaty raz v 
košickej historickej radnici. Celkovo žiaci prihlásili do súťaže 
35 učiteľov. Naj učiteľkou fyziky je Ľubomíra Záhumenská 
z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína. 
Záštitu nad anketou prevzal prezident Andrej Kiska.  

www.webnoviny.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 769/1/2015 
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Vláda Slovenskej republiky rok 2015 vyhlásila pri 
príležitosti 200. výročia narodenia rodáka z Uhrovca za Rok 
Ľudovíta Štúra.  

Jedným z podujatí organizovaných na jeho počesť bola aj 
vedomostná súťaž pre žiakov všetkých typov stredných škôl, 
ktorú uplynulý týždeň zorganizoval odbor školstva a kultúry 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Krajské centrum 
voľného času v Trenčíne. 

 Súťaž „Ľudovít Štúr – významná osobnosť slovenského 
národného života, Štúrovci – hlavný prúd slovenského 
národného hnutia“ sa uskutočnila  pod záštitou predsedu TSK 
Jaroslava Bašku  v Kongresovej sále Úradu TSK. 

Súťaže sa v stredu 6. mája celkovo zúčastnilo 15 stredných 
škôl zo 7 okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Najpočetnejšie bol zastúpený okres Trenčín, ktorý 
reprezentovalo šesť stredných škôl. Za každú školu súťažilo 
trojčlenné družstvo žiakov. 

Súťaž pozostávala z dvoch častí, a to z teoretickej časti, 
ktorú tvoril test z predmetnej témy, čítanie s porozumením 
a čitateľská gramotnosť.  

Druhou, praktickou časťou bolo vypracovanie úvahy 
z predmetnej témy alebo krátkej básne. „Testy boli 
vypracovávané vzhľadom na učebné osnovy všetkých typov 
škôl,“ povedala Renáta Bieliková, riaditeľka Krajského 
centra voľného času. V súťaži boli zastúpené gymnáziá, 
obchodná akadémia aj odborné školy. 

Najúspešnejší boli žiaci z Obchodnej akadémie M. Hodžu 
v Trenčíne. Druhé miesto obsadili gymnazisti z Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne a bronzovú priečku žiaci SOŠ 
obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne.  

www.tsk.sk 13.05.2015 
pomocná evidencia 820/1/2015 
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Mesto Trenčín podporí v roku 2015 aktivity v oblasti 
školstva, výchovy a vzdelávania celkovou sumou 3790 eur.  

Podpora je rozdelená jedenástim projektom: KC Aktivity 
získalo na projekt „Ako pomôcť škaredému káčatku“ 425 eur, 
OZ rodičov pri Materskej škole na Medňanského ulici 9 na 
projekt „Môj prvý vodičský preukaz“ získalo 370 eur, OZ 
rodičov pri MŠ na Stromovej ulici na projekt „My sme malí 
muzikanti“ 315 eur, OZ rodičov pri MŠ na Soblahovskej ulici 
na projekt „Čisto, zdravo, bez plastov!“ 400 eur, Rodičovská 
rada pri ZŠ, Hodžova na „50. Vianoce so Sedmičkou“ 355 eur, 
Rodičovské združenie pri ZUŠ K. Pádivého na „Pieseň Lydky 
Fajtovej“ 330 eur, Klub aktivít školy, OZ pri ZŠ, Východná na 
projekt „Mami, oci, ukážte, v čom ste lepší“ 210 eur, Verejná 
knižnica M. Rešetku na „Zábavné čítanie a tvorivé písanie“ 
370 eur, OZ Komenský pri ZŠ, Veľkomoravská na „Deti 
maľujú školský plot a navrhujú vlastný veľkoplošný školský 
bilboard“ 355 eur, OZ Južania – RC Južanček na „Poklad 
vedomostí“ 305 eur, OZ AUTIS na projekt „Chceme sa 
vzdelávať“ získalo 355 eur. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne v pondelok 11. mája 2015 spustila vysielanie 
prvého študentského rádia v Trenčíne s názvom TrenchTown. 
Úlohu krstných otcov prijali rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD. spolu s Braňom Bajzom, hudobníkom a spevákom 
z kapely Polemic. 

Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyslovil uznanie 
študentom-koordinátorom študentského rádia: „Som veľmi 
rád, že naši nadaní študenti pripravili rádio tak, aby malo na 
univerzite svoj význam a postavenie. Všetky aktivity, ktoré 
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boli potrebné pre spustenie rádia, či už technické zázemie 
alebo prípravu relácií, si zabezpečili sami študenti a ich 
návrhy pre rozvoj budem aj naďalej podporovať. Otvorili na 
našej univerzite možnosti pre získavanie zručností v mediálnej 
oblasti, za čo im úprimne ďakujem.“ 

TrenchTown je prvé internetové študentské rádio TnUAD, 
ktoré pôsobí na akademickej pôde univerzity ako nezávislé 
médium. Ambíciou rádia  je poskytovať informácie o dianí na 
univerzite, zabávať, ale aj vzdelávať a to najmä študentov 
a zamestnancov univerzity.  

Braňo „Bejzo“ Bajza poďakoval za pozvanie a vyzdvihol 
myšlienku profesijného rastu študentov univerzity v prak-

tickom vzdeláva-
ní: „S vďakou 
som prijal pozva-
nie stať sa krst-
ným otcom štu-
dentského rádia 
a uvedomil som 
si, že je to pre mňa 
veľká česť. Pamä-
tám si, že všetci 
významní moderá-

tori začínali v študentských rádiách a aj študenti Trenčianskej 
univerzity získali možnosť prakticky sa zdokonaľovať 
v modernom internetovom rádiu. Možno o 5 rokov sa bude 
môcť táto univerzita pochváliť, že niektorí populárni 
moderátori začali práve tu.“ 

Team študentského rádia tvoria nadaní študenti TnUAD, 
ktorí zabezpečujú prípravu a moderovanie relácií, technickú 
stránku samotného vysielania aj hudobnú dramaturgiu. 

Okrem prívalu populárnej hudby ponúka študentské rádio 
svojim poslucháčom pravidelné relácie produkované 

Krstný otec Braňo Bajza s rektorom Jozefom Habánikom. 
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študentmi. Jednou z relácií je aj spravodajský blok UniNews, 
v ktorej sa dozviete aktuality zo života univerzity, novinky z 
oblastí štúdia, ekonomiky, politiky, zdravotníctva, techniky a 
iné aktuálne témy z domova i zo sveta. 

Vysielanie rádia je zabezpečené prostredníctvom internetu 
na webovej lokalite www.radio.tnuni.sk. 

www.tnuni.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 882/1/2015 
 
Stredná odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického 

ulici v Trenčíne otvára svojim študentom dvere do sveta. Po 
skončení tretieho ročníka majú študenti školy, ktorú Trenčania 
nazývajú „Jilemák“, možnosť zúčastniť sa takmer 
päťmesačnej praxe v lukratívnych zahraničných destináciách. 

Podľa riaditeľky školy Márie Hančinskej je cieľom letnej 
praxe v zahraničí umožniť študentom otestovať si teoretické 
vedomosti v praxi, nadobudnúť nové zručnosti, zdokonaliť sa 
v cudzích jazykoch, ale predovšetkým sa osamostatniť a 
dozrieť po ľudskej stránke. Odbornú prax v zahraničí možno 
vykonávať na pozíciách recepčný, kuchár alebo čašník. 

Zahraničnú prax využívajú predovšetkým študenti 
gastronomických odborov, najmä hotelovej akadémie, ktorí sú 
najlepšie jazykovo vybavení. Škola spolupracuje s agentúrami, 
ktoré poskytujú prax na Cypre, na Kréte, vo Francúzsku, 
Írsku, Nemecku, Rakúsku, ale aj na Morave a vo Vysokých 
Tatrách. Mnohí zo študentov sa aj po skončení praxe vracajú 
do destinácií, kde predtým praxovali, priblížila riaditeľka 
školy s tým, že ročne využíva letnú zahraničnú prax 80 až 120 
študentov školy. 

Ako o obrovskej životnej skúsenosti hovorí o zahraničnej 
praxi absolventa hotelovej akadémie „Jilemáku“ Bystrík Uko . 
Absolvoval ju v Grécku, kde sa ešte vrátil počas dvoch letných 
sezón po skončení školy. Neskôr absolvoval barmanský kurz a 
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ten mu zmenil život. Pracoval v luxusnom bratislavskom bare, 
ako víťaz domácej súťaže barmanov sa dostal na svetové 
finále na Kube a dnes pracuje ako supervízor v londýnskom 
bare v najvyššej budove západnej Európy. 

„Jilemák je pre mňa etapa života, ktorú nikdy nevymažem z 
hlavy. Vďaka tejto škole som tam, kde som, robím to, čo ma 
baví, pozrel som sa na miesta, po ktorých som kedysi chodil 
akurát tak prstom po mape a ďalšie ma ešte len čakajú. Vraví 
sa, že v momente, keď nájdete prácu, ktorá vás baví, je ako 
keby ste prestali pracovať. Ja to môžem len potvrdiť,“ vyznal 
sa úspešný barman zo svojho vzťahu ku škole v publikácii 
venovanej 130. výročiu vzniku SOŠ obchodu a služieb. 

www.sme.sk 19.05.2015 
pomocná evidencia 872/1/2015 
 
Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne 
reprezentujú univerzitu 
na 22. Medzinárodnom 
strojárskom veľtrhu 
v Nitre s terénnym pá-
sovým vozidlom na 
elektrický pohon. Ich 
inovačný vynález púta 
pozornosť odbornej 
i širokej verejnosti.  

Naši nadaní kon-
štruktéri Daniel Sie-
kela, Dominik Malec 
a Miroslav Bartoš po 
dokončení svojho vy-
nálezu zožali úspech na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu, 
keď predstavili svoju konštruktérsku novinku odbornej 
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verejnosti a v silnej konkurencii 14 fakúlt z deviatich 
vysokých škôl získali cenu veľtrhu TECHFÓRUM 2015.  

„Záujem o naše terénne vozidlo je veľký, pristavujú sa 
u nás odborníci a pýtajú sa na ďalší vývoj. Ponúkajú nám 
odbornú pomoc pri rozvoji projektu,“ spomenul Daniel 
Siekela.  

Pri vývoji využili študenti hlavne nadobudnuté znalosti zo 
štúdia a cenné poznatky z predmetov špeciálna strojárska 
technika, údržba špeciálnej mobilnej techniky, mechanika, 
elektronika, technológia výroby, montáže, materiály, ale 
počítačom podporované 3D modelovanie.  

 „Chceli by sme sa hlavne poďakovať podpore našich 
pedagógov, ktorí to niekedy s nami nemali ľahké a taktiež 
rektorovi univerzity Jozefovi Habánikovi a dekanovi fakulty 
Jozefovi Kasalovi,“ dodal Dominik Malec.  

Mladí konštruktéri získali na tento projekt finančnú 
podporu vo výške 5 tisíc eur od žilinskej automobilky v súťaži 
KIA Innovation Award. Vzniklo tak plne funkčné vozidlo 
najmä pre jazdu v ťažkom teréne, ktoré má dva elektromotory 
s pružne upravovateľným výkonom a nie je ovládané 
mechanicky, ale elektricky.  

„Pridaním elektrického pohonu sme upravili podvozok tak, 
aby uloženie tlmičov s dorazovým mechanizmom 
obmedzovalo pohyb pojazdných kolies a zároveň udržiavalo 
stabilitu pri akcelerácii. Medzi riadením a podvozkom nie je 
mechanická väzba, jazda je ovládaná plne elektricky,“ 
vysvetlil Miroslav Bartoš inováciu ich konštruktérskej 
novinky. 

www.tnuni.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 883/1/2015 
 
Dodržanie témy, inovatívny prístup, štylistická zručnosť, 

ale aj grafické spracovanie. To sú niektoré z kritérií, podľa 
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ktorých porota už niekoľko rokov určuje víťaza súťaže 
o najlepší stredoškolský časopis.  

Organizátor súťaže „Stredoškolské časopisy Trenčianskeho 
kraja“, Krajské centrum voľného času (KCVČ), tentokrát 
súťaž obohatilo o praktickú časť, ktorú žiaci vypracúvali 
priamo na mieste.  

„V rámci inovácií súťaží sa inovácia dotkla aj 
stredoškolských časopisov s tým, že sme okrem objektívneho 
posúdenia odborníkmi celého časopisu pridali aj praktickú 
stránku, a tou je napísanie editoriálu, teda úvodníka,“ 
vysvetlila riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková. 

Presne tucet žiakov zo 6 zúčastnených stredných škôl, 
rozdelených do 2-
členných súťažných 
družstiev, si v utorok 
26. mája žrebovalo z 
rozličných 12 tém, 
ktoré sa stali sme-
rodajnými pre vypra-
covanie praktickej 
časti. Tá spolu s kva-
litou spracovania sú-
ťažných časopisov 
rozhodla o víťaznom tíme. Krajská komisia pridelila súťažia-
cim body za kvalitatívnu úroveň časopisu a spracovaný 
editoriál, na ktorý mali súťažiaci presne 40 minút. Na víťazovi 
sa zhodla 5-členná porota v zložení Jana Paulínyová, vedúca 
oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (OKaMV TSK), ktorá bola 
zároveň predsedníčkou poroty. Ďalšími členmi poroty boli 
Veronika Rezáková z OKaMV TSK, Jana Kvasnicová z od-
boru školstva TSK, redaktor Michal Bujna  spolu s 
kameramanom Radovanom Ondričkom z televízie Markíza. 

Redaktor Televízie Markíza Michal Bujna hodnotí časopisy. 
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Minuloročných víťazov súťaže o najlepší stredoškolský 
časopis sa z vedúceho postavenia podarilo vytlačiť žiakom 
Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorí 
súťažili s časopisom s názvom Spoľahlivý odbúravač stresu 

(SOS). Hneď za ni-
mi, na druhom mies-
te, skončil minulo-
ročný víťaz súťaže 
časopis Rozhľad štu-
dentov Gymnázia 
v Považskej Bystrici. 
Tretie bolo Gymná-
zium Ľ. Štúra v Tren-
číne s časopisom Ve-
get.  

Okrem víťazných cien si žiaci zo súťaže odniesli množstvo 
praktických rád od odborníkov, ktoré im pomôžu pozdvihnúť 
kvalitu časopisu. Súťaže o najlepší krajský časopis sa 
zúčastnila aj SOŠ Dubnica nad Váhom, Súkromná stredná 
odborná škola Trenčín a Školský internát Športového 
gymnázia v Trenčíne. 

Predsedníčka komisie Jana Paulínyová poďakovala 
prítomným pedagógom za úspešné vedenie študentov, ktorým 
umožňujú prácu na stredoškolskom časopise. Vyzdvihla tiež 
význam inovácie v tomto ročníku súťaže, pretože úvodníky 
z pera študentov, napísané priamo na mieste, ukázali ich 
zručnosť a schopnosť flexibilne reagovať na zadané témy 
v duchu filozofie daného časopisu. 

www.sme.sk 26.05.2015 
pomocná evidencia 928/1/2015 
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Zrušenie Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne 
má za následok hromadné prepúšťanie zamestnancov. O prácu 
príde 38 ľudí.  

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ešte v 
septembri rozhodli o zrušení strednej odbornej školy 
podnikania. Žiaci aj zamestnanci mali od budúceho školského 
roka prejsť do strednej odbornej školy obchodu a služieb. Z 
pôvodných 64 zamestnancov ale prejde do nástupníckej školy 
len približne 26 ľudí.  

„Miesta boli ponúknuté podľa počtu žiakov a podľa 
potrebnej kvalifikácie učiteľov. Prácu bude mať 22 učiteľov a 
dve upratovačky, ešte riešime jedno - dve miesta pre 
ekonomické pracovníčky,“ povedal riaditeľ SOŠ podnikania 
Vladimír Mojto .  

Škole sa zníži počet žiakov. Štvrtáci skončia a prvý ročník 
v septembri už neotvoria.  

„Ponúknuté úväzky sú na počet žiakov, ktorý tam prejde. 
Všetci učitelia nemohli prejsť, máme deväť majstrov, z nich 
prechádzajú len dvaja. Nástupnícka škola je plne vybavená, 
takže nepotrebujú ďalšie mzdové účtovníčky alebo 
personalistky,“ dodal Vladimír Mojto. Prepúšťanie 
zamestnancov musia na škole vyriešiť do konca mája. Riaditeľ 
je povinný nahlásiť Úradu práce počet ľudí, ktorí budú 
prepustení 30 dní vopred.  

O prácu príde 21 učiteľov a 17 nepedagogických 
zamestnancov. „Možno sa nám podarí vyriešiť ešte dve alebo 
tri miesta pre upratovačky a údržbára do strednej 
zdravotníckej školy, ktorá sa od septembra sťahuje do našich 
priestorov," dodal.  

Podľa hovorkyne TSK Jany Paulínyovej je na strednej 
škole podnikania vysoká prezamestnanosť, ktorá nie je únosná 
pre zriaďovateľa ani nástupnícku organizáciu, na ktorú 
zamestnanci prejdú.  
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„Považujeme za svoju povinnosť koordinovať všetky 
postupy tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou, ako aj so 
zásadami hospodárenia s verejnými prostriedkami,“ povedala 
Jana Paulínyová. Do budovy zrušenej Strednej odbornej školy 
podnikania v Trenčíne sa od septembra presťahuje stredná 
zdravotnícka škola. Kraj plánuje pre potreby výučby 
zdravotníkov zriadiť nové laboratória. 

www.sme.sk 27.05.2015 
pomocná evidencia 929/1/2015 
 
Pestrým a bohatým programom si v piatok 29. mája 

pripomenuli pedagógovia, žiaci, rodičia a vzácni hostia 50. 
výročie založenia Základnej školy na Bezručovej ulici 
v Trenčíne. 

Účastníci prežili krásny deň. Maľovalo sa na tvár, deti 
súťažili, pochutnali si na guláši, vyskákali sa na skákadlách a 
vybláznili sa vo vodných bublinách. Žiaci pripravili pre hostí i 
verejnosť vynikajúci program. 

Predstavilo sa Teatro Fortissimo s mímom Vladom 
Kulíškom a skvelý kúzelník Talostan. Z Holandska prišli 
zablahoželať Labryenco a predviedli ohnivé flamenco. 

Electric Lady ukázali 
pravú rockovú show a na 
záver populárna speváč-
ka Jana Kratochvílová 
so skupinou Illuminatica 
dala bodku za vydare-
ným dňom.  

Školu pred rokmi 
navštevoval aj primátor 

Trenčína Richard Rybníček, ktorý počas slávnostného 
popoludnia vyjadril svoje pocity: „Chodil som do tejto školy 
rád. Tu som behával tisícpäťstovky, za telocvičňou sme si so 

Riaditeľ školy Ivan Pavlík na programovom pódiu. 
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spolužiačkami dávali prvé pusy. Škola vychovala mnoho 
vzdelaných ľudí, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach 
spoločenského života. Chcem sa za to poďakovať všetkým 
pedagógom i rodičom. Sme hrdí na naše trenčianske školstvo, 
budeme vás podporovať aj naďalej.“ 

Vyučovanie na tejto škole sa začalo 7. septembra 1964. 
Škola mala k dispo-
zícii 25 učební, 3 
dielne, 3 špeciálne 
učebne, klubovňu 
a 8 kabinetov. Na 
začiatku školského 
roka mala škola 
1156 žiakov v 35 
triedach.  

Medzi medzníky 
v histórii školy patrí 
rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka v roku 1967, zrod 
školského časopisu Školáčik v roku 1995, v roku 1998 sa 
„Bezručka“ stala členom Národnej siete škôl podporujúcich 

zdravie, v roku 2002 
vznikla prvá počítačová 
učebňa a v roku 2009 sa 
vybudoval športový areál. 

Počas 50-ročnej histórie 
školy pôsobili ako jej 
riaditelia RNDr. Milan 
Martinko  (1964 – 1991), 
Mgr. Anna Plánková 

(1991 – 2001), Mgr. Jarmila Mahríková  (2001 – 2006) a od 
roku 2006 je riaditeľom Mgr. Ivan Pavlík . 

Dnes má škola 3 budovy - školu, telocvičňu a školskú 
jedáleň s družinou. K dispozícii je aj veľký areál so zeleňou a 

ZŠ na Bezručovej navštevoval aj primátor Richard Rybníček. 
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zrekonštruované ihriská. Školu navštevuje 452 žiakov, ktorým 
sa venuje 33 pedagógov.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 943/1/2015 
 
Multisenzorická miestnosť Jasmínka má pre deti zo 

Spojenej školy internátnej v Trenčíne veľký význam. Otvorili 
ju 13. mája 2015. 

Príjemná vôňa, hudba a ďalšie zvukové efekty, teplé svetlo, 
bublinkové zrkadlo, 
mäkučký koberec, 
vodné zvukové lôž-
ko a ďalšie vo 
vzduchu ako hojdač-
ka, relaxačné tuliva-
ky a všetko v bielej 
teplej farbe – to je 
iba stručný opis 
podnetnej miestnos-
ti, o ktorej snívali pedagógovia školy už pred troma rokmi, 
kedy napísali projekt. 

 Do roku 2014 zbierali potrebný kapitál, potom 
pripravovali triedu po technickej stránke, čakali na loď 
z Anglicka s komponentmi, zháňali ostatné veci napríklad aj v 
chránených dielňach, oslovovali sponzorov a dobrodincov. 
Celkové náklady boli okolo 10 tisíc eur.  

„Je to podnetná miestnosť, kde sa rozvíjajú všetky zmysly 
okrem chuti. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám ju pomohli 
pripraviť,“ povedala pri otvorení riaditeľka školy Alena 
Gašparovičová. Veľký vplyv má na rozvoj rozumových 
schopností detí a celkový rozvoj osobnosti. Pobyt v nej veľmi 
pomáha zdravým, ale aj ťažko a viacnásobné postihnutým 
deťom.  
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„Deti sú pokojnejšie, dlhšie udržia pozornosť, zlepší sa ich 
očný kontakt i zrakové vnímanie, odbúrava sa agresívne 
správanie,“ povedala učiteľka v autistickej triede Soňa 
Ďuríková. Miestnosť budú využívať hlavne počas 
výchovných vyučovacích hodín a podľa individuálnych 
potrieb detí. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 963/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne v silnej konkurencii 167 projektov z celej 
Európskej únie sa stala úspešným riešiteľom vo výzve 
WIDESPREAD – „Šírenie excelencie a podpora účasti“, 
v novom programovom období Európskej únie pre 
financovanie výskumu a inovácií HORIZONT 2020. Získala 
tak príležitosť vybudovať v Trenčíne Excelentné centrum pre 
funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá na medzinárodne 
uznávanej úrovni.  

Budovanie Excelentného centra pre funkčné a povrchovo 
funkcionalizované sklá (FunGLASS) bude trvať do roku 2020, 
pričom realizácia centra je rozdelená na dve fázy. Zámerom 
TnUAD je využiť grant z programu Horizont 2020 a z nového 
Operačného programu Výskum a inovácie v objeme viac ako 
30 miliónov eur. Základným pilierom pre vybudovanie centra 
FunGLASS je súčasné Centrum excelentnosti pre keramiku, 
sklo a silikátové materiály (CEKSiM).  

V prvej fáze budovania centra FunGLASS univerzita 
pracuje na finančnom a biznis pláne, ktorý má za úlohu ukázať 
perspektívu a potenciál vybudovania excelentného centra pri  
TnUAD ako medzinárodného strediska inovačného potenciálu 
v oblasti aplikovaného výskumu pre Európsky sklársky 
priemysel a dobre fungujúce služby orientované na 
vysokoškolský vzdelávací systém, ktorý je schopný 
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zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje k zhodnocovaniu 
inovačného potenciálu.  

V druhej fáze, už pri budovaní samotného excelentného 
centra, univerzita vytvorí priestor perspektívneho uplatnenia 

približne 25 kvalifiko-
vaným pracovníkom. 
Hlavnou špecializáciou 
centra bude výskum 
v oblasti skla so špe-
ciálnymi funkčnými 
vlastnosťami a funkcio-
nalizácia povrchov bež-
ných skiel s cieľom 

modifikácie ich vlastností, pridania nových vlastností 
a zvýšenia ich pridanej hodnoty. Uvedený výskum nájde 
praktické využitie v podnikateľskej sfére energetického 
i automobilového priemyslu, v zdravotníctve a iných.  

Na projekte univerzita spolupracuje so zahraničnými 
partnermi, ktorí dosahujú celosvetovo uznávané výsledky v 
oblasti vedy a výskumu. Pod vedením TnUAD sú do projektu 
zapojené aj nemecké univerzity v Erlangene a Jene, talianska 
univerzita v Padove a Inštitút skla a keramiky v Madride. 
Zahraniční partneri sú neoddeliteľnou súčasťou budovania 
centra FunGLASS poskytnutím know-how už fungujúcich 
medzinárodných centier a skúseností s ich využitím v praxi, 
podpory ďalšieho rozvoja a nadväzovania nadnárodnej 
spolupráce.  

Dôležitá je aj podpora výchovy nadaných výskumných 
pracovníkov. Budovanie centra FunGLASS je v súlade so 
Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky (RIS3). 

www.tnuni.sk 03.06.2015 
pomocná evidencia 1004/1/2015 
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Interaktívna výučba dopravnej výchovy a testy o zvieratách 
na hodine biológie vo štvrtok 11. júna  najviac zaujali asi 200 
školákov z Trenčína a jeho okolia v rámci projektu Digiškola 
na kolesách.  

Trenčín je jedným z 18 miest na Slovensku, kde si školáci, 
učitelia i rodičia v putovnej digitálnej učebni, vybavenej 

tabletmi a interaktívnou 
tabuľou, mohli vyskúšať 
vzdelávanie najmoder-
nejšou metódou. V Tren-
čianskom samosprávnom 
kraji majú žiaci k dis-
pozícii 399 tabletových 
učební. 

Podľa štátnej tajom-
níčky ministerstva školstva Romany Kanovskej záujem 
o tabletové učebne v minulom období prevyšoval možnosti 
ministerstva. „Spätná väzba a monitoring takto vybavených 
škôl nám dokazuje, že sú pri vyučovaní, najmä jazykov, 
geografie a prírodovedných predmetov, aktívne využívané. Je 
to veľmi pozitívne zistenie. Aj preto ministerstvo školstva 
hľadá možnosti ďalšieho doplňovania digitálnych technológií 
a zároveň aj digitálneho vzdelávacieho obsahu a inovatívnych 
metodických materiálov do našich škôl,“ doplnila štátna 
tajomníčka.  

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva realizuje ministerstvo školstva a je 
spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov. V rámci projektu 
získali materské, základné a stredné školy na Slovensku s 
výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja doteraz 5680 
digitálnych setov, pozostávajúcich z interaktívnej tabule a 
notebookov.  
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Tabletové učebne dnes fungujú v 1029 slovenských 
základných a stredných školách, vyučujú sa v nich viaceré 
predmety. Školy využívajú 20 tisíc tabletov. 

www.teraz.sk 11.06.2015 
pomocná evidencia 1044/1/2015 
 
Cez prázdniny bude na Trenčianskej univerzite rušno, a to 

už po šiestykrát v rámci prázdninovej  „Trenčianskej detskej 
univerzity 2015“. Podporuje u detí chuť vzdelávať sa 
a zábavnou formou im približujeme systém výučby na vysokej 
škole. Tento rok si malí študenti zasadnú do univerzitných 
lavíc 19. augusta a opäť ich čaká bohatý výučbový program. 

Rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., im 
predstaví samotnú univerzitu, jej študijné odbory a zodpovie 
na všetky zvedavé otázky, týkajúce sa „dospeláckeho“ 
študentského života. Malí študenti absolvujú tiež pútavú 
prednášku o fyzike a dozvedia sa aj to, čo doposiaľ netušili 
o počítačoch. Na otázky „Čo skúma technik“ im dajú 
odpovede prednášky a experimenty v laboratóriách v Záblatí. 
Nevynecháme ani šport a súťaž v kreslení na 
tričká. Tohtoročnou zaujímavosťou bude aj prezentácia 
s názvom „Ako sa stať sokoliarom“, ktorú bude viesť predseda 
sokoliarskeho strediska v Trenčíne. 

Každé úspešné vysokoškolské štúdium je zakončené 
slávnostnými promóciami a posledný deň prázdninovej 
univerzity to čaká aj malých absolventov. Na promočnej 
ceremónii, rovnakej akú majú dospelí vysokoškoláci, získajú 
diplom a titul Bakalárik. 

Prázdninová Trenčianska detská univerzita sa teší veľkej 
popularite a záujmu vedychtivých žiakov základných škôl 
z Trenčína a okolia. Určená je pre školákov vo veku od 6 do 
12 rokov a každoročne je obmedzená počtom 130 detí. 
Záujem v posledných ročníkoch vysoko presahuje kapacitné 
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možnosti, preto sa aj tento rok stanú absolventmi tí, ktorí 
stihnú včas vyplniť prihlášku. 

www.tsk.sk 12.06.2015 
pomocná evidencia 1053/1/2015 
 
Študenti Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne mali opäť 
úspech v zahraničí. Trinásť študentov, študujúcich textilnú 
technológiu a návrhárstvo, predviedlo 18. júna v Ríme svoju 
módnu tvorbu s názvom „Módny expres“. Ide o kreácie, ktoré 
sú spojením súčasných technológií, estetiky, funkčnosti 
a inovatívnych replík materiálov z minulosti. 

Na módnu prehliadku v Slovenskom inštitúte boli pozvaní 
zástupcovia rím-
skych módnych 
akadémií Sapien-
za universita di 
Roma, Accade-
mia del Lusso, 
IED – Európsky 
inštitút dizajnu 
a Accademia di 
Costume e Moda.  

Medzi ná-
vštevníkmi bol aj 
riaditeľ Slovenského inštitútu Peter Dvorský a slovenská 
veľvyslankyňa v Ríme Mária Krasnohorská.  

Budúcich slovenských módnych tvorcov, ktorí momentálne 
študujú v 1., 2. a 3. ročníku, sprevádzal v Ríme aj rektor 
univerzity, podľa ktorého „módny expres pokračuje vo svojej 
zahraničnej ceste a najbližšou zastávkou by mala byť 
Moskva.“ Nebola to totiž prvá módna prehliadka študentov 
TnUAD v zahraničí. Tej talianskej predchádzali už expozície 
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vo Viedni, Prahe a Budapešti. Študenti vystavovali aj postery 
a statické modely na figurínach, na predvádzacom móle sa zas 
vžili aj do roly modelov a modeliek, aby dokonale 
odprezentovali to, čo sami navrhli. 

 „Sme na našich študentov veľmi hrdí. Ukazuje sa, že sú 
kreatívni, šikovní, majú chuť učiť sa, prinášajú nové myslenie 
a nápady, vďaka ktorým nebudú mať problémy s uplatnením 
v praxi,“ uviedol na margo módnej prehliadky v mekke módy 
rektor Jozef Habánik. 

www.tnuni.sk 25.06.2015 
pomocná evidencia 1113/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne je v uplatnení absolventov na trhu práce na 13. 
mieste spomedzi 30 univerzít a vysokých škôl na Slovensku. 
TASR informoval Norbert Jiroš z oddelenia vzťahov 
s verejnosťou TnUAD. 

„Za osemnásť rokov existencie pripravila univerzita pre 
prax 18 830 absolventov, ktorých nezamestnanosť sa drží na 
úrovni približne päť percent. Podľa portálu Profesia.sk patrí 
TnUAD už druhý rok medzi TOP 10 univerzít s najvyšším 
indexom záujmu zamestnávateľov o absolventov. V roku 2013 
a 2014 sa univerzita v tomto hodnotení umiestnila na siedmom 
mieste,“ priblížil Norbert Jiroš. 

Univerzita podľa neho pôsobí v regióne s vysoko 
rozvinutým priemyslom a prepojenie s praxou prebieha na 
viacerých úrovniach - od servisných meraní cez riešenie 
technologických problémov až po úlohy aplikovaného 
výskumu a experimentálneho vývoja. Od roku 2013 sa 
univerzita aktívne zapája do národného projektu „Vysoké 
školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorý 
prepája študentov s podnikovou sférou a tým ešte 
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intenzívnejšie zvyšuje uplatniteľnosť svojich absolventov na 
trhu práce. 

„Hlavným zdrojom budovania a modernizácie výskumnej 
infraštruktúry univerzity sú prostriedky zo zdrojov 
štrukturálnych fondov EÚ, vďaka ktorým univerzita 
investovala do modernizácie laboratórneho prístrojového 
vybavenia viac ako desať miliónov eur, a to najmä zo zdrojov 
Operačného programu Výskum a vývoj. Svojím projektom 
FunGlass v novom programovom období Európskej únie 
HORIZONT 2020 sa naša univerzita  dostala aj do povedomia 
Americkej keramickej spoločnosti,“ ozrejmil Norbert Jiroš. 

TnUAD v Trenčíne má akreditovaných 26 študijných 
programov a do komplexnej akreditácie, ktorá hodnotí kvalitu 
študijných programov, vedecko-výskumnú a publikačnú 
činnosť, ich predložila 24 - 14 bakalárskych, päť 
inžinierskych, dva magisterské a tri doktorandské študijné 
programy.  

„V rámci bilancovania a stanovovania strategických cieľov 
pre najbližšie obdobie v súčasnosti univerzita pripravuje nový 
študijný program v oblasti spoločenských vied, pre ktorý 
získala garanta spĺňajúceho kritéria akreditácie. Úspešnou 
akreditáciou nového študijného programu univerzita naplní 
kvantitatívne kritérium začlenenia medzi univerzitné vysoké 
školy v stanovenom termíne do jedného roka po skončení 
komplexnej akreditácie,“ uzavrel Norbert Jiroš.  

www.teraz.sk 24.07.2015 
pomocná evidencia 1254/1/2015 
 
Najúspešnejšou školou v predmetových olympiádach, 

vedomostných a umeleckých  súťažiach sa stala ZŠ Dlhé 
Hony.  

Najúspešnejšia škola v športových súťažiach je za uplynulý 
školský rok ZŠ na Hodžovej ulici.  
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Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1160/1/2015 
 
Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne Marek 

Pieťka, Miroslav Salva a Martin Zemanovič tvorili pod 
vedením Mgr. 
Kataríny Mo-
ravíkovej ví-
ťazné družstvo, 
ktoré v celoštát-
nej súťaži s me-
dzinárodnou ú-
časťou v posky-
tovaní prvej po-
moci v Brne 15. 
– 16. júna obsa-

dilo prvé miesto. V  konkurencii 23 tímov z Čiech a Slovenska 
boli jediným tímom, ktorý prešiel modelovými situáciami bez 
jediného trestného bodu.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1170/1/2015 
 
Koordinátori, predsedovia a podpredsedovia žiackych 

školských rád základných škôl na území mesta Trenčín sa zišli 
24. júna vo veľkej zasadačke mestského úradu. 

V úvode stretnutia sa žiakom prihovoril primátor mesta 
Richard Rybníček. „Záleží mi na tom, aby ste sa angažovali 
a všímali si, čo sa v meste deje. Vaše podnety a názory sú pre 
nás dôležitá spätná väzba. Potrebujeme vašu pomoc, napriek 
tomu, že ste ešte takí mladí. Bol by som rád, aby ste sa do 
Trenčína radi vrátili, keď vyštudujete,“ povedal. Spolu 
s koordinátorkou práce s mládežou mesta Trenčín Joanou 
Detoni a školiteľkou Silviou Štefánikovou sa potom prítomní 

Víťazné družstvo spolu s pedagógmi prijal aj primátor Richard Rybníček. 
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venovali hodnoteniu činnosti žiackych školských rád za 
školský rok 2014/2015. Konkrétne hovorili o tom, čo 
pôsobením v žiackej rade za ten rok získali, ako sa v nich 
cítili, čo sa radám nepodarilo a čo naopak svojou činnosťou 

ovplyvnili. Ďalej 
sa venovali plá-
nom na budúci 
školský rok. 
Stretnutie záro-
veň mapovalo zá-
ujmy detí o kon-
krétne miesta 
v Trenčíne. Ako 

najpopulárnejšie 
sa ukázali OC 

Laugaricio a Brezina. Na záver žiakom odovzdal poslanec 
a člen komisie mládeže a športu Dominik Gabriel  ďakovné 
listy za dobrú prácu v uplynulom školskom roku. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1285/1/2015 
 
Žiaci 6. A triedy ZŠ na Kubranskej ulici v Trenčíne sa stali 

víťazom celoslovenského projektu „Bezpečné školy“ 
v kategórii programovanie. Pre školu získali užitočné ceny. 

Mimoriadne nadané deti naprogramovali hru v novodobom 
programovacom jazyku Scratch. „Táto trieda sa veľmi 
orientuje na IT technológie a programovanie. Programovanie 
v tomto jazyku im nerobí problémy a väčšina z nich si spája 
svoju budúcnosť práve s oblasťou informačných technológií,“ 
povedala učiteľka informatiky Eva Mareková.  
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Za hru vysvetľujúcu nástrahy, s ktorými sa možno stretnúť 
na internete, získali žiaci pre svoju školu nový kamerový 
systém a internetové pripojenie na tri roky zadarmo a každý 
súťažiaci dostal 
antivírusové za-
bezpečenie.  

„Veľmi sa te-
ším, že škola zís-
kala takéto ceny,“ 
povedala riaditeľ-
ka školy Marta 
Kákošová. Víťaz-
stvo v súťaži je 
potvrdením zámeru vzdelávania mimoriadne nadaných detí v 
zvláštnych triedach. Triedy pre nadané deti boli v Trenčíne 
založené v roku 2000.  

„Keď sa nadané dieťa nevzdeláva ako nadané, stáva sa 
priemerným. Vyžadujeme od nich viac ako od ostatných, ide 
sa v učive do hĺbky, ideme obšírnejšie, sú na nich kladené 
vyššie nároky a tie deti to zvládajú,“ doplnila riaditeľka školy. 

Do súťaže sa zapojilo spolu 146 škôl so 126 projektmi 
z celého Slovenska.  

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1289/1/2015 
 
Prezident Andrej Kiska  vymenoval 26 nových profesorov 

vysokých škôl a medzi novovymenovanými profesormi bol aj 
vysokoškolský učiteľ z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., ktorý bol menovaný v 
odbore materiály.  
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Prezident Andrej Kiska prítomným vysokoškolským 
pedagógom zablahoželal k dosiahnutému úspechu v ich 

profesionálnej ka-
riére a počas sláv-
nostného príhovoru 
zdôraznil, že aj od 
nich závisí budúc-
nosť nášho vyso-
kého školstva. 

 „Asi sa všetci 
zhodneme na tom, 
že o tom, aká bude 
budúcnosť našej 
krajiny, rozhoduje 
v prvom rade naše 

školstvo. Vôbec nie je jedno, či brány našich škôl opúšťajú 
ľudia kreatívni, hladní po poznatkoch alebo ľudia, ktorí len 
budú čakať, že ich len niekto zamestná. Nie je to vôbec jedno 
hlavne v prípade krajiny, ako je tá naša. Našu budúcnosť, naše 
bohatstvo musíme hľadať v ľuďoch – vzdelaných, kreatívnych 
a tvorivých ľuďoch. Našu budúcnosť musíme stavať na 
poznatkoch,“ zdôraznil Andrej Kiska. 

www.tnuni.sk 12.08.2015 
pomocná evidencia 1366/1/2015 
 
Avizovaná investícia automobilky Jaguar Land Rover na 

Slovensku je výbornou správou a príležitosťou aj pre 
výskumné inštitúcie, teda aj technicky orientované univerzity. 
Myslí si to rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
(TnUAD) v Trenčíne Jozef Habánik.  

Prílišná obava o kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá 
v súvislosti s príchodom štvrtej automobilky niekoľkokrát 
zarezonovala, je podľa neho zbytočne prehnaná.  

Prezident Andrej Kiska odovzdáva menovací dekrét Pavlovi Lizákovi (vľavo). 
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„Strategickým cieľom našej univerzity je poskytnúť 
študentom kvalitné vzdelanie a spojením s praxou už počas 
štúdia garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce. Za 
18 rokov jej existencie sme pripravili pre prax 18 830 
absolventov, ktorých nezamestnanosť sa drží na úrovni 
približne päť percent. Vysoké školy sa musia prispôsobovať 
trendom národného hospodárstva a dnes šijú absolventov 
priamo na požiadavky praxe. Ani my už dávno nie sme 
fabrikou na teoretikov,“ skonštatoval Jozef Habánik. 

Ako dodal, TnUAD už teraz pôsobí v zóne automobilového 
priemyslu, keďže na západnom Slovensku sú sústredené 
nielen všetky tri automobilky, ale aj väčšina ich 
subdodávateľov. 

„Sme riadnym členom Zväzu automobilového priemyslu 
SR, ako aj ďalších štyroch zväzov a spolupráca jednotlivých 
fakúlt s rôznymi podnikmi, teda aj priame napojenie na prax 
u nás prebieha už teraz. Naša univerzita sa aktívne zapája aj 
do projektu Vysokoškoláci do praxe, vďaka ktorému naši 
študenti získavajú zručnosti vo firmách. Za všetky spomeniem 
podniky ako Konštrukta Industry, Konštrukta Defence, ZŤS 
Špeciál, VOP Nováky, BOST, Continental-Matador, Johnson 
Controls a mnoho ďalších. Spolupracujeme so všetkými 
automobilkami, KIA a Volkswagen nám aj darovali vozidlá na 
vzdelávacie účely. Naši študenti z Fakulty špeciálnej techniky 
dokonca získali prvé miesto v prestížnej súťaži Kia Innovation 
Award 2014,“ doplnil rektor.  

Zdôraznil, že TnUAD je schopná pripraviť vysoko-
kvalifikovaných absolventov na mieru podľa požiadaviek 
automobilky: „Určite vyvinieme iniciatívu aj smerom 
k manažmentu nového závodu a budeme otvorení aj ďalšej 
spolupráci pri výskume a vývoji inovácií.“ 

www.teraz.sk 13.08.2015 
pomocná evidencia 1367/1/2015 
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Do lavíc Trenčianskej univerzity zasadli minulý týždeň 
malí školáci. Konal sa šiesty ročník Trenčianskej detskej 
univerzity, Bakalárik 2015. Počas troch dní absolvovali 
odborné prednášky z fyziky, matematiky a strojárskej 
technológie. 

Popoludňajší program bol športový, deti sa stretli 
s futbalistami AS Trenčín alebo hokejistami Zdenom 
Chárom a Mariánom Hossom. Ten priniesol deťom ukázať 
Stanleyho pohár. 

O šiesty ročník detskej univerzity bol veľký záujem, 
z kapacitných dôvodov dokonca nemohli prijať všetkých 

záujemcov. „Rozmýšľali sme, 
že detskú univerzitu spravíme 
počas prázdnin v dvoch 
blokoch – prvýkrát v júli 
a druhýkrát v auguste. 
Nechceme vsádzať len na 
kvantitu, ale najmä na 
pestrosť programu,“ povedal 

rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. 
Deti chodia na prednášky pripravené, tí šikovnejší si 

dopredu o témach naštudujú mnohé detaily. Niekedy sa stáva, 
že prednášajúci má problém otázku zodpovedať. 

„Stalo sa to aj mne, minulý rok som sa poriadne zapotil pri 
odpovedi pri otázkach o špeciálnej technike a konkrétnej 
konštrukcie zbraňového systému, kde vôbec nie som odborník. 
Nechcel som to dať na sebe poznať, ale myslím, že moja 
odpoveď zvedavého žiaka neuspokojila,“ dodal s úsmevom 
rektor. 

Univerzite ide aj o spestrenie prázdnin pre deti. „Chceme, 
aby si deti na pár dní vyskúšali život vysokoškoláka, spoznali 
prostredie univerzity, ale aby aj zmysluplne využili svoj voľný 
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čas. Chceme im takýmto spôsobom spestriť prázdniny,“ 
uzavrel Jozef Habánik. 

Viaceré deti sa na detskú univerzitu vrátili po dobrých 
skúsenostiach z minulých ročníkov. „Synovi sa tu minulý rok 
veľmi páčilo. Pomáha to, cez leto sa niečo nové naučí a je 
oňho postarané počas celého dňa,“ povedala Martina 
Ježková. 

„Je to tu výborné, boli sme aj minulý rok, tešíme sa najmä 
na sokoliarov. Veľa sa dozvieme, ale je to aj zábava,“ 
povedali Denisa Kašlíková a Natália Hrbasová. 

Niektorí rodičia sa na letné vyučovanie tešili rovnako ako 
deti. „Ide nám o to, aby sme nejako vykryli prázdniny. Deti 
zatiaľ nevedia, do čoho idú, ale rodičia povedali, tak musia,“ 
smiala sa na zápise v stredu ráno Monika Hricková . „Ale 
verím, že zistia, že to tu je zaujímavé a povedia, že to bol 
dobrý nápad,“ dodala. 

www.sme.sk 28.08.2015 
pomocná evidencia 1407/1/2015 
 
Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne budú v 
novom akademickom roku riešiť v rámci výskumu aj otázky, 
ako nezabudnúť dieťa v automobile, informoval Norbert 
Jiroš z oddelenia vzťahov s verejnosťou TnUAD. 

„Počas tohtoročných extrémnych letných horúčav otriasol 
Slovenskom prípad zabudnutého dieťaťa v aute, ktorý ani nás 
nenechal ľahostajnými. Po diskusii vedenia univerzity a 
Fakulty špeciálnej techniky sme sa rozhodli, že v novom 
akademickom roku taktiež zareagujeme na tento problém, 
ktorý doposiaľ nenašiel definitívne uspokojivé riešenie,“ 
priblížil Norbert Jiroš. 

Ako dodal, študenti fakulty dostanú výzvu v podobe dvoch 
zadaní, ktoré budú mať formu samostatne riešených projektov. 



 

Jedným bude analýza spo
prítomnosti dieťaťa v autoseda
senzormi, mechanickými spína
spôsobmi. 

Druhým bude testovanie spo
prítomnosti dieťaťa v autoseda

Odpoveďou na to, 
systém a alarm auta, p
zariadenie formou aplikácie alebo iné ideové technologické 
riešenie, bude vlastná kreativita riešite
Jiroš. 

Akákoľvek inovácia, ktorá prispeje k zvýšeniu 
automobilovej bezpeč
podľa neho zmysel. Preto veríme, že takéto zadanie si nájde 
nadšencov aj v radoch našich študentov a rovnako pozitívne 
naň zareagovala aj podnikate
uzavrel Norbert Jiroš.

www.sme.sk 26.0
pomocná evidencia 1401/1/2015
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dub

v Trenčíne je jednou z
ktorým na základe výsledkov komplexnej akreditácie hrozí 
strata štatútu univerzity. Z
TnUAD u dvoch zmeni
akreditovaných dokto

Rektor TnUAD Jozef Habánik
roka nedostatky odstránia a
univerzity.  

Jedným bude analýza spoľahlivosti možných riešení snímania 
ťaťa v autosedačke rôznymi monit

senzormi, mechanickými spínačmi a ďalšími možnými 

Druhým bude testovanie spoľahlivosti systému signalizácie 
ť ťa v autosedačke v reálnych podmienkach.

ďou na to, či pôjde o prepojenie na uzamykací 
systém a alarm auta, prípadne diaľkové prepojenie na mobilné 
zariadenie formou aplikácie alebo iné ideové technologické 
riešenie, bude vlastná kreativita riešiteľov, doplnil Norbert 

vek inovácia, ktorá prispeje k zvýšeniu 
automobilovej bezpečnosti, obzvlášť bezpečnosti detí, má 

a neho zmysel. Preto veríme, že takéto zadanie si nájde 
nadšencov aj v radoch našich študentov a rovnako pozitívne 

 zareagovala aj podnikateľská a startupová sféra, 
uzavrel Norbert Jiroš. 

26.08.2015 
pomocná evidencia 1401/1/2015 

ianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD
íne je jednou z piatich slovenských univerzít, 

ktorým na základe výsledkov komplexnej akreditácie hrozí 
strata štatútu univerzity. Z 26 študijných programov musí 

dvoch zmeniť garanta štúdia a namiesto štyroch 
akreditovaných doktorandských programov má len tri.

Jozef Habánik verí, že počas jedného 
roka nedostatky odstránia a škola si zachová štatút 
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ahlivosti možných riešení snímania 
ke rôznymi monitormi, 

ďalšími možnými 

ahlivosti systému signalizácie 
ke v reálnych podmienkach. 

i pôjde o prepojenie na uzamykací 
kové prepojenie na mobilné 

zariadenie formou aplikácie alebo iné ideové technologické 
ľov, doplnil Norbert 

vek inovácia, ktorá prispeje k zvýšeniu 
osti detí, má 

a neho zmysel. Preto veríme, že takéto zadanie si nájde 
nadšencov aj v radoch našich študentov a rovnako pozitívne 

ská a startupová sféra, 

čeka (TnUAD) 
piatich slovenských univerzít, 

ktorým na základe výsledkov komplexnej akreditácie hrozí 
26 študijných programov musí 

namiesto štyroch 
programov má len tri. 

čas jedného 
škola si zachová štatút 
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„V rámci akreditačného procesu požiadala univerzita 
o akreditáciu celkovo 26 študijných programov, z toho 16 
programov v prvom, sedem programov v druhom a tri 
programy v treťom stupni štúdia. Podľa vyjadrenia 
Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo požiadavkám 

akreditácie 24 študijných 
programov, pričom v dvoch 
programoch je potrebné 
v priebehu roka navrhnúť 
nového garanta. V týchto 
študijných programoch 
všetci študenti riadne 
pokračujú v štúdiu a uni-
verzita má právo udeľovať 
akademické tituly vo všet-
kých 26 predložených prog-
ramoch,“ zdôraznil rektor 

trenčianskej univerzity Jozef Habánik.  
Z vyjadrenia Akreditačnej komisie o začlenení univerzity 

podľa neho vyplýva, že spĺňa dve z troch kritérií, ktoré 
hodnotia úrovne výskumnej činnosti. Univerzita má 
akreditované tri doktorandské programy a k naplneniu kritéria 
je potrebné ich mať akreditované štyri.  

„Trenčianska univerzita v súčasnosti aktívne pracuje na 
napĺňaní spomínaného kritéria tým, že má pripravenú žiadosť 
o akreditáciu ďalšieho študijného programu III. stupňa, čím 
zvýši počet oblastí výskumu, v ktorých má študentov 
doktorandského štúdia,“ uzavrel Jozef Habánik. 

Strata titulu univerzita hrozí okrem TnUAD aj Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  
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Vyplynulo to z výsledkov komplexnej akreditácie 
vysokých škôl, ktoré dnes prezentoval minister školstva Juraj 
Draxler  spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom 
Fišerom.  

www.teraz.sk 27.08.2015 
pomocná evidencia 1404/1/2015 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. odovzdal menovací 
dekrét novej dekanke Fakulty zdravotníctva PhDr. Ivete 

Matišákovej, PhD. na prvé funkčné 
obdobie s účinnosťou od 6. septembra 
2015.  

Rektor vo svojom príhovore poďa-
koval dekanovi Fakulty zdravotníctva 
doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc., 
ktorý bol na čele inštitúcie od budovania 
Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, 
počas jeho transformácie na Fakultu 
zdravotníctva a výrazne prispel k jej 

doterajším úspechom doma i v zahraničí. 
„Ďakujem pánovi Jánovi Bielikovi za doterajšie pôsobenie 

na Fakulte zdravotníctva. Verím, že fakulta sa bude rozvíjať 
správnym smerom aj pod vedením novej pani dekanky, aby 
sme aj naďalej pripravovali kvalitných absolventov a získavali 
ďalšie ocenenia a úspechy v oblasti vedy a výskumu,“ povedal 
rektor Jozef Habánik vo svojom príhovore pri odovzdávaní 
dekrétu novej dekanke Ivete Matišákovej. 

www.tnuni.sk 07.09.2015 
pomocná evidencia 
 
Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka (TnUAD)  v Trenčíne sa začala 1. júla 2014 v súlade 
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s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na svojej 
webovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády 
Slovenskej republiky.  

V rámci tohto procesu požiadala univerzita o akreditáciu 
celkovo dvadsaťšesť študijných programov, z toho šestnásť 
programov v prvom, sedem programov v druhom a tri 
programy v treťom stupni štúdia.  Podľa vyjadrenia 
Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo požiadavkám 
akreditácie dvadsaťštyri študijných programov, pričom 
v dvoch programoch je potrebné v priebehu roka navrhnúť 
nového garanta. V týchto študijných programoch  všetci 
študenti riadne pokračujú v štúdiu a univerzita má právo 
udeľovať akademické tituly vo všetkých 26 predložených 
programoch.  

Úspešnosť spôsobilosti univerzity uskutočňovať 
akreditované študijné programy je 92,31%, čo svedčí o kvalite 
a mimoriadnej pripravenosti na proces komplexnej 
akreditácie. Trenčianska univerzita taktiež požiadala 
o spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenovanie profesora v dvoch oblastiach výskumu: 
Strojárstvo, v študijnom odbore Strojárske technológie 
a materiály a Metalurgické a montánne vedy v študijnom 
odbore Materiály. V oboch prípadoch bolo vyjadrenie 
Akreditačnej komisie pozitívne a univerzite priznala 
požadované práva.  

Hodnotenie výsledkov výskumu, vývojovej a ďalšej 
tvorivej činnosti Trenčianskej univerzity po fakultách je 
v rámci komplexnej akreditácie výrazne lepšie, ako 
v predchádzajúcom období.   

Z vyjadrenia Akreditačnej komisie o začlenení univerzity 
vyplýva, že spĺňa dve z troch   kritérií, ktoré hodnotia úrovne 
výskumnej činnosti. Ide o kritérium KZU – 1 a KZU – 2. 
Podľa nového kvantitatívneho kritéria KZU – 3, známeho od 
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apríla 2013, mala mať vysoká škola k 31. októbru 2013 
študentov doktorandského štúdia najmenej v 60% oblastiach 
výskumu, v ktorých má akreditovaný študijný program, 
pričom oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po 
jednotlivých fakultách. 

TnUAD v súčasnosti aktívne pracuje na napĺňaní 
spomínaného kritéria tým, že má pripravenú žiadosť 
o akreditáciu ďalšieho študijného programu III. stupňa, čím 
zvýši počet oblastí výskumu, v ktorých má študentov 
doktorandského štúdia. V zrozumiteľnej reči, univerzita má 
akreditované tri doktorandské programy a k naplneniu kritéria 
je potrebné ich mať akreditované štyri.  

Podľa rektora univerzity Jozefa Habánika naplnili 
výsledky akreditácie jeho očakávania, pričom univerzita rátala 
aj s problémovým kritériom KZU – 3:  

„ Ide o nové kvantitatívne kritérium, známe od apríla 2013, 
avšak jeho pôsobnosť bola stanovená pre celé obdobie rokov 
2008 – 2013. De facto na jeho naplnenie zostávalo len sedem 
mesiacov a preto sme aj avizovali, že nebude možné ho za tak 
krátku dobu z našej strany naplniť. Predpokladám však, že sa 
tak stane v priebehu krátkeho času. Bezprostredne po jeho 
zverejnení sme totiž začali pracovať na prípravách akreditácie 
študijného programu v III. stupni štúdia v oblasti 
spoločenských vied, ktorá vyžadovala ďalšieho garanta aj 
nový opis študijného odboru a jeho predloženie Ministerstvu 
školstva. Momentálne je v stave schvaľovania a univerzita má 
vysokú pravdepodobnosť, že v najbližšom období získa práva 
na udeľovanie akademického titulu PhD. v ďalšej oblasti 
výskumu, čo bude znamenať aj naplnenie spomínaného 
požadovaného kritéria.“  

Akreditačná komisia sa tiež vyjadrila k vnútornému 
systému kvality a jeho uplatňovaniu na základe hodnotiacich 
kritérií a podľa jej hodnotenia a konštatovania má univerzita 
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v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho 
uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. 

www.tnuni.sk 07.09.2015 
pomocná evidencia 1463/1/2015 
 
V Mestskej veži od pondelka 21. septembra opäť vystavujú 

žiaci a učitelia odboru odevný dizajn zo Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne. Zastúpený určitým počtom modelov je 
každý ročník.   

Na výstave sú ocenené práce zo súťaží, doplnky od nižších 
ročníkov aj odevy z prehliadky najlepších absolventských 
prác. Prvé dva ročníky odboru nie sú na výstave zastúpené 
odevmi. „Keďže prvé dva roky študenti ešte zväčša nešijú 
vlastné modely, prezentujú sa skôr rôznymi doplnkami, ako sú 
napríklad čelenky alebo kabelky. Vystavili sme tu tiež ich 
koncoročné práce,“ hovorí vedúca odboru odevný dizajn 
Petra Pršová. 
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Na ďalších poschodiach veže uvidíte tiež modely ocenené 
na súťaži Mladá módna línia Prešov. Vystavená je tu kolekcia 
študentky Natálie Drevenákovej, ktorá získala cenu v 

kategórii Športo-
vý odev alebo 
modely od Kata-
ríny Šupákovej, 
ktoré pracujú s 
dielami Egona 
Schieleho. Na 
hornom poscho-
dí sú vystavené 
aj modely a ob-
jekty, ktoré tvo-

rili študenti na tohtoročnú prehliadku najlepších 
absolventských prác Ódy módy. 

„Odevy na akciu robili na tému lastovičky, čo symbolizuje 
študentov, ktorí ukončili štúdium a tým vylietajú z hniezda,“ 
pokračuje Petra Pršová. „Študenti sa mali inšpirovať origama-
mi, z čoho neskôr vytvorili akoby skladané odevy. Na akcii 
ich mali oblečené hostesky.“  

Pedagógov zastúpia návrhárky Petra Pršová a Veronika 
Kostková. Na výstave uvidíte kolekcie, ktoré predviedli na 
tohtoročnom podujatí Ódy módy. Zastúpené budú však len 
fotografiami. 

„Budúci týždeň máme prehliadky, preto by tu modely 
zostať nemohli. Priestory veže sú tiež obmedzené,“ hovorí 
Petra Pršová. Na fotografiách sú modely z kolekcií Golddigger 
- Zlatokopky, ako aj z ich spoločnej kolekcie Vykroj sa, ktorá 
sa fotila pod vodou. 

www.sme.sk 21.09.2015 
pomocná evidencia 1517/1/2015 
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Deti s autizmom sa v Trenčíne učia pod jednou strechou 
s ich rovesníkmi zo Základnej školy Na dolinách. Súkromnú 
základnú školu pre deti s autizmom otvorili v septembri.  

Ide o prvú školu na Slovensku, kde sú deti s autizmom 
integrované medzi bežných školákov. Navyše, ako jediná 
ponúka priestor nielen pre autistické deti s mentálnym 
postihnutím, ale aj pre autistické deti s normálnym intelektom. 
Zriadilo ju OZ Pro Autis.  

Mesto toto občianske združenie podporuje dlhodobo. Pred 
niekoľkými rok-
mi mu prenajalo 
za jedno euro 
priestory bývalej 
horárne v Sobla-
hove, kde vznikla 
škôlka pre autis-
tické deti. „Tie 
vyrástli a vznikla 
potreba dať im 
ďalšie vzdela-

nie. Teraz sme získali priestory v škole Na dolinách, kde nám 
mesto prenajalo pavilón. Škola funguje od 7.30 do 15.30 h a 
má školský klub. Vyučovanie nie je delené na vyučovacie 
hodiny, každé dieťa má svoj individuálny plán.  Deťom 
poskytujeme okrem vzdelania aj hipoterapie, felinoterapie, 
snoezelen a ďalšie,“ skonštatovala štatutárka OZ Pro Autis 
Helena Vlnková. 

Podľa nej je integrácia pre autistické i zdravé deti dôležitá. 
„Naučia sa k sebe správať, navzájom sa pochopiť 
a akceptovať,“ dodala Helena Vlnková.  

„Som hrdý, že mesto má takýchto ľudí. Veľmi radi 
združeniu Pro Autis pomáhame aj cez dotácie, spolupráca je 
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na výbornej úrovni. Aj otvorením tejto školy je dnes Trenčín 
výnimočný,“ povedal primátor Richard Rybníček.  

Momentálne je v škole desať autistických detí, no do 
budúcna ich plánujú prijať viac. 

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1551/1/2015 
 
V školskom roku 2015/2016 navštevuje základné školy 

v pôsobnosti mesta Trenčín 4141 žiakov, čo je o 29 viac ako 
v minulom školskom roku. Na stredné školy odišlo študovať 
388 deviatakov, do prvých ročníkov nastúpilo 540 prvákov.  

Rodičia detí majú zvýšený záujem o návštevu školského 
klubu detí, navštevuje ho o 84 detí viac ako vlani.  

Počet integrovaných žiakov v základných školách je 70.  
Základnú umeleckú školu K. Pádivého navštevuje o 52 

žiakov viac ako v minulom školskom roku. Spolu je to 1227 
žiakov – individuálne sa vzdeláva 717 a na skupinovom 
vyučovaní 510 žiakov. 

Voľnočasové aktivity centra voľného času využíva o 162 
detí viac ako v minulom školskom roku, pričom z celkového 
počtu 655 je detí do 15 rokov 581. 

V materských školách Mesta Trenčín je zaevidovaných 
1515 detí, čo je o 26 menej v porovnaní s minulým rokom. Na 
zápis do základnej školy sa pripravuje 509 predškolákov. 

Info 02.10.1015 
pomocná evidencia 1554/1/2015 
 
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka (TnUAD) rozšírila prístrojové vybavenie, ako aj po-
čet a rozsah učebných pomôcok. Ide o špičkové zariadenia, 
ktoré boli zakúpené z projektu s názvom „Trenčianska univer-
zita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúknuť kvalitné a 
moderné vzdelávanie“ v rámci podprogramu Inovácia študij-
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ných programov v celkovej hodnote projektu v hodnote 1,7 
mil. eur.  

Rektor univerzity 
Jozef Habánik predsta-
vil na začiatku nového 
akademického roka no-
vinky. Okrem potešujú-
cej správy o rozšírení 
wi-fi na internátoch ide 
najmä o doplnenie rôz-
nych laboratórnych prístrojov a študijných pomôcok, ktoré po-
sunú výučbu a výskum výrazne dopredu.  

„Našim cieľom je krok po kroku zvyšovať kvalitu výučby. 
Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo doplniť prístrojový 
park o nové meracie a diagnostické prvky. Okrem najnovšieho 

prístroja EKG sme získali aj 
špeciality pre aplikovaný vý-
skum študentov. Napríklad 
analyzátory pre stanovenie 
koncentrácie laktátu, kreati-
nínu v krvi, hematologický 
analyzátor, prístroj na elek-
troliečbu, magnetoterapiu, 
spirometer na meranie dý-
chacích funkcií, špeciálny 
prístroj na snímanie aktivity 
svalovej činnosti, na stimulá-
ciu nervového systému, alebo 
dokonca na transdermálnu 
aplikáciu liečiv - teda podá-
vanie liečiv cez kožu.  

Fyzioterapeutom, ale aj 
študentom ostatných akreditovaných zdravotníckych progra-

Simulácia staroby. 
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mov u nás zefektívnime výučbu aj novými modelmi svalstva, 
kostry, chrbtice, špeciálnym modelom svalstva tváre, no má-
me aj najnovšie výukové modely pre tréning Heimlichovho 
manévra alebo dokonca cievkovania, či simulátor na tréning 
podávania injekcií,“ vysvetlil Jozef Habánik. 

Okrem množstva ďalších laboratórnych a diagnostických 
prístrojov zaujmú najmä fyzioterapeutov najnovšie prístroje na 
diagnostiku klenby chodidla a podoskop s polarizovaným 
svetlom na diagnostiku plochých nôh.  

Špecialitou v novom vybavení je súprava na simuláciu sta-
roby. Ide o jedinečnú pomôcku, umožňujúcu nácvik rôznych 
rolí a telesných stavov starých ľudí, ako napríklad nedoslýcha-
vosť, zhoršenie zraku, zhoršená pohyblivosť v kĺboch, či strata 
jemnej motoriky. Táto súprava obsahuje napríklad aj špeciálne 
rukavice, ktoré umožňujú nácvik zhoršenia jemnej motoriky, 
alebo tiež okuliare s rôznymi šošovkami, ktoré simulujú zhor-
šujúci sa zrak, napríklad zhoršené vnímanie farieb, zúžené 
zorné pole alebo zastretý obraz. Študenti tak majú možnosť 
doslova „cestovať v čase“ a vyskúšať si na vlastnej koži, aké 
to je, byť starý. 

Na Fakulte zdravotníctva je možné študovať programy: 
Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metó-
dy v zdravotníctve a od budúceho akademického roka aj Ve-
rejné zdravotníctvo. 

www.itnews.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1649/1/2015 
 
Žiak si vyberie z troch možností to, na čo má chuť a zaplatí 

bezhotovostne zvláštnou kartou. Rodič vďaka nej vie, čo jeho 
dieťa konzumovalo.  

Projekt Fresh Snack vymysleli spoločne absolvent Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Lukáš Zelieska a študentka 
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Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Petra 
Rendková.  

„Rozmýšľal som nad bezhotovostným systémom výdaja 
desiat, ktorý by bol jednoduchý pri výbere desiaty, ako aj pri 
dobíjaní kreditu, zdravý a ešte aj kontrolovateľný,“ hovorí 
jeden z autorov. Cieľom bolo dať rodičom možnosť bez 
veľkých starostí zabezpečiť deťom zdravú stravu bez zdĺhavej 
prípravy. Automat vybavili systémom ID kariet s možnosťou 
dopĺňania kreditu cez internet a následnou rodičovskou 
kontrolou, ako dieťa kredit minulo, čo a kedy si kúpilo.  

Desiaty v automate pochádzajú výlučne od slovenských 
výrobcov. Na výber je plnená celozrnná žemľa, domáci 
pekárenský výrobok bez konzervantov s ovocím alebo jogurt 
s cereáliami a domácim džemom. Každá desiata je nastavená 
na jednotnú cenu 1 euro.  

Projekt mladých ľudí zožal úspech v prestížnej súťaži 
Social Impact Award, ktorá podporuje spoločensky prospešné 
podnikateľské nápady mladých ľudí. So záujmom sa stretol aj 
v základných školách. Jedinečný automat by sa tak mohol 
v nich objaviť už čoskoro. 

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1672/1/2015 
 
 Bilancia 17. ročníka prezentačných výstav Stredoškolák – 

Hrdina remesla a Job Forum hlási rekordné čísla.  
Počet prezentovaných stredných škôl na trenčianskom 

výstavisku presiahol tri desiatky a počet podnikateľských 
subjektov sa oproti minulému roku počtom 25 vystavovateľov 
zvýšil až dvojnásobne. Výstavné stánky dokopy takmer 60 
vystavovateľov počas včerajšieho a dnešného dňa navštívilo 
1000 žiakov zo základných škôl. 
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 Dvojdňové podujatie (12.-13. novembra) vyvrcholilo 
kultúrnym programom a slávnostným odovzdaním Ceny 
predsedu autorovi najlepšieho exponátu tohtoročného 
Stredoškoláka. Z rúk trenčianskeho župana Jaroslava Bašku 

si cenu v tvare 
kvapky zo skla 
a diplom prezval 
žiak Erik Garabík  
zo SOŠ v Považskej 
Bystrici za drevený 
exponát – Včelín.  

Slávnostnú bod-
ku za podujatím 
predseda TSK vyu-

žil na poďakovanie všetkým organizátorom, ktorí sa zaslúžili 
o jeho bezproblémový priebeh.  

 „Som príjemne prekvapený, že naše snaženie už prináša 
prvé pozitívne výsledky. Od 1. septembra tohto roka nastúpilo 
do škôl na technické a odborné predmety takmer o 240 žiakov 
viac ako tomu bolo minulú školský rok, čo je naozaj úspech. 
Ďalším pozitívnym výsledkom je, že sme najúspešnejším 
krajom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania,“ zhrnul 
najväčšie úspechy 1,5-ročného snaženia vedenia TSK.  

Zároveň vyjadril radosť aj z prítomnosti živých postavičiek 
hrdinov remesla, ktorí sa stali súčasťou 17. ročníka výstavy. 

www.tsk.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1722/1/2015 
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V dňoch 6.- 8. novembra sa v talianskom meste Barcellona 
Pozzo di Gotto na Sicílii konal kontaktný meeting Erasmus+, 
na ktorom sa zúčastnila aj Stredná odborná škola (SOŠ) 

Trenčín v zastúpení 
svojich pedagógov 
Miriam Krá ľovej 
a Andrey Liptákovej . 
Na podujatí prezento-
vala svoje študijné od-
bory, mesto Trenčín a 
celý región pre mož-

nosti ďalšej spolupráce. 
Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo oboznámenie sa 

s možnosťami kooperácie v rámci kľúčovej akcie Vzdelávacia 
mobilita jednotlivcov (KA1) programu Erasmus+, výmena 
informácií a predstavenie jednotlivých škôl a ich regiónov.  
Ďalšími bodmi programu bolo aj spoznávanie okolia mesta 

Milazzo a Parco Museo Jalari, slávnostné podujatie spojené 
s prezentáciou jednotlivých krajín a oceňovaním miestnych 
spoločností, ktoré spolupracujú s hostiteľskou agentúrou pre 
koordináciu EÚ projektov A Rocca. Akcie sa okrem SOŠ 
Trenčín zúčastnili delegáti škôl zo Španielska, Portugalska, 
Francúzska, Rumunska, Slovinska, Turecka a Talianska. 

„Akcia bola pre nás úspešná, podarilo sa nám nájsť 
viacerých partnerov pre projekty EÚ (Španielsko, Taliansko, 
Rumunsko), ktorí navštívia náš región v apríli budúceho roka 
počas akcie Trenčiansky robotický deň, ktorého 
organizátorom je naša škola,“ zhodnotila význam a úspešnosť 
podujatia pedagogička SOS Trenčín Miriam Kráľová. 

Hlavným cieľom EÚ projektov je umožniť žiakom školy 
získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné 
povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému 
spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu 
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do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne 
komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí. 

Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, 
ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, 
podporu modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality 
vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou 
prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov. 

www.tsk.sk 20.11.2015 
pomocná evidencia 1755/1/2015 
 
Počet stredných odborných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho kraja, ktoré podpísali memorandum 
o spolupráci so zamestnávateľmi, sa zvýšil na 21. 

V pondelok 30. novembra podpísali memorandá Stredná 
odborná škola obchodu a služieb Jilemnického v Trenčíne a 
SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. 

Ako informoval Róbert Mikudík  z oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK), predmetom memoranda o 
spolupráci so SOŠ Jilemnického je tvorba nových učebných 
osnov, študijných a učebných odborov, vzdelávacích 
programov, zabezpečovanie odbornej praxe a ďalšie aktivity 
na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy. 

Memorandum podpísali predseda TSK Jaroslav Baška, za 
SOŠ Jilemnického v Trenčíne riaditeľka Mária Han činská a 
predstavitelia 18 podnikateľských subjektov vrátane piatich 
stavovských komôr. 

„Ak študenti na túto školu prídu, určite budú môcť 
pracovať v našich zariadeniach a prevádzkach. Ak budú počas 
štúdia naozaj dobrí, pevne verím, že si nájdu aj lepšie 
uplatnenie na trhu práce,“ priblížil Jaroslav Baška. 

Memorandum o spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v 
Novom Meste nad Váhom podpísalo rekordných 51 
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zamestnávateľov vrátane troch stavovských komôr. Študenti 
môžu za prax dokonca získať aj finančné ohodnotenie, 
poznamenal predseda kraja s tým, že vďaka podpísaniu oboch 
memoránd sa spolupráca stredných odborných škôl v 
kraji rozrástla na viac ako 300 zamestnávateľov. 

www.sme.sk 02.12.2015 
pomocná evidencia 1826/1/2015 
 
Na pôde Fakulty sociálno–ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne sa vo štvrtok 
10. decembra uskutočnilo podujatie pre stredoškolákov 
z Trenčianskeho kraja  s názvom „Stredoškolská konferencia 
maturantov – vzde-
lávaním k úspechu“. 

Primátor mesta 
Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček a rektor doc. 
Ing. Jozef Habánik, 
PhD. diskutovali s 
mladými ľuďmi o vý-
zname vysokoškolské-
ho vzdelávania v ži-
vote jednotlivca a spoločnosti. Prítomní stredoškoláci mali 
možnosť zapojiť sa do diskusie aj s prof. Ing. Dr. Rolfom 
Karbachom, ktorý ich po prednáške v anglickom jazyku s 
názvom „Generation Y on the labour market“ motivoval pod-
netnými otázkami.  

Potom sa študenti pohybovali v špecializovaných 
učebniach Fakulty sociálno-ekonomických a vzťahov. V 
závere podujatia pripravili terajší študenti pre stredoškolákov 
workshopy o štúdiu v zahraničí (ERASMUS+) o činnosti v 
projekte Život nie je Zebra, AZU, o zapojení študentov v 

Zľava Richard Rybníček, Jozef Habánik a Rolf Karbach. 



552 

 

Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) ako aj o živote 
univerzitného rádia Trench Town.  

www.tnuni.sk 10.12.2015 
pomocná evidencia 1865/1/2015 
 
Do ďalšieho protestu učiteľov s názvom Babysitting day – 

teda Deň stráženia detí sa zapojili aj školy v Trenčíne. 
Upozornili na to, že štát dáva na vzdelávanie a výchovu 
dieťaťa málo peňazí, učitelia zarábajú toľko čo opatrovateľky 
detí alebo aj menej. 

Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra sa do akcie zapojilo viac ako 
päťdesiat učiteľov. Chcú tak upozorniť na nízke ohodnotenie, 
ktoré pokryjú akurát výdavky na stráženie. 

„Postavenie pedagóga nie je adekvátne postaveniu 
vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý poskytuje vzdelanie 
našim deťom. Zorganizoval to náš odborový zväz, ktorý to 
navrhol a učitelia to hlasovaním podporili,“ hovorí riaditeľ 
Pavol Kováč. 

To, ako dnes vyzerá vyučovanie,  záleží od každého 
učiteľa. Podľa riaditeľa tak niektorí pedagógovia môžu dnes 
normálne vyučovať, niektorí venujú vysvetľovaniu, o čo 
v proteste ide časť hodiny a ďalší vôbec nevyučujú, ale hrajú 
s deťmi rôzne hry. 

„Je to dobrovoľné, nie každý učiteľ chce tú hodinu stratiť. 
Žiaci sú pripravení na učenie, neboli vopred upozornení na to, 
že ktorí pedagógovia budú a ktorí nebudú  vyučovať,“ dodal 
Pavol Kováč. 

Protest je podľa učiteľky angličtiny Zuzany Vladárovej 
skôr symbolický. „Ale je to aspoň čosi, čo učitelia spravia. 
Mali by sme mať angličtinu, ale hráme sa Activity. Mohli by 
sme sa hrať aj po anglicky, ale keďže nemáme učiť vo svojom 
odbore, tak sa hráme po slovensky.  Je to tvorivá a kreatívna 
hra. Deti sa radi hrajú, a ja tiež,“ povedala Zuzana Vladárová. 
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Ďalšou školou v Trenčíne, ktorá sa do protestu zapojila, je 
Základná škola na Novomeského ulici. 

„Nie sme spokojní s tým, ako vláda pristupuje k riešeniu 
problémov školstva, s financovaním škôl - nielen platov, ale aj 
s finančným zabezpečením ich prevádzky,“ hovorí riaditeľ 
školy Marián Hrn čár. 

Vyučovať dnes neplánoval ani jeden učiteľ. „Budeme len 
„opatrovať deti“, rozprávať sa s nimi o slušnom správaní, o 
ochrane životného prostredia,“ dodal Marián Hrnčár. 

Rodičia, ktorí ráno priniesli deti do školy, väčšinou 
s protestom učiteľov súhlasili. „Majú na to dôvod, peniaze si 
zaslúžia. Nevadí mi to,“ povedal Peter Spišiak. Lenka 
Kosová si myslí, že platy učiteľov nezodpovedajú ich námahe. 
„Ohodnotení určite nie sú vzhľadom na to, aké majú starosti 
s deťmi a koľko času sa im venujú.“ 

Učiteľka zo Základnej školy na Novomeského ulici v  
Trenčíne Monika Mokrá ňová hovorí, že v proteste nejde len 
o plat, ale aj o dôstojné fungovanie v práci. „Aby mal učiteľ 
bezpečnejšie, dôstojnejšie povolanie, aby  napríklad nebol 
napádaný zo strany žiakov, pretože to sa tiež deje. Postavenie 
učiteľa nie je vážené v spoločnosti, mladí ľudia, deti občas 
učiteľmi pohŕdajú, je to opačný extrém ako v minulosti,“ 
povedala. 

Do dnešnej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting 
Day sa zapojilo takmer 500 škôl po celom Slovensku. V 
porovnaní s novembrovou akciou Deň zdravia - Učiteľská 
kvapka krvi, počas ktorej učitelia išli darovať krv alebo 
navštívili lekára a viacero škôl ostalo zatvorených, sa tak 
počet zapojených škôl na Slovensku zdvojnásobil. 

Ministerstvo školstva v reakcii na Babysitting day uvádza, 
že niektorí učitelia pri tejto aktivite môžu porušovať pracovnú 
disciplínu. V pracovnom čase je totiž učiteľ povinný robiť 
priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
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"Má teda vykonávať činnosti podľa dojednaného druhu 
práce v pracovnej zmluve a ostatné činnosti súvisiace s jeho 
priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou ustanovené 
v pracovnom poriadku. Vykonávanie činnosti „babysitting“, 
teda varovanie detí, nie je náplňou práce učiteľa, nie je 
priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ani ostatnou 
činnosťou súvisiacou s pedagogickou prácou učiteľa,“ dodáva 
hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová 
Ksenzsighová. 

Ak si učiteľ počas riadnej pracovnej doby neplní svoj 
základný úväzok výchovno-vzdelávacou činnosťou, 
zamestnávateľ to môže považovať za porušenie pracovnej 
disciplíny. Takéto porušenie pracovnej disciplíny pritom musí 
podľa ministerstva riešiť zamestnávateľ - riaditeľ školy, 
prípadne zriaďovateľ, teda obce, mestá a samosprávne kraje. 

Ministerstvo sa zároveň ohradzuje proti výrokom, že učiteľ 
má plat ako opatrovateľka detí. Pri výpočtoch totiž podľa 
rezortu treba zohľadniť fakt, že učitelia majú 37,5 hodinový 
pracovný týždeň.  

„Ak by sme vydelili len ten najnižší priemerný plat, 
priemerným mesačným pracovným časom 163 hodín, 
dostaneme hodinovú mzdu 5,77 eura. Rozhodne to teda nie je 
suma 3,90 eura, ako odznieva v niektorých médiách,“ dodala 
Beáta Dupaľová Ksenzsighová. 

www.sme.sk 10.12.2015 
pomocná evidencia 1867/1/2015 
 
Hoci Vianoce sú ešte len za rohom, na SOŠ obchodu 

a služieb v Trenčíne sa už rozdávali darčeky v podobe 
ocenení. Kto chcel získať diplom a ocenenie, musel preukázať 
svoj rečnícky talent a poraziť konkurenciu z celého 
Trenčianskeho kraja.  
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V utorok 8. decembra 2015 sa brány trenčianskeho 
„Jilemáku“ otvorili, aby privítali žiakov s rečníckym talentom, 

skvelých moderátorov a v prvom 
rade výnimočných rečníkov na 
súťaži Majster rétor 2015, resp. 
Master of Rhetoric 2015. 

Po minuloročnej úspešnej 
premiére tejto krajskej súťaže 
organizovanej pod 

gesciou Krajského centra voľného času v Trenčíne (KCVČ) 
a SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne sa po roku na „Jilemák“ 
opäť vrátili staré známe tváre, ale aj mnoho nových nádejných 
rétorov, aby zistili, kto z nich má ten najutáranejší jazyk.  

„Krajského kola súťaže sa zúčastnilo 125 žiakov. Do 
súťaže postúpili na základe výsledkov z predmetov slovenský 
a anglický jazyk. Súťaž predstavuje aj praktickú prípravu na 
maturitu,“ informovala riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková. 

Pre súťažiacich boli v dvoch kategóriách (anglickom 
a slovenskom jazyku) pripravené dve úlohy. V nepripravenom 
prejave mali súťažiaci za úlohu z pozície moderátora módnej 
prehliadky opísať 
modelku, ktorú si 
vyžrebovali, v jazy-
ku, v ktorom súťaži-
li. Čerešničkou na 
torte dokonalosti 
celého outfitu mo-
deliek sa stala 
takmer profesionál-
na vizáž, o ktorú sa 
postarali študentky - kaderníčky a kozmetičky zo SOŠ 
obchodu a služieb v Trenčíne.  
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Rečnenie si vyžadovalo kus kreativity a originality, aby 
zaujalo porotu, ktorá si potrpela na detaily. Ten najlepší 
súťažiaci musel zaujať celým svojím prejavom a improvizovať 
ako profesionálny herec na javisku. 

Druhou súťažnou disciplínou v anglickej verzii súťaže bol 
pripravený prejav na tému Významná  športová, spoločenská, 
či umelecká udalosť svojho mesta alebo regiónu.  

Výsledky: slovenská časť mladší žiaci: 1.Simona 
Kopuncová (SOŠ obchodu a služieb Trenčín), 2. Samuel 
Štefánek (SG Futurum Trenčín), 3. Eva Trokanová 
(Gymnázium Dubnica nad Váhom), starší žiaci: 1. Rastislav 
Blaho (Piaristické gymnázium Trenčín), 2. Alexa Dvorská 
(Bilingválne gymnázium Nové Mesto nad Váhom), 3. 
Romana Tvrdá (SOŠ obchodu a služieb Trenčín), anglická 
časť mladší žiaci: 1. Patrik Pohorelec (SOŠ obchodu 
a služieb Trenčín), 2. Isabelle Vincente (SG Futurum 
Trenčín), 3. Lukáš Borák (Stredná zdravotnícka škola 
Trenčín). V anglickej časti starších žiakov dominovali študenti 
z prievidzského gymnázia, SOŠ Handlová a Bilingválneho 
gymnázia Nové Mesto nad Váhom. 

www.tsk.sk 11.12.2015 
pomocná evidencia 1871/1/2015 
 
Adela Ostrolúcka, Ľudovít Štúr, minister školstva, 

trenčiansky župan, ale aj spevácky idol Pavol Kovalíček – aj 
tieto osobnosti sa dnes vybrali s HipŠtúrom na Trenčiansky 
hrad. Podujatie spojilo do jedného balíčka hovorené slovo, 
hudbu, zábavu aj náučné súťaže.  

Počas jednej zo svojich cestovateľských výprav rodák 
z Trenčianskeho kraja – Ľudovít Štúr - vystúpil aj na 
Trenčiansky hrad. Matúšovu vežu a výhľad na celú panorámu 
Považia označil za jednu z najutešenejších vyhliadok, aké 
kedy zažil.  
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Práve kasáreň na hrade Matúša Čáka sa vo štvrtok 17. 
decembra stala miestom stretnutia všetkých fanúšikov 
Štúrovho odkazu, životného štýlu 
a hodnôt. A hoci Slovensko 200 rokov 
po narodení postavy s jedným 
z najzvučnejších mien v histórii nášho 
národa ožilo spomienkovými a oslav-
nými podujatiami, v hradnej kasárni sa 
na Ľudovíta nazeralo cez trochu odlišný 
objektív.  

„Doposiaľ išlo o podujatia takého 
formálnejšieho charakteru, dnes to bolo 
poňaté skôr hravou formou. Pribli-
žujeme historické dedičstvo a odkaz 
Ľudovíta Štúra mladej generácii, ktorá by sa mala takouto 
pútavou formou dozvedať o našich rodákoch,“ povedala 
v súvislosti s podujatím starostka Uhrovca Zuzana 
Máčeková. 

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín 
región a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci so 

SOŠ OaS Trenčín, 
trenčianskou SUŠ 

a Trenčianskym 
múzeom zorgani-
zovali podujatie 
s netradičným po-
hľadom na tradič-
né veci – „S Hip-
Štúrom na Tren-
čiansky hrad“. 

Cieľom podujatia bolo zábavno-náučným spôsobom 
sprostredkovať žiakom, školákom i širokej verejnosti 
informácie zo života Ľudovíta Štúra. To sa podarilo aj vďaka 

Podpisy od HipŠtúra. 

Ľudovít Štúr s Adelou Ostrolúckou. 
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módnej prehliadke v duchu módy vtedajšej doby z dielne 
žiakov SUŠ Trenčín, vďaka príspevku starostky Uhrovca, 
Štúrovej rodnej obce, Zuzany Máčekovej, ale aj vďaka 
výstave jeho portrétov z RKC Prievidza. 

Dopoludnie s Ľudovítom Štúrom v hradnej kasárni zároveň 
ponúklo príležitosť na ocenenie víťazov súťaže „Z každého 
rohu Štúr“, ktorú organizoval TSK v spolupráci s KOCR 
Trenčín región. Tromi víťazmi súťaže sa stali autori fotografií 
s najväčším počtom „páčikov“, ktoré sa im na facebookovej 
fanpage TSK podarilo nazbierať od 1. do 30. novembra 2015.  

Víťaznou sa stala fotografia žiakov 3.C z Gymnázia 
Myjava, o pár „páčikov“ menej nazbierali so svojou 
fotografiou žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 
a bronzovú priečku obsadili žiaci z 1.AW triedy na SOŠ OaS 
v Novom Meste nad Váhom. Ceny si v priestoroch kasárne 
víťazi súťaže prevzali 
priamo z rúk ministra 
školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Juraja 
Draxlera, trenčianske-
ho župana Jaroslava 
Bašku, starostky Uh-
rovca Zuzany Máče-
kovej, riaditeľa Tren-
čianskeho múzea Petra 
Martiniska  a riaditeľ-
ky KOCR Trenčín región Evy Frývaldskej, ktorá celým 
podujatím sprevádzala moderátorskými vstupmi.  

„Do súťaže sa prihlásilo celkovo 43 autorov fotografií, 
z toho 17 skupín a kolektívov, väčšinou žiakov stredných škôl, 
no našli sa medzi nimi aj žiaci základných škôl. Spolu bolo 
v súťaži na facebooku TSK odovzdaných viac ako 3500 
páčikov, pričom víťazná fotografia získala viac ako 750 
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páčikov,“ kvantifikovala výsledky súťaže „Z každého rohu 
Štúr“ riaditeľka KOCR. 

Pod Matúšovou vežou sa rozdávali aj pochvaly, a to SUŠ 
Trenčín za pripravený kultúrny program a SOŠ OaS Trenčín 
za spoluorganizáciu podujatia. Svoje miesto medzi nimi si 
našla aj špeciálna cena pre SZŠ Trenčín za umelecké 
stvárnenie súťažnej fotografie.  

Dušou podujatia, ktoré svojím vystúpením otvorili 
streetworkoutisti zo skupiny For Fun Crew, bol živý Ľudovít 
Štúr, ktorý v dobovom kostýme a autentickom prostredí 
rozdával hipštúrovské podpisy.  
Čerešničkou na torte na stretnutí moderných štúrovcov bolo 

občerstvenie v hipster štýle: muffiny s fúzikmi, sladučký čaj, 
ale aj Štúrbaks káva. O nové informácie prítomných žiakov 
zábavným spôsobom obohatili súťaže a kvízy pod taktovkou 
Europe Direct Centra Trenčín.  

www.tsk.sk 17.12.2015 
pomocná evidencia 1904/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre 
testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK). Nové 
výskumné centrum je vybudované vďaka projektu 
spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov 
v celkovej hodnote 7 803 840 eur. 

CEDITEK bude s celoslovenskou pôsobnosťou 
zabezpečovať realizáciu špičkových výskumných 
a vývojových aktivít pre oblasť materiálového výskumu podľa 
zamerania súčastí TnUAD, a to: 

- Výskum skla, keramiky a silikátových materiálov, so 
špeciálnym zameraním pre aplikácie v strojárskom, 
automobilovom, sklárskom a obrannom priemysle a v 
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oblastiach zameraných na zdravotnú starostlivosť a zvýšenie 
kvality života populácie Slovenskej republiky. 

- Výskum so zameraním na nové typy progresívnych 
polymérnych a kompozitných materiálov - najmä plasty a 
gumu s požadovanými parametrami pre aplikácie 
v automobilovom priemysle a v oblastiach zameraných pre 
zníženie záťaže životného prostredia. 

- Výskum kovových materiálov a kompozitov, so 
špeciálnym zameraním na zvýšenie ich úžitkových vlastností 
pre aplikácie v automobilovom, strojárskom a obrannom 
priemysle. 

Vybudovaním výskumného centra sa vytvára multifunkčný 
priestor, ktorý má ambíciu vzájomne  spojiť výskumné 
aktivity našich vedcov, regionálnych firiem, študentov 
i absolventov v nadväznosti na ich podnikateľské 
aktivity, prax a zvyšovanie konkurencieschopnosti.  

„Vybavením laboratórií novou experimentálnou technikou 
vzniká výskumno-vývojový celok a nová infraštruktúra 
zameraná na základný a aplikovaný výskum a experimentálny 
vývoj v širokej škále pokročilých typov materiálov. Vytvára 
tak predpoklady pre širšie a efektívnejšie zapojenie 
Trenčianskej univerzity do kolaboratívnych projektov s 
akademickými aj priemyselnými partnermi v SR a v zahraničí. 
Univerzita týmto projektom dostáva nový vedecký rozmer 
a potenciál,“ povedal rektor TnUAD Jozef Habánik.  

Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov je 
v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3). Projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 
rámci Operačného programu Výskum a vývoj. 

www.tnuni.sk 22.12.2015 
pomocná evidencia 1932/1/2015 


