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Vážené kolegyne, kolegovia, pedagogickí, vedeckí a odborní zamestnanci, nepedagogickí 
zamestnanci, študenti a absolventi našej univerzity, odborná a širšia verejnosť, 

univerzity v súčasnosti prechádzajú obdobím dynamických zmien v súvislosti s výzvami 
ich ďalšieho smerovania a rozvoja. Je preto nesmierne dôležité, zvoliť si aj na našej univerzite 
cestu, ktorou sa vo vzdelávaní a vede budeme uberať, či zvolíme cestu posilňovania domácej 
a medzinárodnej konkurencieschopnosti a akceptácie, alebo cestu uzavretia sa do vnútorných 
problémov bez východísk a riešení. 

Naša univerzita vo svojej pomerne krátkej pätnásťročnej histórii prechádzala viacerými 

fázami a etapami budovania svojho profilu, vo väzbe na kreovanie jednotlivých fakúlt 
a celouniverzitných pracovísk, študijných odborov, resp. programov, orientáciu vedeckej, 
výskumnej a vývojovej základne, personálne zabezpečenie, prístrojové, materiálne a 
technické vybavenie a podobne. Jednotlivé etapy môžeme v zásade rozdeliť do nasledovných 
častí: 

zriadenie a vznik univerzity, zmena názvu na Trenčiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne v roku 2002, 
kvalitatívny rozvoj a stabilizácia jednotlivých činností, 
kvantitatívny rozvoj, vrátane negatívnych dopadov, 
formovanie medziľudských vzťahov, 
medzinárodné hodnotenie EUA, komplexná akreditácia v roku 2009, jej závery, 
chybné rozhodnutia a omyly. 

Tieto etapy našu univerzitu celkom logicky posúvali vpred, alebo naopak v nedávnej 
minulosti takmer na pokraj samotnej existencie, bez poznania dôsledkov a dopadov na 
absolventov, študentov, zamestnancov, akreditáciu študijných programov a udržateľnosť 
rozvojových programov financovaných z fondov EÚ. 

Nastal čas správať sa zodpovedne a k sebe úprimne v duchu spoločného úsilia a zápasu 
nie proti niekomu, ale naopak za niečo, za modernú, flexibilnú a kvalitnú univerzitu, ktorá 
svojim pôsobením, výsledkami a napÍňaním poslania, si plne zaslúži: 

niesť meno významného rodáka, krajana, človeka a politika, Alexandra Dubčeka, 
začlenenie medzi vysoké školy univerzitného charakteru v súlade s kritériami 
hodnotenia a platnou legislatívou, 

úctu a uznanie spoločnosti, študentov, absolventov a zamestnávateľov. 



Tvorivá atmosféra, rešpektovanie názorov, vzájomná úcta a dobré medziľudské vzťahy 
predstavujú kritickú základňu na realizáciu spoločných priorít a cieľov. Bez spolupráce 
a tímoveho ducha nie je možné univerzitu posunúť krok vpred. Tu som pripravený na 
odbornú, ale aj (ľudskú) úprimnú partnerskú diskusiu a spoluprácu pri formovaní 
krátkodobého aj dlhodobého vývoja našej univerzity. 

Program, ktorým si Vás dovoľujem osloviť a zároveň požiadať o dôveru je založený na 

spojení vnútorných a vonkajších faktorov v prospech konkurencieschopnej a akceptovanej 
univerzity, kde dosahované výsledky, výstupy, vedecké a publikačné aktivity budú 
v strednodobom horizonte kompatibilné a porovnateľné na domácej a zahraničnej úrovni 
v zmysle kritérií komplexnej akreditácie a medzinárodného hodnotenia. Tento prvoradý 
a najdôležitejší cieľ môjho programu, ktorý nie je vôbec jednoduchý, ale som pevne 
presvedčený, že je v strednodobom horizonte 5 až 7 rokov reálne dosiahnuteľný . 

Rozvojom nových informačných a komunikačných technológií vysoké školy "vstupujú" do 
každej domácnosti, pričom zachytiť tento trend znamená otvorenie sa smerom dnu a von, 
a v zásade definovať novú organizačnú štruktúru, kompetencie a zodpovednosť. Zásadnými 
úpravami a zmenami na našej univerzite musí prejsť minimálne nasledovný okruh oblastí: 

- oblasť implementácie systémov zabezpečovania kvality vzdelávania založených na 
medzinárodne porovnateľných princípoch, tzv. ESG kritériá, 

- oblasť akreditácie študijných programov, kde treba posilniť personálnu a kvalifikačnú 
zodpovednosť pracoviska, kde sa program uskutočňuje, 

- diverzifikovať študijné programy na tzv. profesne orientované s výraznou profiláciou na 
hospodársku prax s merateľnými znalosťami, schopnosťami a kompetenciami absolventa, a 
odbormi, ktoré pripravujú absolventa na PhD. štúdium a dráhu výskumu a vývoja, 

- byť súčasťou znalostných a inovačných sietí domácich a svetových univerzít budovaním 
unikátnych pracovísk vo vybraných vedných odboroch, 

- oblasť starostlivosti o študentov, poslaním univerzity je poskytovať kvalitné vzdelanie a to 
možno dosiahnuť len ponukou JK: Kvalitné študijné programy, Kvalitní učitelia, 

Kvalitné prostredie, cieľom je aktívne ich zapojiť do riadiaceho procesu univerzity, 
motivovať ich, aby sa zaujímali o dianie na univerzite, aby sa cítili zodpovední za 
univerzitu a hlavne aby cítili, že môžu spolurozhodovať na vývoji a smerovaní univerzity, 

- študent bude hrdý na univerzitu, ak počas štúdia získa kvalitné vzdelanie a bude sa na 
univerzite cítiť dobre (študentské centrum, služby pre študentov, mimoškolské aktivity, 
kvalitné knižničné služby a podobne), 

- oblasť komunikácie s našimi absolventmi, bude potrebné vypracovať projekt spätnej 
väzby, aby sme poznali nielen dostupné štatistické údaje o ich uplatnení na trhu práce, ale 
aj ich kariérny a profesijný postup. 



Globálna ekonomika je charakteristická prelínaním a umiestnením hospodárskych, 
sociálnych, politických, ekologických, technologických, inovačných a vzdelávacích nástrojov 
nie zanedbateľného vplyvu. Preto svoj význam majú inštitucionálne a organizačné zložky ako 
vedecko - technologický park, klaster, výskumné a vývojové centrum, technologické 
inkubátory a regionálne inovačné centrá. 

Zákon o vysokých školách umožňuje verejným vysokým školám zakladať špecializované 
výskumné a vývojové pracoviská prepojené s hospodárskou a spoločenskou praxou 
a zámerom univerzity je vybudovať Technologické centrum zamerané na využitie vedecko
výskumného potenciálu univerzity pre rozvoj podnikania v trenčianskom regióne. Súčasťou 
tohto projektu bude aj vzdelávaco-oddychová zóna pre študentov, doktorandov 
a postdoktorandov formou Študentského centra. Spojením týchto dvoch celkov vznikne 

špecializované pracovisko zamerané na výskum a vývoj nových technológií, výrobkov 
a služieb v úzkej spolupráci univerzity s podnikateľskou verejnosťou. 

V Technologickom centre získajú študenti a absolventi podporu a profesionálne 
poradenstvo pri zakladaní malých firiem, ale aj dostatok inkubačného času pre ich rozvoj 
a možnosť prepojenia výskumných a podnikateľských aktivít do praxe. Týmto spôsobom 
budú môcť efektívne využívať svoj voľný čas a po ukončení štúdia pracovať a podnikať. 

V prípade Vašej dôvery na univerzite zavediem mechanizmy vnútornej kontroly, 
manažment kvality jednotlivých činností a procesov univerzity a jej jednotlivých súčastí 
podľa medzinárodných štandardov. Zmeny si vyžaduje aj marketingová stratégia a celková 
prezentácia univerzity smerom k odbornej a širšej verejnosti. Pristúpim k spracovaniu 
k stratégie rozvoja univerzity do roku 2020 v súlade s novým programovým obdobím EÚ, 
Operačným programom Vzdelávanie, výskum, inovácie a programom Horizont 2020, ktorý 

nadväzuje na stratégiu Európa 2020. 

Chcem Vám ponúknuť otvorenú a úprimnú spoluprácu pri kvalitatívnom rozvoji našej 
univerzity v oblastiach jej vzdelávacieho a výskumného zamerania, v riadení, v mobilitách, 
domácich a medzinárodných projektoch. Som osobne presvedčený, že dôveru a nakoniec 
naplnenie poslania a cieľa sa nám spoločne podarí získať len každodennou poctivou 
a tvorivou prácou, ktorá bude vychádzať zo zreteľne koncipovanej stratégie a bude v súlade 
s Dlhodobým zámerom rozvoja Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
odporúčaniami Európskej asociácie univerzít (EUA) a bude adekvátne reagovať na výsledky 
hodnotenia komplexnej akreditácie v roku 2014. 

Ak si stanovíme náročné ciele, môžeme byť sklamaní z toho, čo sme nedosiahli, ale ak si 
stanovíme jednoduché a ľahko dosiahnuteľné ciele, určite budeme sklamaní, z toho čo sme 
dosiahli. Cieľom je, aby sme boli spoločne úspešní, preto aj program, ktorým sa uchádzam 

o Vašu dôveru vo voľbách kandidáta za rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne je založený na našej vzájomnej úcte, spolupráci, rešpektovaní rozdielnych postojov 
a názorov, avšak so zreteľom na pracovné, osobné a životné úspechy našich študentov 



a absolventov v podobe uplatnenia sa v hospodárskej praxi na dynamickom trhu práce, 
prípadne v akademickej a vedeckej sfére, ktoré budú našim spoločným úspechom 
a vizitkou profesionálnej a zodpovednej práce. 

V Trenčíne, 18.2.2013 


