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EDITORIÁL

Koncom júna na chodbách fakúlt, v aulách a v seminárnych miestnostiach stíchol dobre známy školský ruch, ale nie nadlho... Zvuky diskutujúcich študentov počas semestra, nervózne
ticho a šepot študentov počas štátnic či skúšok vystriedali iné zvuky: detský džavot malých
vysokoškolákov, ale aj zvuky pracovných strojov v budove „B“. Vďaka zaujímavému programu, ale aj vďaka propagácii, sa na Trenčiansku detskú univerzitu tento rok prihlásil rekordný
počet malých vysokoškolákov. Nadšené skandovanie „Hossa, Hossa“ po imatrikulácii, slzičky
dojatých rodičov počas promócie, či skvelé obrázky, na ktorých deti zachytili svoje dojmy
z Trenčianskej detskej univerzity, to bola odmena pre celý tím pracovníkov, ktorí sa podieľali
na príprave a realizácii tohto projektu.
Kým v budove „C“ džavotali deti, v budove „B“ na Študentskej ulici sa počas celých prázdnin rozliehali pracovné stroje. Projekt „Študentského centra“ na prvom poschodí prešiel od
architektonických návrhov do štádia realizácie a termín ukončenia prác, koniec septembra
2013, nedával priestor na žiadne zaháľanie. Súbežne s realizačnými prácami na Študentskom
centre prebiehali aj rekonštrukčné práce na prízemí, kde sa modernizovala nová učebňa pre
študentov Univerzity tretieho veku, ktorí sa budú vzdelávať v modernom prostredí za pomoci
najnovších informačno-komunikačných technológií.
Prázdninové mesiace júl a august ubehli ako voda a pre mnohých z nás boli naplnené prácou
na budovaní priestorov pre našich študentov, ale aj na budovaní dobrého mena našej univerzity. Svoju osobnú podporu nám na slávnostnom otvorení akademického roka 2013/2014,
23. septembra 2013, verejne vyjadril predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róbert
Fico, CSc.
Všetkým pedagógom, pracovníkom, študentom, a obzvlášť študentom prvých ročníkov, želám
veľa elánu a odhodlania šíriť dobré meno našej alma mater, ktorá hrdo a s plnou zodpovednosťou nosí meno Alexandra Dubčeka.
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text / JOZEF HABÁNIK

UNIVERZITA A JEJ ROZVOJ

V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014
Milí študenti, vážení kolegovia,
dovoľte mi predstaviť Vám informácie o štúdiu, ktoré
každoročne vydáva Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, a umožniť Vám získať podrobný prehľad o študijných programoch realizovaných na
našej univerzite.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
je univerzitnou vysokou školou. Základným predpokladom plnenia dlhodobého zámeru rozvoja univerzity v oblasti vzdelávania je erudovaný, profesionálne
zdatný akademický personál, nadaní študenti, vhodné
a perspektívne študijné programy, efektívne vyučovacie metódy, moderné technické vybavenie učební
a laboratórií. Hlavným cieľom univerzity je skvalitnenie vzdelávacieho procesu zvyšovaním tvorivosti,
podnikavosti, tímovosti a profesionality študentov
s ohľadom na potreby a očakávania praxe.
Snahou v budúcom období je rozšírenie spolupráce
prostredníctvom bilaterálnych zmlúv s ostatnými univerzitami, ale i podnikateľskými subjektmi, kde by
sa realizovali okrem vzdelávacích aktivít študentov
a pracovníkov stáže na získanie praktických skúseností s využitím v praxi a pri realizovaní projektov medzinárodnej úrovne.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
je mladá, moderná a rýchlo sa rozvíjajúca univerzita,
ktorá poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 4 fakultách, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte zdravotníctva, Fakulte priemyselných technológií
so sídlom v Púchove, na celouniverzitnej Katedre politológie a spoločnom celouniverzitnom pracovisku Vitrum Laugaricio. Vo svojej pomerne krátkej histórii prechádzala naša univerzita viacerými fázami a etapami
budovania proﬁlu vo väzbe na kreovanie jednotlivých
fakúlt a celouniverzitných pracovísk, študijných odborov, resp. programov, v orientácii vedeckej, výskumnej
a vývojovej základne a podobne. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje vzdelávanie univerzitného typu v širšom spektre vedných
disciplín zameraných na techniku, technológiu, manažment, verejnú správu a regionálny rozvoj, zdravotníctvo a politológiu vo všetkých stupňoch vzdelávania.
Kvalitné vzdelanie poskytujeme formou 3K, a to kvalitné
študijné programy, kvalitní učitelia a kvalitné prostredie.
Študijné programy vyučované na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sú akreditované, to
znamená, že spĺňajú všetky kritéria v zmysle plat-
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nej legislatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a Akreditačná komisia
MŠ SR priznala našej univerzite právo udeľovať absolventom daných študijných programov zodpovedajúce
tituly. Akreditácia študijného programu znamená záruku kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelania, záruku vysokej odbornej a pedagogickej spôsobilosti vysokoškolských učiteľov a túto záruku v plnej
miere poskytujeme študentom.
Čo nás čaká v akademickom roku 2013/2014
Stanovili sme politiku kvality, ktorá je základom vnútorného systému kvality vzdelávania na univerzite, je
záväzná pre všetky súčasti našej univerzity, jej zamestnancov a partnerov. Politika kvality našej univerzity sa transformovala na konkrétne využitie na
univerzite do cieľov kvality. Ciele kvality univerzity
sú rozpracované vnútorným dokumentom pre fakulty a celouniverzitné pracoviská univerzity a z nich sú
konkretizované osobné ciele.
Základom stratégie rozvoja našej univerzity je poslanie
univerzity, ktoré je orientované na udržiavanie a rozvíjanie svojej identity vedeckej a vzdelávacej ustanovizne

v sústave vysokoškolského vzdelávania doma a v zahraničí, vytváranie podmienok na kvalitné vzdelávanie
v technických, ekonomických, sociálnych, spoločenských a zdravotníckych študijných odboroch, prípravu
svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosť a humanizmus, prispievali k vedeckému a kultúrnemu rozvoju a hospodárskej prosperite spoločnosti.
V súvislosti so stratégiou rozvoja do roku 2020 bude
naša univerzita pracovať na udržaní statusu vysokej
školy univerzitného typu s postupným proﬁlovaním
sa na výskumnú univerzitu, čo predpokladá získanie
doktorandského štúdia a vybudovanie excelentných
pracovísk na všetkých súčastiach univerzity, a tým
zvýšenie kvality vzdelávania na univerzite na základe inovácii metód, nástrojov a princípov všetkých
výchovných a vzdelávacích aktivít, študijných programov, jednotlivých študijných disciplín a vyučovacích
predmetov vrátane požiadaviek na vzdelanie, odbornú kvaliﬁkáciu a ľudské vlastnosti budúcich absolventov, vyplývajúcich zo strategických cieľov rozvoja spoločnosti a jednotlivých regiónov a dlhodobých
trendov v rozvoji spoločenskej a hospodárskej praxe.
Inovácie študijných materiálov a podporu rozvoja
kvalitného vzdelávania s cieľom zlepšenia vzdelávacieho procesu na našej univerzite zabezpečí nový
projekt s názvom „Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“.
Realizácia projektu „Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných
programov“ prispeje k vytvoreniu vhodných podmienok na zavedenie inovatívnych foriem vzdelávania.
Zdigitalizovaný študijný materiál prispieva k efektívnemu a modernému vytvoreniu interaktívnej komunikácie medzi pedagógom a študentom. V súčasnosti
je svetovým trendom na univerzitách viesť vzdelávací
proces nielen prezentačnou formou, ale využívať aj
kombinovanú formu vzdelávania a realizovať dištančnú formu vzdelávania. Projekt prispieva ku skvalitneniu každej vzdelávacej formy skvalitnením všetkých
študijných materiálov, kde sa okrem digitalizácie
uplatňujú aj didaktické zásady a materiál sa štandardizuje do jednotnej formy.
V máji 2013 univerzita začala s rekonštrukciou priestorov v budove B a prípravou nového študentského cen-

tra. Vznikne tak prvý unikátny otvorený priestor pre
študentov s rozlohou približne 85 metrov štvorcových
členený na pracovnú a oddychovú časť, ktorý bude
dopĺňať samostatná presklená zasadačka. Súčasťou
študentského centra bude aj technická miestnosť
a štúdio pripravovaného študentského rádia, ktoré
bude umiestnené v priestoroch presklenej zasadačky.
Naša univerzita má ambíciu reálne rozvíjať spoluprácu s praxou a ponúknuť svoje odborné ľudské zdroje
a moderné prístrojové vybavenie na riešenie konkrétnych úloh v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja.
Činnosti budú združené pod plánované Kompetenčné
centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. V súčasnosti naša univerzita realizuje dôležitý krok, podali sme žiadosť o nenávratný ﬁnančný
príspevok na personálne posilnenie výskumných a vývojových kapacít na Fakulte priemyselných technológií
formou kompetenčných centier. Významný potenciál
na spoluprácu s praxou má aj novootvorené Centrum
excelentnosti pre sklo, keramiku a silikátové materiály
na pôde našej univerzity. V rámci projektu by mal
počas 2 rokov pôsobiť tím zložený s 20 postdoktorandov, ktorí sa budú intenzívne venovať aplikovanému
výskumu a vývoju pre prax. Kompetenčným centrom
sa posilní spolupráca s významnými podnikmi v regióne, okrem iných s producentom pneumatík Continental Matador v Púchove, sklárňami RONA v Lednických
Rovniach a Vetropack v Nemšovej.
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Vážené kolegyne, kolegovia, vážení študenti,
v priebehu nasledujúcich mesiacov nás čaká náročná úloha, sformovať a pripraviť projekt univerzitného vedeckého, resp. technologického centra s cieľom
byť lídrom technického a inovačného pokroku, transferu technológií do hospodárskej praxe. Nakoľko nie
vždy sa mi darí presadzovať rozvojové zámery k plnej
spokojnosti, opätovne Vás pozývam zapojiť sa do odbornej diskusie o smerovaní univerzity. Uvedomujem
si, že zásadné zmeny prinášajú so sebou riziko a neistotu, ale najmä príležitosti byť v centre spoločenského a hospodárskeho diania.
Dovoľte mi zaželať nám všetkým spoločne v nasledujúcom akademickom roku kreatívnu pracovnú atmosféru, pevné zdravie, úspechy a spokojnosť v profesijnom i osobnom živote.

PREDSTAVUJEME DEKANOV FAKÚLT TNUAD
Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

1/ TnUAD so súčasným vedením prechádza mnohými
zmenami. Ako hodnotíte spoluprácu fakulty, ktorú vediete,
s rektorom doc. Ing. Jozefom
Habánikom, PhD.?
Určitý spôsob (alebo model) spolupráce súčastí a rektora je zavedený po prvýkrát za posledných
minimálne 10 rokov. Ukázal sa
však efektívny a prospešný tak pre
univerzitu ako celok, ako aj pre
jednotlivé súčasti.
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2/ Počet zapísaných študentov v akademickom roku
2013/2014 potvrdzuje, že
naša univerzita stále patrí
medzi obľúbené slovenské
verejné vysoké školy. O ktoré
študijné odbory študenti aktuálne prejavili najväčší záujem?

Najväčší záujem je o študijný
program ľudské zdroje a personálny manažment. Študijný program
ľudské zdroje a personálny manažment sa uskutočňuje v odbore ľudské zdroje a personálny
manažment, (Human resources
and personal management), ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského
vzdelávania Slovenskej republiky.
Študijný program ľudské zdroje
a personálny manažment sa zameriava na získanie relevantných
teoretických vedomostí a praktických poznatkov z ekonomických,
sociálnych, humanitných a iných
spoločenských vied a zákonitostiach reprodukcie a rozvoja
ľudského potenciálu, konkrétnej
osobnosti; získavať a analyzovať
informácie, vytvárať nové vedomosti a zručnosti pre prácu s ľuďmi a rozvíjať schopnosti riadenia
ich činnosti v organizáciách; analyzovať a ovplyvňovať procesy na
trhu práce, ekonomické, sociálne,
kultúrne a demograﬁcké súvislosti
mobility zamestnancov, aktuálne
hodnoty a predstavy ľudí o práci, pracovnom výkone, odbornom
vzdelávaní a profesionálnom raste. Súčasťou daného študijného programu sú zovšeobecnené
praktické skúsenosti, metódy,
zručnosti a schopnosti tvorivého
uplatňovania vedomostí a poznatkov pri výkone povolania, riadení
rozvoja ľudských zdrojov, pracovného výkonu, komunikácie
a správania sa ľudí v organizáciách, na trhu práce a v pracovných
skupinách, plánovaní a projektovaní manažérskych a personálnych činností.
3/ TnUAD patrí medzi pracoviská, ktoré sa neustále snažia
zlepšovať študijné podmienky
pre študentov. S akými výučbovými, ale aj materiálny-

mi zmenami prichádzate od
nového akademického roku
2013/2014?
Od tohto akademického roka sa
bude vyučovanie v študijnom
programe ľudské zdroje a personálny manažment na získanie
praktických poznatkov a zručností
(a najmä v personálnej, mzdovej
a administratívnej agende organizácii) uskutočňovať na základe
využitia softvérových programov,
ktoré bežne využívajú výrobné
podniky a iné organizácie.
4/ Letné prázdniny, ktoré sú
určené na oddych študentov,
ale aj pedagógov, sú za nami.
Ako ste vy osobne oddychovali cez tieto letné mesiace?
Podľa princípu: „Oddych je zmena
predmetu činnosti.“
5/ Začiatok akademického
roka po prázdninách nie je
vždy pre študentov jednoduchý. O niečo ťažšie to majú
prváci, ktorí prechádzajú zo
stredoškolského do vysokoškolského prostredia. Máte
pre študentov nejaké osobné
odporúčania, ako sa čo najefektívnejšie zapojiť do školského procesu?
Počúvať, čítať, pýtať sa a premýšľať.

Doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan Fakulty špeciálnej techniky

1/ TnUAD so súčasným vedením prechádza mnohými
zmenami. Ako hodnotíte spoluprácu fakulty, ktorú vediete,
s rektorom doc. Ing. Jozefom
Habánikom, PhD.?
Pán rektor doc. Ing. Jozef Habánik,
PhD. si prehliadol pracoviská FŠT
v objekte Záblatie, nechal si doložiť
reálnosť zabezpečenia akademického roka 2013/2014 v tomto objekte, prijal opatrenia na personálne,
materiálne a ﬁnančné zabezpečenie
zreálnenia faktu, že FŠT bude úlohy už naplno realizovať v objekte
Záblatie. FŠT tento prístup oceňuje, pretože nejde o nereálne sľuby.
Rektorovi doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD., sa darí stmeľovať spoluprácu jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk. Spolupráca
s pánom rektorom je konštruktívna
a vecná, založená na jeho osobnom
prehľade o dianí na FŠT, o jej problémoch a potrebách.
2/ Počet zapísaných študentov v akademickom roku
2013/2014 potvrdzuje, že
naša univerzita stále patrí
medzi obľúbené slovenské
verejné vysoké školy. O ktoré
študijné odbory študenti aktuálne prejavili najväčší záujem?
FŠT má to šťastie, že jej študijné
programy sú akceptovateľné a akceptované pre potreby praxe. FŠT
bola pomerne dobre hodnotená
v agentúrnom sledovaní uplatniteľnosti absolventov v praxi. Manažment FŠT sa nespoliehal na
správy z tlače a overil si potrebu
absolventov FŠT pre prax. Druhá
stránka veci je to, že záujem mladej

generácie o štúdium technických
študijných programov na Slovensku,
ale aj vo svete klesá. Zamestnanci
FŠT vykonali nemálo prezentácií o
vhodnosti štúdia na FŠT. Dekan FŠT
spolu so svojim manažmentom obišiel takmer všetky stredné školy na
Slovensku. Hoci sa na FŠT hlási viac
ako 250 študentov do prvých ročníkov, aj tak je to pokles voči kapacitným možnostiam na FŠT. Tomuto
faktu bude FŠT venovať v budúcnosti zvýšenú pozornosť a prijímať
opatrenia na zlepšenie stavu.
3/ TnUAD patrí medzi pracoviská, ktoré sa neustále snažia
zlepšovať študijné podmienky pre študentov. S akými výučbovými, ale aj materiálnymi zmenami prichádzate od
nového akademického roku
2013/2014?
Snažíme sa reagovať na potreby
slovenského priemyslu, vedy a školstva. Spätná väzba praxe je kladná,
ﬁrmy, zariadenia, ústavy a inštitúcie
potvrdzujú našu správnu orientáciu.
FŠT má podpísanú dohodu o spolupráci s takmer 30 inštitúciami,
čím chceme ponúknuť študentom
uplatniteľnosť v praxi. V akademickom roku 2013/14 FŠT organizuje
2 významné medzinárodné vedecké
konferencie (TRANSFER a Špeciálna strojárska technika) a podieľa
sa na príprave a organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie
Hydropneutech a Deterioration, Dependability, Diagnostics. Výsledky
konferencií v minulosti zaradili FŠT
medzi uznávané strojárske fakulty
doma i v zahraničí.
4/ Letné prázdniny, ktoré sú
určené na oddych študentov,
ale aj pedagógov, sú za nami.
Ako ste vy osobne oddychovali
cez tieto letné mesiace?
Vzhľadom na to, že som si podal žiadosť na menovacie konanie, je moje
užívanie letného obdobia pracovné,
mám záujem pripraviť sa na tento
akt dôsledne. Prázdniny a dovolen-
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kové obdobie trávim starostlivosťou
o vnúčatá. Je to pre mňa relax a nabíjanie akumulátorov mojej aktivity
na ďalšiu činnosť. Samozrejme, že
nás letné obdobie nezastavilo v napredovaní diania na FŠT.

5/ Začiatok akademického roka
po prázdninách nie je vždy pre
študentov jednoduchý. O niečo ťažšie to majú prváci, ktorí
prechádzajú zo stredoškolského do vysokoškolského prostredia. Máte pre študentov nejaké osobné odporúčania, ako
sa čo najefektívnejšie zapojiť
do školského procesu?
Prechod zo stredoškolského štúdia na vysokoškolské prináša rad
zmien – nové formy i metódy štúdia, väčší dôraz na samostatnosť
a osobnú zodpovednosť študenta,
pomerne veľké tempo v napredovaní preberanej tematiky. Na druhej
strane život vysokoškoláka je veľmi
pestrý, zaujímavý a všestranný.
Pedagógovia sú pripravení formou
konzultácií so študentmi zopakovať
stredoškolskú problematiku prípadne vyrovnať nie vždy rovnakú úroveň vedomostí študentov. Nastupujúcim študentom odporúčam nebáť
sa štúdia, nezľaknúť sa rýchleho
tempa prednášania problematiky
v jednotlivých predmetoch a nájsť
si cestu k pedagógom tak, aby
s nimi boli v potrebnom kontakte
pri zvládaní preberanej problematiky. Potom je veľký predpoklad, že
skúškové obdobie nebude obdobím stresu, ale normálnym priebehom štúdia.

Prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

dekan Fakulty priemyselných technológií

1/ TnUAD so súčasným vedením prechádza mnohými
zmenami. Ako hodnotíte spoluprácu fakulty, ktorú vediete,
s rektorom doc. Ing. Jozefom
Habánikom, PhD.?
Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove pracujem takmer
od jej vzniku, od roku 1997. Keďže
som vykonával funkciu prodekana
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
mal som možnosť spoznať osobne všetkých funkcionárov univerzity od jej vzniku až po súčasnosť.
Pána rektora poznám od čias, kedy
vykonával funkciu prodekana na
FSEV. Som presvedčený, že rozvoj
univerzity a jej napredovanie závisí
od celého vedenia a v neposlednom
rade na všetkých zamestnancoch,
ako pristupujú k svojím pracovným
povinnostiam. Za krátke obdobie vo
funkcii rektora sa toho urobilo veľa
všetkých smeroch, najdôležitejšie považujem stabilizáciu pracovno-právnych vzťahov a spoluprácu
jednotlivých fakúlt medzi sebou
a rektorátom, čo je zárukou rozvoja univerzity. Spoluprácu s pánom
rektorom FPT hodnotí pozitívne.
Prajem pánovi rektorovi a celému
vedeniu univerzity prajem veľa tvorivých nápadov, dostatok sily a čo
najlepšie výsledky pri komplexnej
akreditácii.
2/ Počet zapísaných študentov v akademickom roku
2013/2014 potvrdzuje, že naša

univerzita stále patrí medzi
obľúbené slovenské verejné
vysoké školy. O ktoré študijné
odbory študenti aktuálne prejavili najväčší záujem?
Naša fakulta je univerzitnou fakultou v plnom rozsahu, čo potvrdzuje, že máme akreditované študijné
programy vo všetkých troch stupňoch štúdia a máme priznané práva
na udeľovanie titulu docent a profesor. Pre prvý stupeň máme akreditovaných päť bakalárskych študijných programov, v druhom stupni
jeden – materiálové inžinierstvo so
zameraním všetky druhy materiálov
– guma, plasty, textil, anorganické,
environmentálne inžinierstvo a fyzikálne inžinierstvo materiálov. V doktorandskom štúdiu máme jeden študijný program, kde sú už študenti
orientovaní na konkrétne problémy
v rámci materiálov. Naši absolventi
nemajú problém s uplatnením sa,
dokazujú to aj každoročné hodnotenia a štatistiky.
3/ TnUAD patrí medzi pracoviská, ktoré sa neustále snažia
zlepšovať študijné podmienky pre študentov. S akými výučbovými, ale aj materiálnymi zmenami prichádzate od
nového akademického roku
2013/2014?
Samozrejme aj naša fakulta sa snaží
držať trend kvalitného vzdelávania
a okrem dvoch nových bakalárskych
študijných programov v oblasti materiálového inžinierstva, sa snažíme
zabezpečiť výchovno-vzdelávací
proces aj po materiálnej stránke.
Je to hlavne vybavenie učební výpočtovou a prístrojovou technikou
a verím, že sa zlepší i prostredie,
v ktorom bude prebiehať výučba.
Rovnako by som si prial, aby sa pre
študentov, ktorí bývajú na internáte
zriadilo oddychové centrum, pretože priestory ,ktoré mali k dispozícií
na najvyššom poschodí, sa zrekonštruovali pre študijný program Textilná technológia a návrhárstvo.
4/ Letné prázdniny, ktoré sú
určené na oddych študentov,

ale aj pedagógov, sú za nami.
Ako ste vy osobne oddychovali
cez tieto letné mesiace?
Tak ako v minulosti i tento rok som
čerpal väčšiu časť dovolenky počas
letných prázdnin. Priznám sa, časť
dovolenky som strávil pracovne
a zvyšok dovolenky som relaxoval
na záhradke, ktorá je mojou pýchou a kde si skutočne odpočiniem
so svojou rodinou a priateľmi. Myslím si, že som mal pestrú dovolenku
a ubehla veľmi rýchlo.
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5/ Začiatok akademického
roka po prázdninách nie je
vždy pre študentov jednoduchý. O niečo ťažšie to majú
prváci, ktorí prechádzajú zo
stredoškolského do vysokoškolského prostredia. Máte pre
študentov nejaké osobné odporúčania, ako sa čo najefektívnejšie zapojiť do školského
procesu?
Pre začínajúcich študentov mám
nasledovné odporúčanie a to, že si
musia sami stanoviť svoje priority,
či chcú dokončiť štúdium, alebo
nie. Prechod zo stredoškolského na
vysokoškolské štúdium je rozdielny,
do plnenia povinností ich nebude
nikto nútiť a bude sa zdať, že majú
veľa voľného času a povinnosti
si môžu preniesť do ďalšieho semestra a splniť ich neskôr. Tu však
začína problém a mnohí študenti
štúdium ukončia práve preto, že si
svoje študijné povinnosti odkladali.
Želám im, aby ich prvý neúspech
hneď neodradil, ba naopak, nech
vás posilní vo vašom ďalšom odhodlaní dosiahnuť vytýčený cieľ.

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan Fakulty zdravotníctva

V dennom bakalárskom štúdiu budeme mať v študijnom programe
fyzioterapia asi 65 nových poslucháčov, v študijnom programe
ošetrovateľstvo asi 60 nových poslucháčov, v študijnom programe
laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve (LVMZ) asi 30 nových poslucháčov. Fyzioterapia je
stále v kurze, ale narástol nám počet záujemcov o ošetrovateľstvo
i o LVMZ, a to nás teší.

1/ TnUAD so súčasným vedením prechádza mnohými
zmenami. Ako hodnotíte spoluprácu fakulty, ktorú vediete,
s rektorom doc. Ing. Jozefom
Habánikom, PhD.?
Spolupráca Fakulty zdravotníctva
s pánom rektorom je vecná, hutná, priama. Pán rektor je veľmi
dobre informovaný o situácii na
fakulte, čo uľahčuje komunikáciu
i prijímanie postojov, stanovísk
či rozhodnutí. V tejto spolupráci sa premieta motto, ktoré naša
fakulta deklarovala už dávnejšie:
„Silné“ fakulty robia „silnú“ univerzitu, „silná“ univerzita posilňuje fakulty.“
2/ Počet zapísaných študentov v akademickom roku
2013/2014 potvrdzuje, že
naša univerzita stále patrí
medzi obľúbené slovenské
verejné vysoké školy. O ktoré
študijné odbory študenti aktuálne prejavili najväčší záujem?

3/ TnUAD patrí medzi pracoviská, ktoré sa neustále snažia
zlepšovať študijné podmienky
pre študentov. S akými výučbovými, ale aj materiálnymi zmenami prichádzate od
nového akademického roku
2013/2014?
Teší nás, že FZ získala znovu akreditáciu pre magisterský študijný
program ošetrovateľstvo. Takisto
sme dokončili práce na akreditačnom spise pre bakalársky študijný program v dennej aj externej
forme verejné zdravotníctvo, ktorý
posielame na akreditačnú komisiu.
Ďalej zriadime samostatnú Katedru fyzioterapie FZ. Veľkým krokom
pre vedu a výskum bolo získanie
hyperbarickej komory (v hodnote
viac ako 3 mil. eur) z európskych
projektov, ktorá začne svoju činnosť zrejme v marci 2013.
4/ Letné prázdniny, ktoré sú
určené na oddych študentov,
ale aj pedagógov, sú za nami.
Ako ste vy osobne oddychovali cez tieto letné mesiace?
Priznám sa, v súvislosti s uvedenými zmenami ako aj „dobiehaním“
povinnosti z predchádzajúceho
akademického roka som oddychoval pomenej, ale absolvoval som
dovolenku vo Vysokých Tatrách,
ktorá prispela k tak potrebnej regenerácii duševných i telesných síl.
5/ Začiatok akademického
roka po prázdninách nie je
vždy pre študentov jednoduchý. O niečo ťažšie to majú

prváci, ktorí prechádzajú zo
stredoškolského do vysokoškolského prostredia. Máte
pre študentov nejaké osobné
odporúčania, ako sa čo najefektívnejšie zapojiť do školského procesu?
V tomto ohľade si dovolím parafrázovať výrok, ktorý sa pripisuje
V. I. Leninovi, že sa stačí poctivo
učiť a ostatné pôjde samo. Pridám
tiež parafrázovaný výrok nebohého pápeža Jána Pavla II., že nech
sa neboja tejto skúšky. A za fakultu dodám - že nech vydržia, lebo
nech sa deje čokoľvek, všetko je
riešiteľné, len treba zvoliť správne
riešenia.

9

V nasledujúcom čísle predstavíme
vedúcich celouniverzitných pracovísk TnUAD – Katedry politológie
a Centra kompetencie skla Vitrum
Laugaricio (VILA)

text / NORBERT JIROŠ

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE 2013
ÚSPEŠNÉ UKONČENIE 5-ROČNÉHO ŠTÚDIA V INŽINIERSKOM A V MAGISTERSKOM ŠTÚDIU NA
NAŠEJ UNIVERZITE JE KAŽDOROČNE ZAVŔŠENÉ SLÁVNOSTNÝMI PROMÓCIAMI. NA TEJTO
SLÁVNOSTNEJ UDALOSTI SA ZÚČASTŇUJÚ AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI UNIVERZITY A PRÍSLUŠNÝCH FAKÚLT A TIEŽ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI, PRIATELIA A ZNÁMI ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV.
V tomto roku sa slávnostné promócie začali na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, keď si študenti
prevzali inžiniersky diplom z rúk dekana fakulty doc.
Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc. Slávnostného aktu sa
okrem akademických funkcionárov fakulty zúčastnil
aj rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý
vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov,
ich rodičov, manželov, manželky a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas
celého štúdia. Rektor zároveň vo svojom príhovore
vyjadril presvedčenie, že naši absolventi budú dobrou vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné
vzdelanie, ktoré je schopné obstáť v konkurenčnom
prostredí na trhu práce. Úspešným absolventom rektor TnUAD zaželal veľa úspechov v ďalšej etape ich
života. Slávnostnú atmosféru podčiarklo hudobné
vystúpenie študentky Veroniky Kosáčovej z Fakulty
zdravotníctva.
Po slávnostných promóciách FSEV sa uskutočnili
promócie na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Univerzite tretieho veku, Katedre politológie,
Fakulte zdravotníctva a Fakulte špeciálnej techniky.
Na slávnostných promóciách Fakulty zdravotníctva
TnUAD v Trenčíne sa zúčastnil okrem akademických
funkcionárov fakulty a rektora univerzity doc. Ing.
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Jozefa Habánika, PhD. aj predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja a predseda Správnej rady našej univerzity MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo svojom
príhovore pozitívne zhodnotil zmeny, ktoré sa na našej univerzite uskutočnili od nástupu doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., do funkcie rektora, vyjadril našej
univerzite plnú podporu zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a zo srdca poprial absolventom
veľa šťastia v ich ďalšom živote.
Na našej univerzite študujú aj zahraniční študenti. V minulých rokoch úspešne ukončili štúdium na
FSEV absolventi z Ruska. K nim sa v tomto akademickom roku zaradil aj Alexander Mokrušin, ktorý
ukončil štúdium na Fakulte špeciálnej techniky. Rozhovor s Alexandrom Mokrušinom si môžete prečítať
na nasledujúcej strane.
Na slávnostnej promócii Fakulty špeciálnej techniky
sa, okrem rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.,
a vedenia fakulty zúčastnil aj kultúrny atašé Denis
Arsentiev, aby osobne zablahoželal prvému ruskému absolventovi Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
zoznámil sa s rektorom našej univerzity, vedením
fakulty a upevnil vzťahy pri ďalšej medzinárodnej
spolupráci.
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PRVÝ RUSKÝ ABSOLVENT FŠT

text / LENKA BARTOŠOVÁ

V TOMTO AKADEMICKOM ROKU SA K ÚSPEŠNÝM ABSOLVENTOM ZARADIL AJ ALEXANDER
MOKRUŠIN, KTORÝ AKO PRVÝ RUSKÝ ŠTUDENT NA FAKULTE ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY UKONČIL
ŠTÚDIUM V INŽINIERSKOM PROGRAME. JEHO DIPLOMOVÁ PRÁCA SA TÝKALA VYUŽÍVANIA
FILTROV V AUTOMOBILOCH NA ÚROVNI NANOTECHNOLÓGIÍ, O KTORÚ PREJAVILI ZÁUJEM AJ
V PSA PEUGEOT.
na Slovensku: Beckov, Čachtice, Trenčianske Teplice,
Bojnický zámok, Bratislavský hrad, bol som vo Vysokých Tatrách – na Kriváni,...

Požiadali sme Alexandra, aby porozprával, ako mu
ubehli tieto dva roky, a aké sú jeho plány do budúcna.
Alexander Mokrušin:
Pred tromi rokmi som sa ako bakalár strojníckej fakulty Iževskej štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova prihlásil na magisterské štúdium vo svojej
„alma mater” a spolu s magistrami Armurom Salimgaraevom a Petrom Kurguzskinom sme vycestovali na
mesačnú stáž na Slovensko. Tam sa uskutočnil pohovor o ďalšom štúdiu a o možnosti študovať v inžinierskom programe na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne
na Fakulte špeciálnej techniky (Špeciálna strojárska
technika).
Štúdium bolo dosť intenzívne, napríklad v Trenčíne študujú aj zbrane a vojenskú techniku, a v IžGTU
v mojom odbore som sa učil len automobily a motory –
nuž som si musel svoje vedomosti rozširovať. S mojím
slovenským kurátorom a vedúcim práce Ing. Lukášom
Bridíkom, PhD. sme našli rýchlo spoločný jazyk, možno aj preto, že je mladý, pomáhal mi vo všetkom.
Hlavný rozdiel v štúdiu v Rusku a u vás vidím v tom,
že naši študenti najskôr vykonajú štátnu skúšku a až
o mesiac prezentujú diplomovú prácu.
Slovensko je veľmi krásna krajina, už som si ju stihol
obľúbiť. Podnebie je takmer ako u nás, možno trochu
teplejšie. Vo voľnom čase som navštívil krásne miesta

Slovenský jazyk sa podobá na ruský a učiť sa ho je
ľahšie ako iný cudzí jazyk. Pedagógovia univerzity,
ktorí sú starší, zvyčajne rozumeli po rusky a aj dobre po rusky hovorili, ale mladí ľudia ho samozrejme
poznajú horšie. Bez ohľadu na jazykový kurz v Trenčíne (veď som bol „prvý ruský študent” - na mne
tento kurz skúšali), v prvých dňoch som sa vyjadroval
„slovanskou zmesou“ ruštiny so slovenčinou. Teraz
celkom dobre čítam po slovensky, rozumiem; je pravdou, hovoriť po slovensky je zložitejšie.
Aj cesty na Slovensko, aj ubytovanie – to všetko bolo na
vlastné náklady, dobrý univerzitný internát nebol drahý,
ceny v obchodoch v Trenčíne všeobecne sú také ako
u nás a zajesť si niečo v bufete – dokonca lacnejšie. Na
obedy som chodieval do jedálne, porcie boli dosť veľké
a najviac mi u vás chutili bryndzové halušky.
Našiel som si veľa nových priateľov, hlavne z radu
študentov FŠT, ktorí boli zasa na našej Iževskej štátnej technickej univerzite M. T. Kalašnikova.
Keby som mal hovoriť o plánoch do budúcnosti, ešte
som sa nerozhodol. V Iževsku teraz pracujem ako inžinier - konštruktér v NITI (vedecko-výskumný technický inštitút) – Progress a od p. dekana FŠT doc.
Ing. Petra Liptáka, CSc., som dostal ponuku, aby som
sa zapísal na doktorandské štúdium, pracoval na doktorandskej dizertačnej práci a obhájil ju v Trenčíne.
Som veľmi vďačný všetkým, ktorí mi pomohli dosiahnuť stanovený cieľ. V Trenčíne je to pracovníčka medzinárodného oddelenia Mgr. Marcela Brodová,
dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Peter
Lipták CSc., prekladateľka a učiteľka slovenského jazyka Ing. Danka Rakúsová, CSc., a samozrejme môj
vedúci a kurátor Ing. Lukáš Bridík, PhD. A tiež ďakujem všetkým pracovníkom a pedagógom mojej rodnej IžGTU M.T. Kalašnikova, profesorovi a dekanovi
Fakulty matematiky a prírodných vied Ali Vejsovičovi
Alijevovi, môjmu vedeckému vedúcemu Alexandrovi
Vasilievičovi Vachruševovi a pracovníčke Oddelenia
pre medzinárodné vzdelávanie a spoluprácu Elle Veniaminovne Sosnovič.

UDALOSTI

text / MILAN OLŠOVSKÝ

PROF. DARINA ONDRUŠOVÁ

3. NAJLEPŠIA „NOVÁ“ PROFESORKA V ODBORE MATERIÁLY
Nedávno zverejnila na svojej webovej stránke Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
ďalšie číslo ARRA Newsletter. Tentokrát bola témou
čísla: Publikácie profesorov vymenovaných v období
10. 10. 2006–10. 7. 2012 v databáze Web of Knowledge ﬁrmy Thomson Reuters. Pomerne podrobne a kriticky hodnotí úroveň novovymenovaných profesorov
a zamýšľa sa nad dôsledkami na celkovú úroveň vysokého školstva v SR.
ARRA si zobrala na mušku novovymenovaných profesorov v jednotlivých oblastiach výskumu a zostavila akúsi
„hitparádu“ najúspešnejších profesorov a odborov. Pre
našu univerzitu je potešujúce, že z novovymenovaných profesorov v odbore materiály je prof. Ing. Darina
Ondrušová, PhD., z púchovskej Fakulty priemyselných
technológií s H-indexom 7, 23 publikáciami vo WoK
a celkovo 167 citáciami na 3. mieste medzi novými profesormi v odbore materiály. Pri porovnaní aj s niektorými inými odbormi sú publikačné kvality pani profesorky
veľmi dobré, dosahujú výrazný nadpriemer v rámci SR.
Celá správa je k dispozícii na www.arra.sk.
Kvality pani profesorky ocenilo aj vedenie našej univerzity. Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., jej
na slávnostnom otvorení nového akademického roka
2013/2014 odovzdal Cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za vynikajúce výsledky v publikačnej činnosti medzinárodného významu.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

O CENU REKTORA 2013

Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., v januári 2013 vyhlásil Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013 v 4 súťažných kategóriách, do ktorej sa študenti mohli zapojiť sami alebo ich mohli navrhnúť ich pedagógovia.
V prvej súťažnej kategórii „najlepší nápad zameraný na skvalitnenie a spríjemnenie života študentov“ cenu
rektora získala Bc. Miroslava Kadlečíková za najlepší projekt zameraný na skvalitnenie a spríjemnenie štúdia
na Fakulte špeciálnej techniky.
Druhú súťažnú kategóriu pre najlepších študentov doktorandských študijných programov vyhral Ing. Karol
Kováč, doktorand z Fakulty priemyselných technológií v Púchove, za výnimočnú publikačnú činnosť v doktorandskom študijnom programe.
Tretiu súťažnú kategóriu – cenu rektora pre najlepších študentov bakalárskych, inžinierskych a magisterských študijných programov vyhral študent Luboš Jurovatý z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov.
Vo štvrtej súťažnej kategórii o cena rektora za významnú umeleckú tvorivú činnosť ocenenie získal Bc. Filip
Ferianec za namaľovanie obrazu Alexandra Dubčeka.
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., odovzdal oceneným študentom ceny na slávnostnom otvorení
akademického roka 2013/2014.
Oceneným študentom srdečne blahoželáme!
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MANUÁL PRE ŠTUDENTOV
FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV
Kontaktné údaje fakulty:
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 3, 911 50 Trenčín
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
Tel: 032/7400 401
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Vedenie fakulty
Dekan:
Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
e-mail: sergej.vojtovic@tnuni.sk
tel.: 032/7400 400

Sekretariát dekana:
Ing. Martina Ďurišková
e-mail: martina.duriskova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 401

Prodekan pre vedu a výskum:
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
e-mail: jaroslav.holomek@tnuni.sk
tel.: 032/7400 406

Prodekanka pre pedagogiku pre II. stupeň štúdia:
Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
e-mail: adriana.grencikova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 405

Prodekanka pre pedagogiku pre I. stupeň štúdia:
PhDr. Jana Španková, PhD.
e-mail: jana.spankova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 404

Tajomník FSEV TnUAD:
Ing. Boris Janský
e-mail: boris.jansky@tnuni.sk
tel.: 032/7400 403

Študijné oddelenie:
Úradné hodiny počas semestra:
pondelok / utorok / štvrtok: 7.00–11.00
streda:
7.00–11.00
piatok / sobota – nestránkový deň
Úradné hodiny mimo semestra:
pondelok / utorok / štvrtok: 7.00–10.00
streda:
7.00–10.00
piatok / sobota – nestránkový deň

Referentka - Inžinierske štúdium
Andrea Barišová
študijná referentka
tel: 032/7400 412
e-mail: andrea.barisova@tnuni.sk
1. a 2. ročník Ľudské zdroje a personálny manažment
– denná a externá forma

13.00–15.00

13.00–15.00

Referentky - Bakalárske štúdium
Mgr. Mária Hollá
študijná referentka
tel: 032/7400 413
e-mail: maria.holla@tnuni.sk
1.–3. ročník Ľudské zdroje a personálny manažment denná a externá forma

Mgr. Ľudmila Vázalová
študijná referentka
tel: 032/7400 411
e-mail: ludmila.vazalova@tnuni.sk
1.–3. ročník Verejná správa – denná a externá forma

Fakultná knižnica FSEV
Otváracie hodiny:
pondelok–štvrtok:
8.00–18.00
piatok / sobota:
8.00–14.00
Kontakt:
e-mail: silvia.majernikova@tnuni.sk
e-mail: agata.zigova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 491

STRAVOVANIE ŠTUDENTOV
Janka Reková – predaj stravných lístkov:
utorok: 11.30–13.00
e-mail: janka.rekova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 168
kancelária – rektorát, budova A, č.54
cena stravného lístka: 1,70 €
výdaj obedov v jedálni: 11.30–13.00

MANUÁL PRE ŠTUDENTOV

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
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Kontaktné údaje fakulty:
Fakulta špeciálnej techniky
Pri Parku 19, 911 06 Trenčín
tel.: 032/7400 201
www.fst.tnuni.sk

Vedenie fakulty
Dekan
doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
e-mail: peter.liptak@tnuni.sk
tel.: 032/7400 200
kancelária č. 229, 239

Sekretariát dekana
Miloslava Gavačová
e-mail: miloslava.gavacova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 201
kancelária č. 201

Prodekan pre výchovu a vzdelávanie
– zástupca dekana
Ing. Jozef Eliáš, PhD.
e-mail: jozef.elias@tnuni.sk
tel.: 032/7400 204
kancelária č. 236

Prodekan pre sociálnu starostlivosť
a spoluprácu s praxou
Ing. Štefan Pivko, PhD.
e-mail: stefan.pivko@tnuni.sk
tel.: 032/7400 203
kancelária č. 232

Prodekanka pre vedu, výskum, rozvoj
a medzinárodné vzťahy
Ing. Mária Ličková, PhD.
e-mail: maria.lickova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 216
kancelária č. 231, 419

Tajomník fakulty
Ing. Oľga Panáková
e-mail: olga.panakova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 202
kancelária č. 225

Vedúca Referátu akademických činností fakulty
Ing. Katarína Žitňanská
e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk
tel.: 032/7400 270
kancelária č. 107

Úradné hodiny:
pondelok, štvrtok:
streda:

SPRÁVCA AKADEMICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Vedúci internátu:
Peter Lukáčik
e-mail: peter.lukacik@tnuni.sk
tel.: 032/7400 264
kancelária č. 121
e-mail: peter.lukacik@tnuni.sk

Ing. Ľudmila Šimoňáková, PhD.
e-mail: ludmila.simonakova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 293
kancelária č. 210

7.30–11.00
7.30–11.00

13.00–14.30

CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKO KATEDRA POLITOLÓGIE
Kontaktné údaje
Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie TnUAD
Študentská 2, 911 50 Trenčín
tel.: 032/7400 901
http://politologia.tnuni.sk
Vedenie katedry
vedúci katedry, garant študijného odboru politológia
pre prvý stupeň
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,
e-mail: karol.janas@tnuni.sk
tel.: 032/7400 900
kancelária: budova B

MANUÁL PRE ŠTUDENTOV

Zástupca vedúceho pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
PhDr. Miroslav Řádek
e-mail: miroslav.radek@tnuni.sk
tel.: 032/7400 908
kancelária: budova B
Zástupkyňa vedúceho pre pedagogiku
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.,
e-mail: olga.bocakova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 903
kancelária: budova B

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Kontaktné údaje fakulty:
Fakulta zdravotníctva TnUAD
Študentská 2, 911 50 Trenčín
032/740 01 11
www.fz.tnuni.sk

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
e-mail: iveta.matisakova@tnuni.sk
tel.: 032/740 06 03
kancelária: blok B
Tajomníčka fakulty
Ing. Terézia Čögleyová
e-mail: terezia.cogleyova@tnuni.sk
tel.: 032/740 06 01
kancelária: blok B
REFERÁT akademických činností
Ing. Renáta Vlčková
e-mail: renata.vlckova@tnuni.sk
tel.: 032/740 06 10
kancelária: blok E
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Sekretariát dekana
Ing. Mária Halgošová
e-mail: maria.halgosova@tnuni.sk
tel.: 032/740 06 02
kancelária: blok B
Prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné
vzťahy
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
tel.: 032/740 06 11
kancelária: blok E

Úradné hodiny:
pondelok, utorok:
streda:
piatok:

7.30–10.00
8.00–10.00
7.30–10.00

13.00–14.00
13.00–14.00

STRAVOVANIE ŠTUDENTOV
Jedáleň – Základná škola,
ul. L. Novomeského 11, Trenčín
Katarína Majerčíková – predaj stravných lístkov
032/652 45 28
kancelária: blok F
výdaj obedov v jedálni: 11.45–12.30

Jedáleň – Fakultná nemocnica,
Legionárska ul. 28, Trenčín
Ing. Terézia Čögleyová, Ing. Mária Halgošová
– predaj stravných lístkov
032/74 00 601 – 602
Kancelária: blok B

Sekretariát katedry
Katarína Hrnčárová
kancelária: budova B, č. 326
e-mail: katarina.hrncarova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 901

KNIŽNICA KATEDRY POLITOLÓGIE
Mgr. Marián Bušša
marian.bussa@tnuni.sk
tel.: 032/7400 905
kancelária: budova B

Tajomník Katedry Politológie
Mgr. Pavol Struhár
e-mail: pavol.struhar@tnuni.sk
tel.: 032/7400 905
kancelária: budova B

PREDAJ ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV
Katarína Hrnčárová
e-mail: katarina.hrncarova@tnuni.sk
tel.: 032/7400 901
Úradné hodiny:
utorok: 8.00–10.00 / streda: 8.00–12.00
kancelária: budova B

MANUÁL PRE ŠTUDENTOV

Vedenie fakulty
Dekan
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
e-mail: jan.bielik@tnuni.sk
tel.: 032/740 06 00
kancelária: blok B

Sídlo fakulty:
Novomeského 11
911 08 Trenčín

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Kontaktné údaje fakulty:
Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD
I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov
tel.: 042/2851 111
www.fpt.tnuni.sk

Vedenie fakulty
Dekan:
Prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
e-mail: jan.vavro@fpt.tnuni.sk
tel.: 042/2851 812
kancelária: budova laboratórií č. 420

Sekretariát dekana, podateľňa:
Ing. Dana Baluchová
kancelária: budova laboratórií č. 326
e-mail: dana.baluchova@tnuni.sk
tel.: 042/2851 111

Prodekanka pre študijné záležitosti
Ing. Dana Bakošová, PhD.
e-mail: dana.bakosova@fpt.tnuni.sk
tel.: 042/2851 837
kancelária: budova laboratórií č. 137

Prodekan pre vedu a výskum
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
e-mail: milan.olsovsky@fpt.tnuni.sk
tel.: 042/2851 875
kancelária: budova laboratórií č. 315
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Prodekanka pre zahraničné vzťahy a rozvoj
prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
fakultná ERASMUS koordinátorka
e-mail: darina.ondrusova@fpt.tnuni.sk
tel.: 042/2851 826
kancelária: budova laboratórií č. 229
Oddelenie akademických činností
Ing. Zdenka Peclerová
kancelária: prízemie budovy jedálne, č. 2
e-mail: zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk
Úradné hodiny:
pondelok, utorok, štvrtok: 8.00–11.00
streda:
8.00–10.00
12.00–13.30

Správca Akademického informačného systému
Mgr. Jarmila Kuchariková
kancelária: budova internátu, č. 27
e-mail: jarmila.kucharikova@fpt.tnuni.sk

Vedúca internátu
Ing. Jarmila Gabrišová
kancelária: budova internátu, I. poschodie
e-mail: jarmila.gabrisova@fpt.tnuni.sk
tel.: 042/2851 848

STRAVOVANIE ŠTUDENTOV
Ing. Ľubica Balážová
– predaj stravných lístkov – utorok: 8.30–14.00
kancelária: budova internátu, č. 24
e-mail: lubica.balazova@fpt.tnuni.sk
tel.: 042/2851 843
cena stravného lístka: 1,51 €
výdaj obedov v jedálni: 11.00 – 12.00

FAKULTNÁ KNIŽNICA
budova internátu, podkrovie
vedúca: Jarmila Uričová
e-mail: jarmila.uricova@fpt.tnuni.sk
tel.: 042/2851 834
www.kniznica.tnuni.sk
Úradné hodiny:
pondelok:
7.00–11.30
utorok–štvrtok:
7.00–11.30
piatok:
7.00–11.30

MANUÁL PRE ŠTUDENTOV

12.00–16.30
12.00–15.00
12.00–13.30

text / MÁRIA ŠEDIVÁ

ZA PROFESOROM

BENČOM
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S HLBOKÝM ZÁRMUTKOM SME PRIJALI SPRÁVU, ŽE VO VEKU 75 ROKOV, V STREDU 2. OKTÓBRA
2013, NAPOSLEDY DOTĹKLO SRDCE DR. H. C. PROF. ING. JOZEFA BENČA, PHD., VÝZNAMNÉHO UNIVERZITNÉHO PROFESORA, UZNÁVANÉHO VEDCA A ODBORNÍKA V OBLASTI VEREJNEJ
SPRÁVY, PEDAGÓGA TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE, BÝVALÉHO
DEKANA FAKULTY SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV, S TITULOM DOCTOR HONORIS CAUSA
TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE.
nograﬁí a vysokoškolských učebníc sa budú aj naďalej vzdelávať naši študenti – budúci odborníci a pracovníci vo verejnej správe.
Jeho blízki kolegovia budú na pána profesora Benča
navždy spomínať aj ako na dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, kde prejavil okrem svojich
vedeckých a pedagogických kvalít aj svoje manažérske schopnosti. Svojím prístupom k podriadeným,
úctou, akú im prejavoval, svoju dochvíľnosťou a stopercentnou pripravenosťou si vyslúžil náš obdiv aj úctu.
Posledná rozlúčka s profesorom Benčom sa konala
7. októbra 2013 v krematóriu v Banskej Bystrici, kde
sa s ním v mene Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne rozlúčil rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. slovami:
„Vážený pán profesor,
stojím dnes pred Vami ako rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby som Vám
v mene jej pedagógov, zamestnancov a študentov
vzdal česť a hlbokú úctu. Zároveň tu však dnes stojím
ako Váš študent-doktorand a v mene svojom a taktiež
ostatných doktorandov, ktorých ste na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vychovali, vyslovujem Vám posledné zbohom, pán profesor“.

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Benčo, PhD., sa do spomienok
a sŕdc svojich kolegov a študentov na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne navždy zapísal ako človek milujúci svoju profesiu, človek hĺbajúci
nad mnohými spoločensko-ekonomickými otázkami,
človek pokorne sa skláňajúci pred ľudskou múdrosťou
a neoblomne stojaci voči ľudskej hlúposti.
S jeho menom sa bude na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov navždy spájať založenie Katedry verejnej správy FSEV, študijný program „verejná správa“,
ktorého bol prvým tvorcom a garantom a z jeho mo-

Česť pamiatke profesora Benča prišli na poslednej
rozlúčke prejaviť spolu s rektorom aj dekan Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., prodekanky a blízki pracovníci, kolegovia
z fakulty a zároveň úspešní doktorandi pána profesora Benča.

text / LENKA BARTOŠOVÁ

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

„RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV 2013”

KATEDRA TECHNICKEJ MECHANIKY A ČASTÍ STROJOV FŠT TNUAD V TRENČÍNE ZORGANIZOVALA
XIII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ A ODBORNÚ KONFERENCIU „RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV” V SPOLUPRÁCI S ÚSTAVOM CHEMICKÝCH A HYDRAULICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ, SJF,
STU BRATISLAVA A S HYDROPNEUTECH, S.R.O. – ŽILINA. KONFERENCIA SA KONALA V DŇOCH
5.6. – 7.6.2013 V HOTELI ODEVÁK – PIEŠŤANY.
Cieľom medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie bola prezentácia
a výmena informácií medzi odborníkmi z oblasti hydraulických a pneumatických prvkov a systémov a ich riadenia. Konferencie sa zúčastnilo
35 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a Českej republiky. Bolo
prednesených 18 prednášok, kde Katedru technickej mechaniky a častí
strojov prezentovali prof. Ing. Jozef Turza, CSc., Ing. Beáta Kopiláková,
Ing. Lenka Bartošová, PhD. a ako čestný hosť bol prizvaný dekan Fakulty
špeciálnej techniky doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
Príspevky na konferencii boli orientované do niekoľkých
odborných sekcií:
• Prvky hydraulických a pneumatických systémov a ich aplikácie
v priemysle, v doprave, v mobilných strojoch.
• Projektovanie a konštrukcia
hydraulických a pneumatických
prvkov a systémov.
• Technológia výroby a materiály hydraulických a pneumatických prvkov.
• Riadenie hydraulických a pneumatických systémov.
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• Prvky riadiacich a regulačných
systémov. Mechatronické systémy.
Proporcionálna technika a servotechnika.
• Modelovania a simulácia hydraulických a pneumatických
prvkov a systémov.
• Meranie, skúšanie a diagnostika
hydraulických a pneumatických
prvkov a systémov.

• Prevádzka a údržba hydraulických a pneumatických systémov.
• Pracovné kvapaliny a ekologické
aspekty prevádzky hydraulických
a pneumatických systémov.
• Nové metódy a prístupy v riadení a regulácii hydraulických
a pneumatických mechanizmov,
dynamika tekutinových systémov.
• Systémy riadenia kvality.

Významný počet prihlásených príspevkov bol zaradený do zborníka. Vybrané príspevky budú zverejnené v časopise Hydraulika a pneumatika.
Program konferencie ukončila plavba vyhliadkovou loďou po Sĺňave a prehliadka kúpeľov a historických pamiatok Piešťan. Konferencia bola príležitosťou pre stretnutie domácich a zahraničných odborníkov z priemyslu, vedeckých a výskumných pracovísk.

text / MILAN OLŠOVSKÝ

18. ROČNÍK MACHINE MODELING AND SIMULATIONS
Prvý septembrový týždeň (2.–5. 9. 2013) sa v krásnom prostredí v Oščadnici na Kysuciach uskutočnil už 18. ročník medzinárodnej konferencie
Machine Modeling and Simulations, ktorej spoluorganizátorom je aj
Fakulta priemyselných technológií. Hlavným organizátorom konferencie tento rok bola Žilinská univerzita. Počas 4 dní bolo prezentovaných
takmer 70 príspevkov od autorov z rôznych krajín. Zastúpenie mali technické univerzity nielen zo Slovenska, Čiech a Poľska, ale aj Bieloruska,
Ruska, Bosny a Hercegoviny, ale aj Kanady. Celá konferencia sa niesla
v priateľskom duchu, isto tomu pomohol aj spoločenský večer a výlet do
skanzenu slovenskej dediny vo Vychylovke. Pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov to bola zase vynikajúca príležitosť ako nadviazať
nové kontakty a zároveň sa zdokonaliť aj v anglickom jazyku.

text / EVA KRÁLOVÁ

DEVIATA EURÓPSKA MUZIKOTERAPEUTICKÁ
KONFERENCIA 2013 V OSLO
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NÓRSKA AKADÉMIA HUDBY Z OSLO A GRIEGOVA AKADÉMIA Z UNIVERZITY V BERGEN ORGANIZOVALI V DŇOCH 7. – 10. AUGUSTA 2013 DEVIATU EURÓPSKU MUZIKOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU, NA KTOREJ ODZNELI TÉMY Z OBLASTI MEDICÍNY, ZDRAVOTNÍCTVA, MUZIKOLÓGIE,
PEDAGOGIKY A ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY, PSYCHOLÓGIE A SOCIÁLNYCH VIED.

Leitmotívom konferencie bolo
„udanie tónu kultúrami, ktoré
uvažujú, skúmajú a vyjadrujú sa
o terapii hudbou.“ Zúčastnili sa
na nej odborníci zo Spojeného
kráľovstva, Nórska, Francúzska,
Talianska, Holandska, Dánska,
Švajčiarska, Švédska, Rakúska,
Poľska, Českej Republiky, Belgicka, Fínska, Ruska, Rumunska,
Španielska, Srbska a z Nemecka.
Zo Slovenskej republiky sa na
konferencii aktívne zúčastnili doc.
Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková
Zeleiová, PhD., z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a odborná asistentka z Fakulty
zdravotníctva TnUAD v Trenčíne,
PaedDr. Eva Králová, PhD. Hranice Európy prekročili prednášajúci
z Austrálie, Japonska, Číny, Nového Zélandu a Spojených štátov
amerických.

Vďaka organizátorom a vedeckej
rade sme dostali nielen možnosť
aktívne sa zúčastniť konferencie, ale aj participovať na workshopoch a sympóziách z oblasti
klinickej a školskej muzikoterapie,
a tak si navzájom vymieňať skúsenosti. Počas týchto 4 dní, ktoré
rýchlo ubehli, odznelo 64 prednášok a bolo prezentovaných 44
posterov. Uskutočnilo sa 12 workshopov, 7 besied za okrúhlym
stolom a 7 sympózií s témami ako
napr.: Muzikoterapia a duševné
uzdravenie, Súčasný výskum v oblasti demencie a muzikoterapie,
Premostenie výskumných skúseností s klinickou praxou v muzikoterapii a psychiatrii, Improvizácia
v terapii hudbou pre deti s poruchou autistického spektra, Muzikoterapia s deťmi a ich rodinami.

Veľmi sa mi páčilo, že účastníci
skôr hravo počúvali nové otázky
z oblasti muzikoterapie ako na ne
hľadali odpovede. Možno preto ponúknutý bohatý vedecký program
so širokým záberom tém prispel
nielen k výmene skúseností, zručností, myšlienok a k vzniku nových
priateľstiev, ale nám umožnil aj
vzájomne prežívať radosť z hudby
a záujem o terapiu hudbou.
Po odznení príspevkov sme využívali čas na prehliadku skvostov
mesta, ku ktorým určite patrí aj
park súsoší. Každý večer sme mohli
nadviazať nové kontakty a pookriať pri kvalitných hudobných
koncertoch a podujatiach. Ďakujem organizátorom konferencie
za hodnotný program, už teraz sa
teším na desiatu Európsku muzikoterapeutickú konferenciu, ktorá sa
bude konať vo Viedni v roku 2016.

text / MIRKA ANDRÁŠOVÁ

4. ROČNÍK

CELOSLOVENSKEJ MALEJ VEDECKEJ
KONFERENCIE

MIMORIADNE NADANÝCH ŽIAKOV
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa zaujíma o to, aby podnietila záujem už malých žiačikov
o vzdelanie a podporila ich usilovnosť v oblasti nadobúdania vedomostí. O tom svedčí aj podieľanie sa na
realizácii už 4. ročníka celoslovenskej malej vedeckej
konferencie mimoriadne nadaných žiakov.
Tieto nadané deti majú možnosť rozvíjať svoje talenty a vysoký intelekt na základných školách vďaka alternatívnemu programu edukácie nadaných –
APROGEN. S týmto projektom zameraným na rozvoj
a podporu talentovaných detí základných škôl prišla PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., ktorá je zakladateľkou APROGEN-u.
Na pôde našej univerzity sa dňa 19. júna 2013 stretlo
50 nadaných detí z 21 základných škôl a gymnázií
z celého Slovenska s IQ nad 130. Žiaci prezentovali
svoje ročníkové práce v 4 sekciách na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Privítali sme tu naozaj
výnimočných žiakov, ktorí sa zaoberali napríklad výskumom rastlín, politikou, vlastnosťami hélia či dokonca štúdiom japonskej kultúry. Tieto deti dokážu
veci, ktoré často nedokážeme ani my – dospelí.
Lavice našej univerzity si síce vyskúšali iba na jeden
deň, ale pedagógovia v nich vidia veľký potenciál
a prínos do budúcnosti.
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TRENČIANSKA
DETSKÁ UNIVERZITA TNUAD

NA NAŠEJ UNIVERZITE SA TO KONCOM AUGUSTA HEMŽILO MALÝMI ŠTUDENTMI. VIAC AKO
120 DETÍ SI PRIŠLO VYSKÚŠAŤ, AKÉ JE TO POSADIŤ SA DO VYSOKOŠKOLSKÝCH LAVÍC. UŽ PO
ĎALŠÍ ROK MOHLI VŠETKY DETI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL VO VEKU OD 6 DO 12 ROKOV ABSOLVOVAŤ
TRENČIANSKU DETSKÚ UNIVERZITU.
Pre deti boli pripravené počas troch dní súťaže, prednášky, ukážky sebaobrany, zaujímavé exkurzie a pod.
Malých študentov na úvod prišiel privítať rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., s ktorým
nasledovala hodina otázok na tému: „Ako funguje
vysoká škola?“
Deti pána rektora dôkladne vyspovedali a treba
uznať, že otázky boli veľmi adresné. Zaujímali sa
o to, ako fungujú laboratória, akých máme na škole
vedcov, aké máme zbrane na Fakulte špeciálnej techniky a padla aj otázka, či sa bude strieľať z dela. Na
pripravených prednáškach sa dozvedeli aj ďalšie zaujímavé témy. Veľký záujem bol aj o návštevu kancelárie rektora, kde si deti vyskúšali sedieť v rektorskom
kresle a nachvíľu sa vžiť do úlohy rektora.
Ako tradičnú slávnosť absolvovali malí študenti imatrikuláciu, kde jeden z nich zložil slávnostný imatrikulačný sľub. Malých bakalárikov na tomto akte čakalo
milé prekvapenie, keď tomuto malému študentovi
odovzdal imatrikulačný list sám „profesor Stanley
Cup“ Marián Hossa, ktorý prijal pozvanie rektora našej univerzity doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. Prekvapením tiež bolo, že Marián sedel na čele imatrikulačného senátu oblečený v talári. Toto prekvapenie
zožalo úspech a pri odchode Mariána Hossu začali
deti skandovať jeho meno.
Hoci návšteva Mariána Hossu utkvela v pamätiach detí
asi najviac, veľa informácií si priniesli aj z prehliadky
v sklárňach Nemšová, Lednické Rovne, či z exkurzie
na Strednej odbornej škole letecko-technickej a v Leteckých opravovniach Trenčín. Treba zhodnotiť, že na
tejto akcii sa zišli naozaj šikovné deti, a mnoho z nich
ma jasnú predstavu, čo chcú v živote robiť. Hlavne
chlapci majú pekné ambície, ako napríklad, že chcú
byť banskými inžiniermi či vedcami.
V posledný deň prebiehala slávnostná promócia, na
ktorej si malí študenti prevzali diplom o absolvovaní
Trenčianskej detskej univerzity Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Dúfame, že táto
akcia ich povzbudí v túžbe vzdelávať sa, a možno sa
o pár rokov s nimi znova stretneme ako s riadnymi
študentmi našej univerzity.

text / NORBERT JIROŠ

BUDUJEME

ŠTUDENTSKÉ CENTRUM

Študenti sú našimi partnermi a kolegami! – s takýmto
heslom prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. post
rektora na našej univerzite. Postupne sa toto heslo
stáva skutočnosťou a rektor neustále robí kroky smerom k skvalitneniu prostredia pre študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
V máji 2013 univerzita začala s rekonštrukciou priestorov v budove B a s prípravou nového študentského
centra. Vznikne tak prvý unikátny otvorený priestor
pre študentov o rozlohe približne 85 m² členený na
pracovnú a oddychovú časť, ktorý bude doplnený
o samostatnú presklenú zasadačku. Súčasťou študentského centra bude aj technická miestnosť a štúdio pripravovaného študentského rádia, ktoré bude
zdieľať priestory presklenej zasadačky.
Samotné študentské centrum má v sebe ambíciu
spojiť pod jednou strechou mimoškolské aktivity orientované na študentské mobility, neformálne
prednáškové priestory pre zaujímavých motivačných
speakerov, úspešných absolventov, mladých podnikateľov, priestor pre študentské ﬁrmy a start-up
spoločnosti. Priestor bude samozrejme poskytnutý aj
malým inovačným ﬁrmám z Trenčína vo forme coworkingu, ktoré môžu spolupracovať s našimi študentmi.

Vytvorí sa jedinečný kreatívny priestor, ktorý dopomôže našim aktívnym študentom v ich ďalšom osobnostnom rozvoji. Postupne bude vybavené funkčným
dizajn nábytkom, základnou prezentačnou technikou,
tlačiarňou s kopírkou a rýchlym wi-ﬁ pripojením.

22

text / JAROSLAV SPODNIAK, FILIP BAĽAĽA

UPEVNILI SME

ČESKO-SLOVENSKÉ VZŤAHY

MEDZI PASTORAČNÝMI CENTRAMI
Koncom letného semestra sa uskutočnila pripravovaná cesta nás študentov spoločne s našim pánom
kaplánom ThDr. Jurajom Sedláčkom, PhD, ktorá prebehla v susednej akademickej farnosti pri Českom
vysokom učení technickom v Prahe. Napriek pomerne dlhej ceste vlakom sa nikto z účastníkov nenudil,
nakoľko sme aj vo vlaku prežili spoločne príjemné
chvíle plné zábavy, a vzájomného sa poznávania. Keďže niektorí z nás išli do Prahy prvýkrát, vychutnávali
sme si aj výhľad z okien vlaku. Po príchode sme sa
boli ubytovať v boteli “Vodník“ na Vltave. Následne
sme sa spoločne zúčastnili na česko-slovenskej sv.
omši v modlitebni Kresťanského klubu, koleje Strahov, blok 8, Praha 6 (čo je mimochodom známe študentské “mestečko“, ktoré spája všetkých študentov,
ktorí na tomto mieste nájdu všetko čo potrebujú). Po
tejto omši sme prežili úžasný modlitbový a spoločenský večer, zoznámili sme sa so študentským spoločenstvom a akademickým kaplánom, správcom akademickej farnosti ČVUT v Prahe Ing. Mgr. Vladimírom
Slámečkom. Veľmi nás potešila nečakaná cesta lanovou dráhou z Petřína, po ktorej sme už išli zavŕšiť
tento deň na našu ubytovňu. Na druhý deň ráno sme
mali sýte raňajky (prekvapilo nás, že boli servírované
formou švédskych stolov) v mieste ubytovania a následne sme sa presunuli na Strahov, kde sme mali
možnosť zúčastniť sa na moderovanej prehliadke
opátskeho premonštrátskeho kláštora a komplexu
Strahov. Videli sme nádherné relikvie sv. Norberta,
kláštorné kaplnky, obrazárne, študovne, knižnicu
a „ﬁlozoﬁcký a teologický knižní sál“ a hneď po tom
sme boli pozvaní českými študentmi ČVUT na obed
do študentskej menzy. Poobede nás domáci “Pražáci“
pozvali na prehliadku Pražského hradu, Katedrály sv.
Víta, Malej strany a historického centra starého mesta, Karlovho mostu, Pražského orloja, Národní třídy,
Václavského námestia, pričom nás sprevádzali a rozprávali zaujímavosti o týchto miestach. Taktiež nám
ukázali, kde sídlila v minulosti ŠTB, kde mala svoju
pozorovateľňu, čo pre nás bolo zaujímavou novinkou.
Po celom nádhernom dni sme sa presunuli do kostola
sv. Bartolomeja, kde sa konala slovensko-česká
sv. omša. Po tejto omši bola v krypte pod kostolom
sv. Bartolomeja prednáška s diskusiou v rámci cyklu „Ve středu ke středu,“ „Odsun“ Němců – strašidlo
české ne-paměti“. Následne sme sa pešo presunuli
starým mestom cez Václavské námestie na Hlavní
nádraží a po ceste sme navštívili aj unikátny podnik,

v ktorom miesto obsluhy fungujú vláčiky obsluhujúce
návštevníkov, čo bolo veľmi zaujímavé a naozaj originálne a nezabudnuteľné.
Napriek všetkým týmto krásam mesta, mali pre
nás študentov veľký význam zamyslenia, ktoré boli
v rámci sv. omší. Hneď prvý deň sme sa mali možnosť
zamyslieť nad uponáhľanosťou tejto doby a nad tým,
aké významné je mať v tomto hektickom a naozaj
stresu plnom svete tú najväčšiu istotu, ktorou je pre
nás veriacich Pán Boh a Pán Ježiš Kristus. Na druhý
deň sme premýšľali a zároveň nadviazali na zamyslenie z predchádzajúceho dňa, nad tým, že keď už
aj človek čokoľvek doštuduje, čímkoľvek prejde, bez
bodu istoty je stratený a nenájde si na tomto svete
žiadne svoje miesto. Tieto zamyslenia nás upevnili vo
viere, a dodali nám nádej na riešenie situácií v našich
životoch, a preto sme vďační za príležitosť zúčastniť
sa tohto duchovne obohacujúceho pobytu.
Na záver dodávame, že po skončení a navrátení sa do
svojich “každodenných“ životov sme sa všetci zhodli
v tom, že tento BIG UPC EUROTRIP nám dodal mnoho
povzbudenia, mnoho krásnych a neopakovateľných
zážitkov a zároveň nás naplnil pokojom a odvahou na
zvládnutie nasledujúceho skúškového obdobia, ktoré
bude pre nás všetkých ťažkým, ale s Božou pomocou
zvládnuteľným obdobím.
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AKTÍVNI ŠTUDENTI

IDÚ DO PRAXE

NÁRODNÝ PROJEKT „VYSOKÉ ŠKOLY AKO MOTORY ROZVOJA VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI“
PRICHÁDZA PRIAMO MEDZI ŠTUDENTOV TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA
V TRENČÍNE, ABY IM PREDSTAVIL AKO SA MÔŽU ZAPOJIŤ DO PROJEKTU. ŠTUDENTI MÔŽU ZÍSKAŤ PODPORU ZO STRANY NAŠEJ UNIVERZITY AKO AJ PODNIKOV, PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI,
NENAHRADITEĽNÉ ZRUČNOSTI, ALE AJ KONTAKT S POTENCIÁLNYM ZAMESTNÁVATEĽOM.
Hlavným zámerom národného projektu „Vysoké
školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
je nadviazanie spolupráce Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne a ďalších slovenských vysokých škôl s podnikovou sférou v 7 krajoch Slovenskej republiky – Trenčianskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom,
Prešovskom a Košickom. Cieľovou skupinou národného projektu sú vysokoškolskí študenti na všetkých troch stupňoch - bakalári, magistri, inžinieri,
doktorandi. Projekt potrvá do októbra 2015.
V rámci prezentačného dňa projektu, ktorý sa konal
v utorok 1. októbra 2013 na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sa študenti oboznámili s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít
národného projektu, ktoré budú prebiehať formou
krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch či ﬁrmách, kde počas trvania praxe spracujú
konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. V rámci projektu budú na vysokých
školách, okrem iného, vytvorené výučbové školiace
centrá praxe vybavené študijnými pomôckami vo
vybraných študijných programoch. Súčasťou národného projektu je vytvorenie výučbových základní priamo na vysokých školách, ktorých cieľom
je priblížiť prostredie vysokých škôl podmienkam
praxe.
Na prezentačnom dni sa zúčastnili významné ﬁrmy
ako Continental matador Rubber, BOST SK, Continental Matador Truck Tires a Matador holding.
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„Myslíme si, že prepojenie štúdia s praxou je veľmi
cenné a dôležité. Už teraz dostávame avíza od jednotlivých priemyselných zväzov akých absolventov
by do praxe potrebovali. Do tohto projektu sa budeme zapájať aktívne, aby sme zvýšili uplatniteľnosť
našich absolventov na trhu práce“, uviedol doc.
Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
„Je nám cťou prizvať do národného projektu našich vážených partnerov a privítať na úvodnom dni
prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej
republiky Ing. Milana Cagalu, CSc. a člena prezídia - viceprezidenta pre stratégiu a rozvoj Združenia
bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej
republiky Ing. Viliama Dubovického,“ uviedol
ďalej rektor.
Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl
s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých
škôl mohli nadobudnuté kompetencie okamžite využiť v podnikovej praxi s pozitívnymi dôsledkami na
hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov.
Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie na skvalitnenie existujúcich študijných programov vysokých
škôl. Súčasťou projektu bude aj cielené vytváranie
pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia.

text / LENKA MANDELÍKOVÁ

SILA A CHUŤ

DO VZDELÁVANIA
Milí prváci, vstupujete do nového prostredia a čakáte, ako bude priebeh vášho vzdelávania fungovať.
Iste viete, že systém výučby je iný ako na stredných
školách, no, poviete si, zvyk je železná košeľa... Báť
sa zlyhania je úplne prirodzené, pretože tréma býva
strachom z neúspechu. A hoc skúška niekedy nevyjde
na prvý raz, neradno sa vzdávať. Treba bojovať ďalej.
Aj v noci je niekedy deň a budete sa musieť učiť. Stanovenie priorít a dôkladná príprava sú významnými
faktormi kladných hodnotení. Nenechávajte si nič na
poslednú chvíľu a snažte sa systematicky a dôsledne pracovať. Otvárajú sa vám nové možnosti, tak ich
využite. Ste mladí, inteligentní ľudia, ktorí by mohli
na ceste životom uspieť. Stať sa elitou spoločnosti
zakúsia tí najlepší.
Vážte si, študenti, svoje vzdelávanie, počas ktorého
vás budú pedagógovia neúnavne sprevádzať. Vážte
si každý čiastkový výsledok svojho úsilia. Ten nech
vás inšpiruje dosahovať ďalšie úspechy. Úspech býva
zaručený v prípade svedomitej a vytrvalej prípravy.
Nemožno sa spoliehať na improvizáciu. Viete, že i na
tú je nutné sa pripraviť? Ak sa učíte pre seba, dozreli
ste. Ak chcete získať iba titul, nikdy nebudete na seba
skutočne hrdí. Krôčik po krôčiku možno dosiahnuť želateľné pozitívum. A až potom budete na seba právom
pyšní. Čaká na vás niekoľkoročná lopota, ktorá – ak
budete usilovní a húževnatí – prinesie zaslúžené ovocie. Zvyknúť si na nové prostredie nie je, vari, nikde
ľahké, no s pomocou učiteľov, rovesníkov i ostatných
spolužiakov vo vyšších ročníkoch to zvládnete. Ústre-
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tovosť voči druhým pomôže v konečnom dôsledku i jej
pôvodcovi. Spytujte sa, klaďte otázky, buďte tvoriví!
Objavujte nové, premýšľajte nad problémom a riešte
ho! Neprijímajte výsledky pasívne a bez rozmýšľania.
Byť v strehu a „popreháňať“ nervové bunky sa určite
oplatí. Všetci dobre vieme, že vzdelanie je výsledkom
procesu vzdelávania. A kedyže ho zavŕšime? Nikdy.
Poznatky získavame celý život. Vzdelávanie vnímame
ako prirodzenú súčasť nášho života. Učíme sa všetci.
Spoznávame nepoznané, dobýjame málo poznané.
Denno-denne prichádzajú na svetlo nové informácie, ktorých existencia alebo nadväzuje na doposiaľ
nadobudnuté skutočnosti, alebo môže mať dosah na
ešte neprebádané oblasti. Každý z nás k niečomu inklinuje, každého zaujíma niečo iné. Ale vždy sa nájde spoločná cesta usúvzťažniť naše myšlienky, a to
prostredníctvom jazyka a komunikácie. Jazyk je totiž
nástrojom myslenia a zároveň naším najdôležitejším
komunikačným prostriedkom. Spoločne komunikujme
slušne a prívetivo. Stále. Nie vždy je to jednoduché,
ale pokúsiť sa o to môžeme. Vľúdnosti a empatie je
predsa v súčasnom svete ako šafranu.
Vaše pole pôsobnosti, priatelia, je, momentálne, tu
– na pôde univerzity. Tým, že dosiahnete úspech na
skúškach, robíte radosť nielen sebe, svojim pedagógom, ale i svojim blízkym. Pri napĺňaní vašich profesionálnych potrieb vám želám bezbrehú trpezlivosť
a nepretržitú ctižiadostivosť a, samozrejme, aj čas na
oddych a načerpanie nových síl, čas, ktorý je k nám
všetkým taký neoblomný...

text / MIRIAM MACOVÁ

ĎAKUJEME
Neviem, či to býva zvykom, aby končiaci študenti externého štúdia ďakovali svojim učiteľom za všetko, čo ich
naučili, a hlavne za to, čo im svojim výnimočným spôsobom a prístupom „dali“. Dlho som rozmýšľala o tom,
ako všetkým týmto jedinečným ľuďom poďakovať.
Na začiatku sa zdá, že tých päť rokov štúdia je nekonečných a keď príde nami tak vytúžený „koniec“ zrazu je
tak málo času a miesta pre vyslovenie prostého slovíčka ĎAKUJEM pre všetkých, ktorí každú sobotu počas školského roka opúšťali svoje domovy a rodiny, aby mohli nám, externistom, odovzdať svoje vedomosti a trpezlivo
vysvetľovať pre nás niekedy tak náročné učivo.
Takže mi dovoľte vysloviť prosté a pritom veľké ĎAKUJEM všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom FPT v Púchove od externých študentov, ktorým ste pomohli splniť ich sen.

text / MÁRIA REHUŠOVÁ

NOVINKY V KNIŽNICI
Karbach, Rolf, Kútik, Ján:
Kompendium des Führens. (Umenie riadiť ľudí)
Wien/Berlin: MercurVerlag, 2013, 169 s.
ISBN 978-3-9503470-1-2
Publikácia sústreďuje problematiku do stručného prehľadu
a poskytuje čitateľovi praktického sprievodcu.

Adamkovičová, Beáta:
Regionálne analýzy a plánovanie.
Trenčín: TnUAD, 2013, 124 s. ISBN 978-80-8075-575-1
Učebný text sa zaoberá problematikou regionálnej analýzy, jej
postavením v regionalistike, členením a prístupmi používanými
v regionálnej analýze, regionálnym plánovaním.

Ivanová, Eva: Mikroekonómia:
praktické cvičenia. 3. dopl. a uprav. vyd.
Trenčín: TnUAD, 2013, 115 s. ISBN 978-80-8075-571-3
Vysokoškolský učebný text je postavený tak, aby študenti po
teoretickom naštudovaní danej problematiky hľadali širšie
súvislosti medzi jednotlivými problémami a vedeli ich aplikovať
v praktických príkladoch a následne si preverili svoje vedomosti
v testoch.

Kútik, Ján, Králik, Jozef, Karbach, Rolf:
Európsky administratívny priestor.
Trenčín: TnUAD, 2013, 248 s. ISBN 978-80-8075-556-0
Vysokoškolská učebnica je prínosom k rozšíreniu všeobecných
poznatkov o charakteristike, vzniku a vývoji Európskej únie,
o verejnej správe u nás a v štátoch EÚ vrátane jej historického
vývoja až po súčasný stav.

Bočáková, Oľga (ed.):
Dejiny politického myslenia na Slovensku.
Trenčín: TnUAD, 2013, 135 s. ISBN 978-80-8075-572-0
Antológia, ktorá zachytáva významné udalosti slovenského,
politického, spoločenského, kultúrneho i ekonomického diania.

Bočáková, Oľga (ed.):
Výzvy spoločnosti 21. storočia.
Trenčín: TnUAD, 2013, 291 s. ISBN 978-80-8075-574-4
Vedecké práce poukazujú na problémy súčasnej spoločnosti.
V centre pozornosti autorov sú nielen teoretické východiská,
ale aj analýza a širšie ponímané súvislosti problémov
spoločnosti.
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Bočáková, Oľga (ed.): Aktuálne otázky politiky
II.: súbor vedeckých prác.
Trenčín: TnUAD, 2013, 240 s. ISBN 978-80-8075-582-9
Vedecké práce sú zamerané na oblasť sociálnej politiky a teóriu
politiky a medzinárodné vzťahy.

Bočáková, Oľga (ed.): Nové trendy, smerovania
a vízie v treťom tisícročí.: (právno-bezpečnostné
atribúty).
Trenčín: TnUAD, 2013, 198 s. ISBN 978-80-8075-589-8
Zborník vedeckých prác. Jednotlivé príspevky podávajú
obraz nových smerovaní našej spoločnosti s prihliadnutím na
konkrétne otázky.

Ošetrovateľstvo a zdravie:
výživa – zdravie – obezita.
Trenčín: TnUAD, 2013, 148 s. ISBN 978-80-8075-579-9
Recenzovaný zborník vedeckých prác.

Ošetrovateľstvo a zdravie: verejné zdravotníctvo
– ošetrovateľstvo.
Trenčín: TnUAD, 2013, 153 s. ISBN 978-80-8075-578-2
Recenzovaný zborník vedeckých prác.

Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl.
Trenčín:TnUAD,2013, 300 s. ISBN 978-80-8075-580-5
Recenzovaný zborník vedeckých prác.

ZDRAVLAB´13.
Trenčín: TnUAD, 2013, 80 s. ISBN 978-80-8075-570-6
Recenzovaný zborník vedeckých prác.

Univerzita tretieho veku Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Trenčín: TnUAD, 2013, 114 s. ISBN 978-80-8075-586-7
Zborník prác študentov Univerzity tretieho veku Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

ICMT‘ 13 International Conference on Military
Technologies. I., II., III. časť.
Brno: University of Defence, 2013, 1612 s.
ISBN 978-80-7231-917-6
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.
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Perlička zo žiackej knižky: Nepíše si
(TAJNIČKA – 32 písmen)

V TIPY
Sedia lev a býk
v reštaurácii a popíjajú
rum. Vtom levovi zazvoní
mobil. Priloží si ho teda
k uchu a vraví:
- Áno, drahá, už idem!
- potom vysvetli býkovi
- Už sa musím pobrať.
Žena ma čaká.
- Čo to vidím?
- čuduje sa býk
- Ty, kráľ zvierat nevieš
povedať vlastnej žene,
kde je jej miesto.
To tá moja smerom
ku mne ani len nepípne!
- To vieš, - konštatuje lev ja mám za ženu levicu
a ty kravu...

autor: © Filip Baľaľa

Slovák má len tri želania
počas dovolenky:
- jemný piesok.
- čistá voda.
- a aby sa miešačka
nepokazila.

AJAJA, ALEJA, AMONIAK, AMULET, ANOLI, ARZÉN, ASTRA, AUTOBUS, AVALA,
AVARKA, BAKALÁR, BANÁN, BLANA, BONITA, BRANKÁR, BRUCHO, CERUZKA,
DREVO, IMELO, JAMKA, KALIBER, KAMENE, KARAS, KARAVANA, KASTA, KLADA,
KLAS, KOALA, KOCKA, KOLÁŽ, KOLOVRAT, KOROK, KORUNKA, KOSAČKA, KOŽENKA, KRAS, KVAS, LABUTE, LETENKA, LETKA, LIANA, LIMETA, LORETA, LYŽE,
MAKAK, MALINA, MANDÁT, MANŽELIA, MARASKA, MASKOT, MATKA, MATURITA, MIAZGA, MINIBAR, MLOK, MODROTA, MOTORKÁR, MULICA, NABERAČKA,
NERAST, NIVA, OCOT, ODLIV, ODVAR, OHAVA, OKRASA, OLOVO, OMELETA,
OTONEL, OVOCIE, PALETA, PALICA, PARABOLA, PÁSAVKA, PIANO, PIESKOVEC,
PLAT, POKLAD, POLICAJT, POTOPA, POTRAVA, POTRUBIE, POZLÁTKA, RAKETA,
RAKVA, RARITA, REAKTOR, REKTOR, RIADOK, ROBOT, ROGALO, ROLETA, SALDO, SAMURAJ, SKLOVINA, SMOLA, SOBOTA, SOMÁR, SPOJE, STATOR, STAVBA,
STOKA, STONKA, ŠARKAN, TEROR, TOVAR, TRAVEL, TRESKA, VALUTA, VANILKA, VIENOK, VRANA, VRECO, VRES, VÝKON, VÝMENA, ŽIAROVKA, ŽRALOK.
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Dohadujú sa Angličan,
Nemec a Slovák kto má
najťažšiu reč.
Nemec hovorí:
My máme najťažšiu reč,
píšeme nein a čítame najn.
Angličan hovorí:
My máme ťažšiu,
my píšeme New York
a čítame nju jork.
Slovák sa zasmeje
a hovorí:
To je oproti nám nič,
my píšeme Bratislava 5
a čítame Petržalka.
Sedí v lietadle
Američan, Rus a Slovák.
Príde k nim letuška
a pýta sa:
Zase vy traja?

ZÁBAVA A RELAX

www. sme.sk
E-MAIL prijem.inzercia@petitpress.sk

Piatok 31. mája 2013

Vzdelávanie

Študentská 2, 911 50 Trenčín
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www.tnuni.sk

TRENČIANSKA UNIVERZITA
ALEXANDRA DUBČEKA
V TRENČÍNE
TRENČIANSKA UNIVERZITA
Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka uchádzačom atraktívne akreditované študijné programy
vo všetkých troch stupňoch
štúdia.

Rektor TnUAD:
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
Akreditované študijné programy

Forma
štúdia

Titul

Mechanizmy špeciálnej techniky

D, E

Bc.

Špeciálna strojárska technika

D, E

Bc.

Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike

D, E

Bc.

Kvalita produkcie strojárskej techniky

D, E

Bc.

Servis a opravy automobilov

D, E

Bc.

Špeciálna strojárska technika

D, E

Ing.

Údržba špeciálnej mobilnej techniky

D, E

Ing.

Strojárske technológie a materiály

D, E

PhD.

Akreditované študijné programy

Forma
štúdia

Titul

Verejná správa

D, E

Bc.

Regionálna ekonomika a rozvoj

D, E

Bc.

Vzdelanie s perspektívou
„VYBER SI Z ATRAKTÍVNYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A ŠTUDUJ, ČO ŤA BAVÍ NA TRENČIANSKEJ UNIVERZITE“
Trenčianskauniverzita
univerzitaAlexandra
AlexandraDubčeka
Dubčekav vTrenčíne
Trenčínejejemladá,
mladá,moderná
moderná
rýchlo
rozvíjajúca
univerzita,
ktorá
poskyTrenčianska
aa
rýchlo
sasa
rozvíjajúca
univerzita,
ktorá
poskytuje
tuje kvalitné
vysokoškolské
vzdelanie
univerzitného
4 fakultách:
Fakulte sociálno-ekonomických
vzťahov;
Fakulkvalitné
vysokoškolské
vzdelanie
univerzitného
typu typu
na 4 na
fakultách:
sociálno-ekonomických
vzťahov; špeciálnej
techniky;
te špeciálnej techniky;
Fakulte
zdravotníctva;
Fakulte priemyselných
technológií;
na celouniverzitnej
Katedre politológie
zdravotníctva;
priemyselných
technológií;
na celouniverzitnej
Katedre politológie
a spoločnom
celouniverzitnom
pracovisku
a spoločnom
celouniverzitnom
pracovisku
Vitrum
Laugaricio.
Kvalitné
vzdelanie
poskytuje
formou
a to Kvalitné
štuVitrum
Laugaricio.
Kvalitné vzdelanie
poskytuje
formou
3K a to Kvalitné
študijné
programy,
Kvalitní
učitelia3K,
a Kvalitné
prostredie.
dijné programy, Kvalitní učitelia a Kvalitné prostredie. Ako každý mladý človek, i Trenčianska univerzita je otvorená, plná
Ako každý mladý človek, i Trenčianska univerzita je otvorená, plná tvorivej energie, ochotná prijímať nové výzvy a pružne
tvorivej energie, ochotná prijímať nové výzvy a pružne reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a trhu práce. Poskytuje
reagovať
na aktuálne
potreby
spoločnosti
trhu práce.
Poskytuje
vzdelávanie
univerzitného
typutechnológiu,
v širšom spektre
vedných
vzdelávanie
univerzitného
typu
v širšom aspektre
vedných
disciplín
zameraných
na techniku,
manažment,
disciplín
zameraných
na techniku,
technológiu,
manažment,
zdravotníctvo
a politológiu
všetkých
stupňoch
zdravotníctvo
a politológiu
vo všetkých
stupňoch
vzdelávania.
Je významným
centromvo
vedy
a výskumu,
akovzdelávania.
aj ľudského
Je
významným
centrom
vedy aefektívne
výskumu,zhodnotiť.
ako aj ľudského potenciálu, ktorý je potrebné efektívne zhodnotiť.
potenciálu,
ktorý
je potrebné

FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV

Ľudské zdroje a personálny manažment

D, E

Bc.

Ľudské zdroje a personálny manažment

D, E

Ing.

Akreditované študijné programy

Forma
štúdia

Titul

Materiálová technológia

D, E

Bc.

Materiálové inžinierstvo

D, E

Bc.

Počítačová podpora materiálového inžinierstva

D, E

Bc.

Textilná technológia a návrhárstvo

D, E

Bc.

Materiálové inžinierstvo

D, E

Ing.

Materiály

D, E

PhD.

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

DEKAN FAKULTY:
doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

DEKAN FAKULTY:
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

DEKAN FAKULTY:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

DEKAN FAKULTY:
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Fakulta
špeciálnej
techniky
prostredníctvom svojich študijných
programov pripravuje absolventov
na zabezpečovanie komplexnej
starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo
v ozbrojených silách SR. Pracovný
potenciál absolventov je žiadaný
i v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo
opravárenskej sfére, v oblasti údržby,
servisu a predaja automobilov, ako aj
informačných technológií a robotiky.
Kontakt: Ing. Katarína Žitňanská
Telefón: 032/7400 270
e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk
www.fst.tnuni.sk

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
svojich absolventov vybaví teoretickými
vedomosťami a poznatkami pre racionálne
riešenie sociálno-ekonomických problémov zamestnávania a využitia pracovného
personálu. Dokážu koncepčne riešiť
danú problematiku, riešiť stanovenie
cieľov v súlade s potrebami podnikania,
sformulovania politiky pre jednotlivé
funkcie personálneho manažmentu,
analyzovať,
navrhovať,
realizovať
a zabezpečovať jednotlivé programy
a systémy personálneho manažmentu ako
aj riadiť tím ľudí a motivovať ich.

Nosným smerom Fakulty priemyselných
technológií so sídlom v Púchove je príprava
oblastiach
odborníkov navoblasti
zameranézameraných
na gumu,
na gumu,
a kovy.
Fakulta na
sa
sklo,
textil asklo,
kovy.textil
Fakulta
sa orientuje
orientuje
na
riadenie
priemyselných
riadenie priemyselných systémov, základsystémov,
základných
výrobných
ných výrobných technológií v materiálovom
technológií v materiálovom inžinierstve,
inžinierstve, ale aj sfére priemyselného
ale aj sfére priemyselného a textilného
adizajnu
textilného
dizajnu a návrhárstva.
Vedeca návrhárstva.
Vedecko-výskumná
ko-výskumná
činnosťzameraná
je prioritne
zameraná
činnosť je prioritne
v oblastiach
vexperimentálneho
oblastiach experimentálneho
hodnotenia
hodnotenia fyzikálnych,
fyzikálnych,
a chemických
mechanickýchmechanických
a chemických
vlastností
vlastností
na numerické analýzy
materiálov,materiálov,
na numerické
a technologické procesy.

Cieľom Fakulty
je príprava
kvalifiFakultyzdravotníctva
zdravotníctva
je príprava
kovaného,
vysoko vysoko
erudovaného
zdravotníckeho
kvalifikovaného,
erudovaného
zdrapersonálu
stavotníckehona poskytovanie
personálu ošetrovateľskej
k poskytovaniu
rostlivosti
prispievajúcemu
ošetrovaošetrovateľskej
starostlivosti k arozvoju
prispievajúcemu
teľskej
praxe
vo všetkých jej
oblastiach.
Príprak rozvoju
ošetrovateľskej
praxe
vo všetkých
jej
vou
kvalifikovaných
odborníkov transformuje
oblastiach.
Prípravou kvalifikovaných
odborníkov
vtransformuje
praxi zdôvodnené
vedecké metódy.
rámci
v praxi zdôvodnené
vedecké Vmetódy.
laboratórnych
vyšetrovacích
metód poskytuje
V rámci laboratórnych
vyšetrovacích
metód
vzdelanie
so zameraním
na laboratórne
vyšetposkytuje vzdelanie
so zameraním
na laboratórne
rovacie
metódy
za pomoci
vyšetrovacie
metódy
za pomocivyužitia
využitianajnovších
najnovších
systémov.
fysystémov. Absolvent
Absolvent študijného
študijnéhoprogramu
programu
zioterapia
fyzioterapiajejepripravený
pripravenýsamostatne
samostatnevykonávať
vykonávať
činnosti
činnosti vv liečebnej
liečebnej rehabilitácii,
rehabilitácii, balneológií
balneológií
aa fyziatrii.
fyziatrii. Absolventom
Absolventom druhého
druhého stupňa
stupňa štúdia
štúdia
vv študijnom
programe ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvoponúkame
ponúkaštudijnom programe
me
možnosť
vykonať
rigoróznu
možnosť
vykonať
rigoróznu
skúšku.skúšku.

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Akreditované študijné programy

Forma
štúdia

Titul

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

D, E

Bc.

Fyzioterapia

D, E

Bc.

Ošetrovateľstvo

D

Bc.

Ošetrovateľstvo

D, E

Mgr.

Ošetrovateľstvo

rigorózne
konanie

PhDr.

Akreditované študijné programy

Forma
štúdia

Titul

Európske a globálne štúdiá

D, E

Bc.

Politológia

D, E

Bc.

Politológia

D, E

Mgr.

Politológia

rigorózne
konanie

PhDr.

Anorganické technológie a nekovové materiály

D, E

PhD.

Kontakt: Ing. Zdenka Peclerová
Telefón: 032/7400 814
e-mail: zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk
www.fpt.tnuni.sk

Kontakt: Ing. Renáta Vlčková
Telefón: 032/7400 610
e-mail: renata.vlckova@tnuni.sk
www.fz.tnuni.sk

CELOUNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
KATEDRA POLITOLÓGIE
vedúci katedry: doc. PaedDr. Karol Janas, PhD.

CELOUNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Kontakt: Andrea Barišová
Telefón: 032/7400 412
e-mail: andrea.barisova@tnuni.sk
www.fsev.tnuni.sk

www.politologia.tnuni.sk

Cestou získaných teoretických
teoretických poznatkov
poznatkov z odborných
odborných politologických
politologických disciplín
porovnávacej
politológie,politickej
politickej
sociológie,
politických
a súčasných
porovnávacej politológie,
sociológie,
dejíndejín
politických
teórií ateórií
súčasných
trendov
trendov
z
problematiky
organizácie
a
riadenia
spoločnosti
nachádza
absolvent
svoje
z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti, nachádza absolvent svoje
uplatnenie
uplatnenie
verejnejobčianskych
správe, občianskych
ale i v medzivo verejnej vospráve,
združenia,združeniach,
masmédiách,masmédiách,
ale i v medzinárodných
národných
organizáciách.
absolventov
prejavujú
záujem
aj inštitúcie
zaoberajúce
organizáciách
O absolventovOprejavujú
záujem
aj inštitúcie
zaoberajúce
sa cezhraničnou
sa
cezhraničnou
regionálnou
spoluprácou,
procesom
k inštiregionálnou
spoluprácou,
procesom
komunikácie
smeromkomunikácie
k inštitúciámsmerom
a organizáciám
túciám
organizáciám
rámci Európskej
únie. stupňa
Absolventom
stupňa
štúdia
v rámciaEurópskej
únie.vAbsolventom
druhého
štúdia druhého
v študijnom
programe
vpolitológia
študijnomponúkame
programemožnosť
politológia
ponúkame
možnosť
vykonať
rigoróznu
skúšku.vykonať rigoróznu skúšku.
Kontakt: Bc. Dana Jamborová, tel.: 032/7400 911, e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk

ANORGANICKÉ TECHNOLÓGIE A NEKOVOVÉ MATERIÁLY
Garant študijného programu: prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Získané vedomosti a skúsenosti uplatní absolvent pri riešení
problémov rozvoja anorganických technológií. Samostatne dokáže
riešiť problémy znižovania odpadov a ich zhodnotenia. Jeho špeciálne
vedomosti v oblasti skla, keramiky, žiaruvzdorných materiálov
a anorganických aditív, znalosť cudzieho jazyka, výpočtovej techniky
a informatiky vysoko ocenia zamestnávatelia v priemyselných odvetviach.
Kontakt: Mgr. Slávka Petrová, telefón: 032/7400 919
e-mail: slavka.petrova@tnuni.sk
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