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Obaja rektori so svojimi kolegami najinten-
zívnejšie spolupracovali a spolupracujú spome-
dzi zahraničných partnerov s našou univerzitou 
dodnes. To bol jeden z dôvodov, spolu s nespor-
nými vedeckými výsledkami P. U. Calzolariho  
a I. V. Abramova, prečo rektor Juraj Wagner 
navrhol Vedeckej rade TnUAD obom udeliť práve 
pri desiatom výročí uvedenú čestnú vedeckú hod-
nosť. Výsledky tejto spolupráce sú evidentné – 
naši študenti radi chodia na štúdium do Bologne 
a Iževska. Podobne i učitelia. Kooperácia funguje 
aj opačne, ale, zatiaľ je to menší počet záujem-
cov, rovnako ako pri mobilitách učiteľov. V tomto 
sú rezervy, na ktoré upozornili obaja zahraniční 
rektori, aj náš. 

P. U. Calzolari a I. V. Abramov, ako uviedli vo 
svojich prednáškach, s vďačnosťou prijali preu-
kázanú česť. Je to pre nich motivácia do ďalšej 
práce a považujú to za vyznamenanie pre svoje 
univerzity, pre predagogické zbory a pre svo-
jich študentov. Toto ocenenie tiež považujú za 
vzácnu výsadu aj preto, že je spojené s oslavou 
desiateho výročia založenia univerzity, ktorá vo 
svojom názve nesie meno Alexandra Dubčeka. 
Zablahoželali rektorovi TnUAD, pedagogické-
mu kolektívu a študentom k jubileu a zapriali, 
aby univerzita naďalej vynikala a bola úspešná 
i v nastávajúcich rokoch. 

I. V. Abramov s potešením konštatoval, že sa 
začala reálna výmena pedagógov a študentov 
medzi oboma univerzitami. Ako špecialista v oblas-
ti spoľahlivosti technických systémov, povedal, že  
stabilita procesu vzdelávania je v čase globalizácie 
spojená s množstvom vonkajších a vnútorných 
problémov. Ako príklad uviedol ekonomickú situá 
ciu krajiny, súlad zákonodárnej základne s celosve-
tovými tendenciami vo vzdelávaní a iné. 

P. U. Calzolari vo svojej úvahe upozornil, že ter-
mín knowledge society, evokuje novú éru vysoko-
školského vzdelávania, do ktorej vstupujeme. Táto 

idea stále nie je celkom jasná a často je i zneuží-
vaná. Jasné však je, že európsky priestor pre vyso-
koškolské vzdelávanie nie je vágnym politickým 
konceptom, ale presným organizačným cieľom, 
ktorý treba dosiahnuť pre zlepšenie postavenia 
v súťaži na svetovom vzdelávacom trhu. Očakáva 
sa, že európske univerzity zmobilizujú svoju ener-
giu a zdroje s cieľom zaviesť štrukturálne reformy, 
ktoré si vyžadujú internacionalizáciu: konvergen-
ciu smerom k spoločnému modelu titulov, ku 
konzorciu inštitúcií, kreditových systémov, k auto-
nómii, právnej zodpovednosti a pod. Calzolari 
ešte dodal,  že je to cesta naplnená rizikami, ale 
najzradnejšou z nich je podcenenie nevyhnutných 
zmien zo strany univerzít. Popri nás kráča výzva 
ku znovuodhaleniu ideálneho počiatku starých 
európskych univerzít, kde láska k vedomostiam, 
kultivovaná akademickou slobodou, smerovala 
k podpore spoločenského pokroku. Je preto vhod-
né želať si, aby sa spoločnosť ducha, o ktorej 
prvýkrát hovoril Erazmus a rozvinulo ju osvieten-
stvo, sa dosiahla práve spoluprácou univerzít.

Na dotvorenie obrazu o nositeľoch čestného 
titulu Dr.h.c. ešte krátke curiculum vitae. Rektor 
Bolognskej univerzity P. U. Calzolari stojí na jej 
čele od roku 2 000. Vo vedeckej oblasti sa venuje 
fyzike polovodičov a modelovaniu polovodičo-
vých prvkov. Profesúru získal v odbore aplikova-
ná elektronika. Popri práci na svojej alma mater 
pôsobí aj v orgánoch Európskej únie. Napríklad 
ako expert vo Výbore pre programy v oblasti 
informačných technológií – ESRIT. Prof. Calzolari 
však nie je iba zdatným odborníkom v technic-
kých vedách. Je to človek, ktorý má rád Homéra, 
Orátiusa a ďalšie literárne skvosty antickej lite-
ratúry, ktoré aj číta v antickej gréčtine. Študuje 
históriu Európy, pričom sa zameriava najmä na 
historické korene európskej identity. Na túto 
tému prednášal i na parížskej Sorbone.

Životom ho však,  popri odbornej práci, spre-

vádzajú tóny talianskych a svetových majstrov 
vážnej hudby – Montevecchini, Verdi, či Mozart. 
A nielenže ich rád počúva, ale o ich dielach vie 
pútavo aj rozprávať. 

Vedecká činnosť I. V. Abramova pokrýva nie-
koľko oblastí. Pre odborníkov uvádzame, že roz-
pracoval teoretické základy prevádzkovej efek-
tívnosti zložitých technických systémov, založené 
na logicko-pravedopodobnostných modeloch 
opisu životného cyklu, jednotnom matematic-
kom aparáte opisu zákonitostí zmien spoľahlivosti 
systémov, ich jednotlivých uzlov a mechanickej 
pevnosti elementov systému. Vytvoril originálne 
algoritmy zvýšenia výkonnosti technologických 
systémov v stálej prevádzke. Výsledky jeho práce 
sú chránené vyše 20 patentami a autorskými 
osvedčeniami a boli realizované predovšetkým 
v papierenskom a celulózovom priemysle. Založil 
vedeckú školu v oblasti dynamiky, životnosti a spo-
ľahlivosti strojových agregátov. Jeho práce sú 
známe aj v Európe a USA. Podobne ako bologn-
ský rektor aj iževský má rád vážnu hudbu. Sám 
je skvelým muzikantom, spevákom a dlhoroč-
ným členom univerzitného džezového orchestra. 
Naším nositeľom titulu Dr.h.c. sme preto na večer-
nom opernom koncerte osobitne zagratulovali aj 
hudobným darčekom. P. U. Calzolarimu sme veno-
vali áriu Lauretti z opery Giani Schicchini O mio 
babbino caru od G. Pucciniho a  I. V. Abramovovi 
zasa áriu z Čajkovského (narodil sa pri Iževsku)  
Eugena Onegina Vy mne pisali. O tom, že obi-
dvoch táto hudobná gratulácia príjemne prekva-
pila a potešila, svedčí i osobné poďakovanie po 
koncerte sólistom opery SND Eve Hornyákovej 
a Pavlovi Remenárovi, ako i Ambassador orchestru 
Pressburg pod vedením Zoltána Janikoviča.

A už len prichodí dodať, že na univerzite sme 
hrdí na našich prvých zahraničných nositeľov titu-
lu doctor honoris causa.

Ružena Wagnerová

P. U. Calzolari a I. V. Abramov prijali čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa

Posolstvo Erazmusa by nemalo ostať len túžbou
Vstup do nového akademického roku 2007-2008 sa tentokrát niesol v prekrásnej slávnostnej atmosfére pri príležitosti decénia našej univerzity. 
Súčasťou tohto sviatočného dňa, 13. septembra 2007, bolo i udelenie dvoch čestných titulov doctor honoris causa. Ich nositeľmi sa stali dve význam-
né vedecké a pedagogické osobnosti a zároveň rektori dvoch významných univerzít, ktorí s naším vysokoškolským domom spolupracujú prakticky 
od jeho zrodu. Prof. Pier Ugo Calzolari je rektorom najstaršej univerzity v Európe – bolognskej (takmer sto tisíc študentov) a prof. Ivan Vasiljevič 
Abramov vedie Iževskú štátnu technickú univerzitu v Iževsku v Ruskej federácii (30 tisíc študentov).

Rektor Iževskej štátnej technickej univerzity v Iževsku I. V. Abramov preberá od 
rektora Juraja Wagnera čestný titul doctor honoris causa.

Rektor Bolognskej univerzity P. U. Calzolari prijíma blahoželanie J. Wagnera.
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tak, a zasa sme o rok starší. Túto vetu  
hojne používame najmä v predvianočnom 
a novoročnom období. Je v nej obsiahnutý 
aj kus pravdy, možno aj kúsok nostalgie. 
Možno však je osožné obrátiť garde a vidieť 
v nej ukryté aj čosi iné – že sme práve 
odchádzajúci rok  strávili v zdraví, že sme 
mali šancu vytvoriť čosi nové, že sme mali 
prácu, ktorá nás uspokojovala (a keď nie, 
netreba sa vzdávať a treba hľadať zmenu), 
že sme v rodine zažili mnohé pekné okami-
hy. A ešte treba doplniť v súvislosti s našou 
univerzitou, že sme spoločne absolvovali jej 
desaťročné jubileum. A to bolo čosi výni-
močné, čo sa už nikdy viac nezopakuje. 

Dovoľte mi pred nastávajúcimi najkrajší-
mi sviatkami roka telegrafické zamyslenie 
nad mílnikmi, ktoré sme spoločne zdolali. 
Potešujúce je, že sme sa počtom študen-
tov desaťnásobne rozrástli. Začínali sme so 
732 a dnes ich máme 7 300. Pribudli nám 
profesori, docenti, kandidáti vied a čo je 
osobitne dôležité – rozrastá sa nám rodina 
doktorandov. Vkročili do európskeho vzde-
lávacieho priestoru a rozrástli sa šance pre 
vás, našich študentov i učiteľov pôsobiť na 
zahraničných univerzitách. V poradí záujmu 
vedie naša vzácna partnerka Bolognská 
univerzita. 

Nepochybne sa za desaťročie, keď sme 
začínali na zelenej lúke, mnoho urobi-
lo. Všetkým patrí  za to moje úprimné 
poďakovanie. Či už to boli učitelia, ktorí 
sa spočiatku borili s mnohými starosťami 
a napriek tomu vkladali kus srdca do svojej 
vedeckej a pedagogickej práce, len aby čo 
najviac poznatkov odovzdali našim štu-
dentom. Poďakovanie patrí aj doterajším 
dekanom, aj servisným pracovníkom. Veď 

bez nich by sme nemohli fungovať. Počnúc 
ľuďmi v administratíve cez skvelý tím našej 
jedálne, naše panie upratovačky, pánov 
vrátnikov, slovom všetkým, s ktorými som 
počas siedmich rokov, kedy som viedol 
našu univerzitu, mal možnosť spolupra-
covať. Osobitne rád by som poďakoval 
mojím najbližším kolegom – prorektorom 
a kvestorovi za to, že so mnou vydržali toto  
krásne náročné obdobie. 

Našej univerzite prajem ďalšie úspešné 
decénium, v ktorom bude ďalej vyzrievať, 
v ktorom bude stále bohatý záujem o štú-
dium zo strany maturantov a v ktorom kva-
lita preváži nad všetkým ostatným. 

O niekoľko dní nás čakajú chvíle, na 

ktoré sa zvykneme tešiť. Aj preto, že si tro-
chu oddýchneme, že sa častujeme dobrým 
slovom, že pobudneme viac s našimi blíz-
kymi i obdarujeme a budeme obdarovaní. 
V tomto sviatočnom čase Vám rád želám, 
nech vám príjemný cinkot čaší na zdravie 
spríjemní sviatky vianočné a prinesie vám, 
i Vašim najbližším, hojnosť zdravia, šťastia 
a úspechov. Slovom – nech Vás postretne 
všetko len to najlepšie.

Juraj Wagner  

Inaugurácia prvého dekana  
fakulty zdravotníctva s. 4

Čo odznelo na jesennom zasadaní  
Európskej asociácie univerzít s. 5

Obzretie sa za slávnostnou chvíľou  
desiateho výročia zrodu univerzity s. 6 – 7

Máme nový akademický senát  
TnUAD s. 8

L. Mandelíková sa pýta, či slang patrí  
do nášho slovníka s. 9

Ako spríjemníme štúdium zdravotne  
znevýhodneným študentom s. 11

Otvorená univerzita 2007  
po prvýkrát na mechatronike s. 11 

Nový projekt  
Volkswagenu Slovensko IngA s. 12

Z. Jamrichová píše o Letnej škole  
firmy Johnson Controls s. 12

Krásne vianoce a zdravý Nový rok 2008
Milé kolegyne, kolegovia, študenti,
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Fakulta zdravotníctva TnUAD má svojho prvého dekana doc.MUDr. J. Bielika, CSc.

Aj po troch rokoch sú na začiatku rozvoja
Fakulta zdravotníctva  TnUAD má svojho 

prvého dekana doc. MUDr. J. Bielika, CSc.
Aj po troch rokoch sú na začiatku rozvoja

Akreditačná komisia vyslovila súhlas so 
zriadením fakulty zdravotníctva na našej uni-
verzite. A tak sa po troch rokoch z ústavu 
zdravotníctva a ošetrovateľstva od 1. júla 
stala fakulta. Akademický senát zvolil za 
dekana doterajšieho riaditeľa ústavu doc. 
MUDr. Jána Bielika, CSc. Prvého dekana fakul-
ty zdravotníctva 10. októbra rektor Juraj 
Wagner slávnostne inauguroval.

„Keď sme v roku 2004 hľadali vhodnú 
osobu na kreovanie ústavu zdravotníctva  
a ošetrovateľstva, vybrali sme docenta Jána 
Bielika. Vydržal a dnes už máme fakultu zdra-
votníctva, je teda správnou osobou na tomto 
mieste“ povedal nám rektor Juraj Wagner po 
slávnostnom akte zdôrazniac, že univerzita sa 
pomaly stáva naozaj univerzálnym výchovno-
vzdelávacím, kultúrnym a vedeckým domom 
v trenčianskom regióne, pretože postupne 
zapĺňa všetky tie oblasti vzdelávania, vedy 
a výskumu, ktoré do univerzitného vzdeláva-
nia patria.

„Želám si, aby sa nám podarilo naplniť 
ciele, ktoré sme si stanovili, pretože aj po 
troch rokoch sme ešte stále na začiatku,“ 
odpovedal nám na otázku, čo si ako prvý 
dekan fakulty zdravotníctva želá do budúcnos-
ti. „Konkrétne je to etablovanie magisterské-
ho štúdia, ktoré už máme schválené. Potešilo 
by ma, keby sa nám podarilo štúdium každý 
rok rozšíriť aspoň o jeden študijný program. 
A, predovšetkým si želám, aby sa fakulta 
udržala, rozvíjala a najmä - našla si pevné 
miesto, pretože to je ťažký údel,“ zdôraznil 
docent Ján Bielik. Iba spomenieme, že fakulta 
zdravotníctva poskytuje štúdium v odboroch 
Ošetrovateľstvo a Laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve. Ako ÚZO začínala so 
120 študentmi, dnes ich má už 690.

Doc. MUDr. Ján Bielik po absolvova-
ní štúdia sa špecializoval na gastroentero-
lógiu a endokrinológiu. Ako lekár pôso-
bil v Novom Meste nad Váhom a neskôr 
bol riaditeľom v Nemocnice s poliklinikou 
v Trenčíne. V rokoch 1998–1999 bol generál-
nym riaditeľom sekcie zdravotnej starostli-
vosti MZ SR. Opäť sa vracia do novomestskej 
nemocnice ako primár interného oddelenia. 
Od roku 2004 bol menovaný za riaditeľa 
ÚZO TnUAD. Tiež pôsobí v privátnej praxi 
ako endokrinológ.

Dekan, doc. Ján Bielik absolvoval celú 
škálu odborných študijných pobytov v zahra-
ničí, kde v plnej miere využil dobré znalosti 
angličtiny, ruštiny a nemčiny. Získal mnoho 
odborných informácií, ktoré aplikoval pri 
riešení problémov slovenského zdravotníctva. 
Zastával a zastáva celý rad funkcií v profesio-
nálnych stavovských organizáciách, ako člen 

rôznych pracovných skupín pri MZ SR a spo-
lupracuje v oblasti farmako-ekonomiky s kan-
celáriou medzinárodnej organizácie WHO 
v Bratislave. Bohatá je aj jeho publikačná 
činnosť. Je autorom a spoluautorom mnohých 
odborných publikácií, monografií a knižných 
kapitol z lekárskej vedy. Vydal skriptá Kvalita 
zdravotnej starostlivosti. Publikuje v sloven-
ských i zahraničných odborných časopisoch. 
Najčastejjšiem v Lekárskych listoch, ktoré 
sú prílohou Zdravotníckych novín. Úvahami 
a odbornými názormi reaguje na aktuálne 
otázky rozvoja zdravotníctva ako sú kvalita 
poskytovaných služieb, viacrozmernosť etiky 
v medicínskej praxi, humanizácia, uplatnenie 
práv pacientov a iné. Jeho práce sú význam-
ným prínosom pre smerovanie slovenského 
zdravotníctva. 

Oľga Kajabová 

Výnimočný seminár zdravotníkov 
Fakulta zdravotníctva a spoločnosť Rá- 

diologická klinika v spolupráci so Slovenskou 
rádiologickou spoločnosťou a HzV Humanita 
a zdravie pre všetkých pripravila 5. októb-
ra pilotný pracovný seminár Psychosomatické 
aspekty prevencie a liečby najmä onkologic-
kých ochorení. Odborný garant J. Slobodníková 
potvrdila, že išlo o široký záber, pretože „bol 
venovaný nielen onkologickým pacientom, 
ale aj strednému zdravotníckemu personálu 
a lekárom, teda všetkým, ktorí prichádza-
jú do styku s onkologickými, ale aj inými 
ťažkými ochoreniami, pretože títo pacienti, 
alternovaní nielen samotným ochorením, ale 

aj psychikou, vyžadujú špeciálnu psychickú prí-
pravu.“ Zaujímavý bol aj pre študentov fakulty 
zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej práce, 
ale aj pre lekárov prvého kontaktu, či svoj-
pomocné organizácie, združujúce pacientov 
ako sú stomici, či pacientky z Klubu Venuša 
z Novej Dubnice, ktoré sú po operáciách pre 
karciogeniká. 

Tento, podľa J. Slobodníkovej, výnimočný 
seminár nie je celkom prvý, ako ho označili, pre-
tože podobný sa uskutočnil už v roku 1998. Na 
chvíľu však aktivita „zaspala“, pretože chýbali 
sponzori, ba i energia na pokračovanie. „Dnes 
už máme na univerzite fakultu zdravotníctva 

a je tu aj fakultná nemocnica, ktoré nám veľmi 
pomáhajú. Nevidím teda dôvod, aby sa konfe-
rencia nekonala každoročne, pretože záujem 
je veľký. Napokon, problematike sa na tejto 
úrovni takmer žiadny seminár nevenoval a ani 
nevenuje. A to je vákuum, ktoré cítime, čo nám 
odobrujú aj pacienti, pretože im chýba ľudský 
kontakt a komunikácia s lekárom. Áno, lekári 
sú odborníci, ale predovšetkým ľudia, ktorí sú 
v kontakte s onkologickými pacientmi,“ pove-
dala J. Slobodníková dodávajúc, že je veľmi 
potrebné, aby z lekárov i zdravotníckeho perso-
nálu vyžarovala dobrota a odovzdávanie sa.

Oľga Kajabová

Rektor Juraj Wagner inauguruje  prvého dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD doc. MUDr. Jána Bielika, CSc
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Čo zaujímavé odznelo na jesennom rokovaní Európskej asociácie univerzít vo Wroclawi

Pred univerzitami stojí hľadanie nového modelu
Za účasti 348 predstaviteľov európskych uni-

verzít z 37 krajín sa konalo v dňoch 25. – 27. 
októbra jesenné zasadanie Európskej asociácie 
univerzít, ktoré sa uskutočnilo v starobylom 
poľskom meste Wroclaw. Nieslo sa v znamení 
motta: do roku 2010 – rôznorodosť, autonómia 
a zodpovednosť. Na tieto témy sa diskutovalo 
na otváracom a záverečnom plenárnom roko-
vaní, ako aj v jednotlivých sekciách. Spoločným 
menovateľom sa ukázalo hľadanie nových spô-
sobov riadenia a vôbec práce na vysokých ško-
lách na starom kontinente, ktoré prechádzajú 
procesom reformovania a kde v súčasnosti štu-
duje 10 miliónov študentov.  Pred univerzitami 
preto leží veľká zodpovednosť. Staré vzdelávacie 
tradície padajú a nové sa rodia ťažko a rovnako 
ťažko sú tiež prijímané.

Rektorka Parížskej 12. univerzity – Val de 
Marne, predstavila novú stratégiu inštitucionál-
nej autonómie v rámci reforiem vo Francúzsku, 
pričom podčiarkla, že univerzita je intelektuál-
na komunita. (Pozn. redakcie: Aspoň by mala 
byť...)  Odhliadnúc od štyroch existujúcich posla-
ní, ktorými sú celoživotné vzdelávanie, výskum, 
orientácia na kultúrne a vedecké informácie 
a medzinárodná spolupráca, budú mať univerzi-
ty ďalšie dve: prispievať k tomu, aby absolventi 
bez problémov získali zamestnanie, ako aj par-
ticipovať na výstavbe európskeho vysokoškol-
ského vzdelávacieho a výskumného priestoru. 
Vedenie univerzity by malo mať uzatvorený 
štvorročný kontrakt s ministerstvom v oblasti 
rozpočtu a malo by kompetenciu rozhodovať 
o personálnych otázkach, cestovných nákladoch 
a rozvoji. 

O úzkej spolupráci so súkromnými inštitúcia-
mi hovoril rektor Univerzity v Trente David Bassi. 
Zakladajú spoločné výskumné centrá, kde uni-
verzita investuje 50 a súkromný investor tiež 50 

percent. Nie je to jednoduché, ale táto koncep-
cia sa im osvedčuje. Z belgickej univerzity zasa 
bolo počuť, že  im viac vyhovuje menej ako 50 
percentná účasť v spoločných firmách. Pochvalne 
sa nehovorilo ani o rankingoch, dokonca padli 
pochybnosti o kritériách, aké používajú, ako aj 
o ich objektívnosti. Debatovalo sa i o nadáciách, 
pôsobiacich pri univerzitách, ktoré pomáhajú jej 
rozvoju. Diskutujúci mimoriadne prízvukovali, 
že  nadácie sú výhodné, ale je dôležité, aby  fun-
govali na základe jasných kritérii a transparent-
ne narábali s finančnými prostriedkami. 

Prirodzene padli aj sťažnosti na nedostatok 
finančných prostriedkov zo štátnej kasy. Nie je 
to len slovenský problém (ten však je vypuklejší 
ako v iných krajinách vzhľadom na veľmi nízke 

finančné toky do vzdelávacej sféry), ale zápolia 
s ním, lepšie povedané – sťažujú si naň aj tí, 
ktorí sú na tom výrazne lepšie ako my. Rektori 
si posťažovali  na náročné riadenie univerzít 
v súčasných podmienkach, keď fakulty nie sú 
vždy ochotné prijať integrujúce myšlienky roz-
voja. Fakulty sa v nejednom prípade stávajú 
brzdou rozvoja. Na túto tému odznela tvrdá 
kritika v rámci konštatovania, že predsa univer-
zita je univerzálna a musí flexibilne reagovať 
na aktuálny stav i na budúcnosť a nemôže živiť 
parciálne fakultné záujmy. V opačnom prípade 
môže padnúť na kolená. Zmeniť tento stav nie 
je krátkym procesom. Prezieravé a rozumné 
univerzitné tímy, mysliace na budúcnosť, sa však 
už dnes takto správajú.

Na tému autonómia odznelo jednoznač-
né áno, ale spoločne s autonómiou finanč-
nou, so zodpovednými a jasnými pravidlami. 
Zarezonovala i otázka, či môže byť univerzita 
autonómna, keď je, v prípade štátnych a verej-
ných vysokých škôl, závislá na štátnom rozpočte? 

Aj na plenárnych rokovaniach aj v sekciách 
odznelo bohatstvo inšpirujúcich námetov, pra-
meniacich zo skúseností jednotlivých vysoko-
školských inštitúcií. Obsiahla diskusia bola zhr-
nutá do záverov, ktoré vyústili do konštatácie, 
že autonómia je dôležitá, pretože umožňuje 
väčšiu pružnosť. Otvorenou otázkou zostáva 
ako ju zabezpečiť. Ďalšími nedopovedanými 
okruhmi ostali aj rôznorodosť a zodpovednosť. 
Ukazuje sa, že Európa má viac variantov ria-
denia. Najdôležitejšou podmienkou pre úspeš-
nosť univerzity však stále ostáva vysoká kvalita  
a profesionalita manažmentu. Spomenuté dis-
kusie, na zatiaľ otvorené otázky hľadania nové-
ho univerzitného modelu, celkom pochopiteľne 
nemohli byť uzatvorené. Je to zložitý proces 
a nie je vyriešiteľný v priebehu niekoľkých rokov. 
Aj preto bude pokračovať debata na túto  živú 
tému na jarnom zasadaní Európskej asociácie 
univerzít v marci v Barcelone. 

Ružena Wagnerová

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal pri príležitosti 10. výročia zrodu TnUAD 14. októbra rektora Bolognskej 
univerzity P. U. Calzolariho, rektora TnUAD Juraja Wagnera a prorektora Bolognskej univerzity Guida 
Gambettu. Pán prezident, aj ako športovec, sa potešil tričku s emblémom Bolognskej univerzity.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie V. Báleš a rektor J. Wagner na rokovaní vo Wroclawi
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Slávnosť nášho decénia poctili  vzácni hostia a významné osobnosti 

Bol to deň, na ktorý sa nezabudne

„Postoj chvíľa, si krásna... 10 rokov, alebo 120 
mesiacov, či 3 650 dní – toľko už má naša univer-
zita. Je to veľa, alebo málo? Desať rokov v živote 
človeka je málo na to, aby bol múdry, ale dosť, aby 
sa pokúsil zmúdrieť, 120 mesiacov v živote človeka 
je málo na to, aby bol zrelý pamätník, ale dosť, 
aby si pamätal, 3 650 dní v živote človeka je málo 
na to, aby bol skúsený, ale dosť, aby si ho skúse-
nejší všimli. Áno, sme tu. Vy i my. Sme Trenčianska 
univerzita A. Dubčeka a práve oslavujeme desiate 
narodeniny“ – týmito pôsobivými slovami otvárala 
prorektorka Eva Grmanová v úlohe moderátorky  
tento sviatočný deň pre univerzitu v Kultúrnom 
a metodickom centre OS SR v Trenčíne.

Slávnostného aktu sa zúčastnili podpredseda 
NR SR Miroslav Číž, podpredseda vlády SR Dušan 
Čaplovič, bývalý prezident Rudolf Schuster, pred-
seda TSK Pavol Sedláček, predseda SAV Štefan 
Luby, riaditeľ odboru Kancelárie prezidenta 
SR Boris Sopira, štátny tajomník MŠ SR Jozef 
Habánik, predsedníčka Štatistického úradu SR 
Ľudmila Benkovičová, primátor Mesta Trenčín 
Branislav Celler, poslanci NR SR, štátni tajomníci, 
veľvyslanec Talianskej republiky v SR Antonino 
Provenzano, veľvyslanec ČR Vladimír Galuška, 
Alexander Turov z veľvyslanectva Ruskej federá-
cie, Monika Olech z veľvyslanectva Poľskej repub-
liky,  predseda SOPK Peter Mihók, rektori domá-
cich a zahraničných univerzít, nechýbali synovia 
A. Dubčeka Pavol a Peter, ani jeho priateľ, známy 
politológ Ivan Laluha, predstavitelia vedeckej 
i podnikateľskej sféry a ďalší hostia.

Pozdravné posolstvá
Pozdravný list prezidenta SR Ivana Gašparoviča 

prečítal  riaditeľ odboru Kancelárie prezidenta SR 
Boris Sopira.  Podpredseda NR SR Miroslav Číž 
a podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič vyzdvihli 
význam našej univerzity pre trenčiansky región, 
ale aj pre celé Slovensko, kde prináša vzdela-
nosť. M. Číž  poďakoval  zamestnancom, že už 
po desať rokov vdychujú život tejto vzdelávacej 
inštitúcii a D. Čaplovič nezabudol poukázať na 
význam osobnosti Alexandra Dubčeka, ktorého 
meno nesie univerzita v názve. Spomenul na jeho 
blízky vzťah s najstaršou európskou Bolognskou 
univerzitou a dodal: „Vážený pán rektor, boli 
ste to vy, kto po druhý raz vstúpil na túto pôdu 
a podpísal spoluprácu, čím ste potvrdili pevnú 
väzbu – Bolognská univerzita – Trenčianska uni-
verzita - Alexander Dubček“.

Predseda TSK Pavol Sedláček zaspomínal 
na chvíle pred desiatimi rokmi, keď sa rodila 
myšlienka na založenie univerzity: „Neboli to 
vždy jednoduché diskusie. Ale najlepšou odpo-
veďou na útoky vtedajších neprajníkov, ktorí 
brojili proti novým vysokým školám, je súčas-
ných, takmer sedemtisíc študentov na piatich 
fakultách a jednom ústave, ktorí sú prínosom 
pre región z hľadiska ekonomického, sociálneho 

i kultúrneho.“ Ocenil, že univerzita pripravuje 
odborníkov pre technické smery, kvalifikovaný 
zdravotnícky personál, odborníkov pre verejnú 
správu, riadenie ľudských zdrojov, či budúcich 
politológov. Pripomenul aj úzku spoluprácu uni-
verzity s TSK pri príprave projektov v rámci európ-
skych fondov, čo prinieslo finančné prostriedky 
na zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability 
zamestnancov úradu TSK a zavedenie systému 
kariérneho poradenstva na stredných školách. Za 
strategicky nevyhnutné považuje ešte užšie pre-
pojenie univerzity s podnikateľským potenciálom 
regiónu. Nezabudol spomenúť aj spoločnú prí-
pravu Regionálnej inovačnej stratégie, ktorá má 
ambíciu prezentovať hospodársku víziu pre celý 
kraj na najbližšie desaťročia. „Verím, že spoločne 
vrátime Trenčiansky kraj na druhú priečku v eko-
nomickej výkonnosti, ktorá nám v konkurencii 
ôsmich slovenských krajov ešte nedávno patri-
la. Desaťročnej jubilantke želám, aby úspešne 
obstála vo všetkých evalvačných a akreditačných 
previerkach, ktoré ju v najbližšom období čakajú 
a aby sa v ďalších desaťročiach stala súčasťou siete 
popredných univerzít na Slovensku.“  

Trenčiansky primátor Branislav Celler ocenil 
doterajšie výsledky univerzity a za seba i poslan-
cov krajského mesta prisľúbil, že budú vždy pomá-
hať univerzite tak, ako pri zabezpečení priestorov 
pre jednotlivé fakulty a spomenul, že s vhodnými 
priestormi sa ráta aj v pripravovanom priemysel-
nom parku. Štátny tajomník MŠ SR Jozef Habánik 
hovoril o atribútoch, ktoré musí vysoká škola mať, 
aby si získala potrebný kredit s dodatkom, že 
naša univerzita ich dostatočne napĺňa a je vzde-
lávacou inštitúciou, ktorá „vychováva odborníkov 
v súlade s požiadavkami hospodárskej praxe, 
zabezpečuje celoživotné vzdelávanie zamestnan-
cov v podnikateľskej sfére a jej aktivity v oblasti 
vzdelávania, výskumu a vývoja dnes predstavujú 
pre TSK konkrétne výsledky“. Priateľské slová 
oslávenkyni venoval aj predseda SAV Štefan Luby 
s pripomienkou, že pre univerzitu to vôbec nebo-
lo ľahkých 120 mesiacov, či 3 650 dní v časoch 
politickej a spoločenskej transformácie. Nazdáva 
sa, že by mala pokračovať v dobre odštartovanej 
trajektórii. Predseda SOPK Peter Mihók v prího-
vore zdôraznil, že máme usilovať o budovanie 
rozvíjajúcej sa modernej spoločnosti a krajiny. 
„Preto univerzite pri jej jubileu želám, aby vycho-
vávala len takých absolventov, ktorí budú úspeš-
nými manažérmi vo firmách, možno aj budúcimi 
politikmi, ale najmä aby to boli ľudia vzdelaní, so 
zdravými názormi a rešpektujúci hodnoty európ-
skej a svetovej kultúry a spoločnosti.“ A, napo-
kon, sa slova ujal Stanislav Sagana, prezident 
Asociácie univerzít Karpatského regiónu (ACRU). 
Zablahoželal našej jubilujúcej alma mater, vyjad-
rujúc presvedčenie, že spoločnými silami sa podarí 
upevniť spoluprácu nielen univerzít Karpatského 
regiónu, ale v celej Európe.  

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne si v roku 2007 pripomína 10. výročie založenia. Konferencie 
s regionálnym, či medzinárodným významom, prednášky, stretnutia a iné podujatia na jednotlivých fakul-
tách sa konali pri tejto príležitosti po celý rok. Vyvrcholením desaťročného jubilea však bol 13.september. 
V tento deň sa uskutočnilo slávnostné zasadanie  akademickej obce,  vedeckých  rád a zároveň bol otvo-
rený aj jedenásty akademický rok. A aby sme tento deň pripomenuli tým, ktorí sa ho nemohli zúčastniť, 
ale aj budúcim generáciám, prinášame v skratke jeho chronologický priebeh. 

Juraj Wagner pri príležitosti 10. výr. založenia 
TnUAD udelil zlatú Medailu M. Hella TnUAD 
podpredsedovi vlády SR Dušanovi Čaplovičovi.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku TnUAD ude-
lil rektor Juraj Wagner striebornú Medailu  
M. Hella TnUAD podpredsedovi Národnej rady SR 
Miroslavovi Čížovi.

Na oslavách rektor J. Wagner privítal aj synov  
A. Dubčeka Pavla (zľava) a Petra. 

Predseda TSK P. Sedláček pri vystúpení. Na 
snímke sprava podpredseda vlády SR D. Čaplovič, 
primátor B. Celler, predseda SAV Š. Luby a pro-
rektorka E. Grmanová.
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Medaila M. Hella po prvý raz
Pri príležitosti decénia odovzdal rektor Juraj 

Wagner aj ocenenia. Po prvý raz bolo ude-
lené najvyššie vyznamenanie – Zlatá medaila 
Maximiliána Hella „Za zásluhy o rozvoj TnUAD, 
vedy, vzdelanosti, humanistických a sociálnych 
tradícií doma i vo svete“. Ako prvý ju dostal pre-
zident SR Ivan Gašparovič, nasledoval predseda 
vlády SR Róbert Fico, minister školstva Ján Mikolaj 
a expremiér Vladimír Mečiar, ktorý ako predseda 
vlády mal zásluhu na jej založení. Medailu si 
osobne prevzali bývalý prezident Rudolf Schuster 
a podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Touto 
medailou bol ocenený aj predseda TSK Pavol 
Sedláček, ktorý ako riaditeľ trenčianskej nemocni-
ce urobil veľa pre založenie fakulty zdravotníctva 
a v súčasnosti ako predseda TSK pomáha pri 
budovaní a rozvíjaní nášho vzdelávacieho domu. 
Zlatú medailu dostal aj trenčiansky primátor 
Branislav Celler. Primátorovi a mestskému zastu-
piteľstvu rozširujúca sa univerzita ďakuje za pod-
poru pri jej priestorovom budovaní  a spoluvy-
tváraní podmienok pre život študentov v meste. 
Túto medailu si prevzal aj rektor emeritus TU 
v Košiciach a bývalý prezident Slovenskej rektor-
skej konferencie Juraj Sinay.

Strieborná medaila Maximiliána Hella bola, 
na návrh rektora, udelená Miroslavovi Čížovi, 
podpredsedovi NR SR a Jozefovi Habánikovi, štát-
nemu tajomníkovi Ministerstva školstva SR. 

Nasledovalo  udeľovanie  dvoch čestných  titu-
lov  doctor honoris causa, o ktorých ste si podrob-
nejšie mohli prečítať na str. 2. 

Slovo rektora 
Na záver slávnostného zhromaždenia mal 

slovo rektor Juraj Wagner.  Uviedol, že 13. sep-
tember pred desiatimi rokmi bol zhmotnením 
vízie, ale aj plodom tvrdej práce ľudí z regiónu 
podporovaných vtedajšou vládou SR, ktorí pri-
viedli na svetlo sveta projekt trenčianskej uni-
verzity. „Boli to entuziasti, ktorí veriac tejto 
myšlienke, sa pustili do jej napĺňania. Tým, 
ktorí pred desiatimi rokmi stáli pri kolíske našej 
univerzity, úprimne ďakujem,“ povedal rektor  
a krátkou reminiscenciou sa vrátil ku jej začiat-
kom: „Na čele s rektorom Ivanom Planderom 
sme privítali na štyroch fakultách prvých 723 
študentov a malú skupinu učiteľov. S výučbou 
sme začali v dvoch budovách v Trenčíne a v jednej 
v Púchove. Prekážok bolo neúrekom, ale hravo 
ich prevalcovalo naše nadšenie. Tvorivá atmo-
sféra, kedy nikto nehľadel na dĺžku pracovného 
dňa, rýchlo prinášala svoje plody. Naplnilo sa 
mnohoročné prianie mať v trenčianskom regióne 
vysokú školu. Vedeli sme, že jej vznik bude mať 
nielen vzdelávací, ale aj kultúrny význam pre 
mesto, pre rozvoj celého regiónu a napokon aj 
Slovensko. S potešením už dnes môžem povedať, 
že sme sa stali súčasťou domáceho i európskeho 
vysokoškolského priestoru. Od roku 2002 sa pre-
zentujeme ako univerzita nesúca meno význam-
nej osobnosti našich dejín – Alexandra Dubčeka 
a z prakticky nulovej základne sme sa dostali na 
úroveň, ktorá nám umožňuje úspešne sa zapájať 
do riešenia vedeckých projektov na národnej 
a medzinárodnej úrovni.“  Konštatoval, že per-
spektívou pre univerzitu je cesta kvality, na ktorej 
treba zabudnúť na priemernosť. Nakoniec rektor 
J. Wagner zablahoželal oceneným a poďakoval sa 
všetkým, ktorí v tento sviatočný deň prišli  medzi 
nás, aby ho prežili spolu s nami.

Po slávnostnom akte sa všetci ocenení pod-
písali do Pamätnej knihy. Sviatočnú atmosfé-
ru dotvoril veľmi pekným programom Spevácky 
zbor TnUAD  pod vedením  Jozefa Vakoša.

Povedali pre nás
Po skončení dopoludňajšieho sviatočné-

ho programu nám podpredseda vlády  Dušan 
Čaplovič adresoval tieto slová: „Som nielen prí-
vrženec Alexandra Dubčeka, ale aj Trenčianskej 
univerzity nesúcej jeho meno, ktorú rád navšte-
vujem. Práve ona ponúka v regióne študijné 
programy, ktoré nemožno študovať na iných 
vysokých školách v SR. Je mi sympatické, že tu 
sa rozvíja aj spolupráca s Bolognskou univer-
zitou, ktorá má s Dubčekom veľmi silné väzby. 
V budúcom roku si pripomenieme 20.výročie 
jeho významného vystúpenia na tejto slávnej 
univerzite. A to je rámec, ktorý ma napĺňa 
spokojnosťou  a rád vám odovzdávam srdečnú 
gratuláciu k 10. výročiu.“  

A čo priviedlo do Trenčína bývalého preziden-
ta Rudolfa Schustera, ktorý sa v čase svojej misie 
vždy snažil pomáhať mladej univerzite? A to 
nielen preto, že má v názve meno Alexandra 
Dubčeka, ktorého si váži a vo svete o ňom veľa 
hovoril, ale aj preto, že „ táto, iba desaťročná 
univerzita, sa dokázala presadiť nielen doma, 
ale aj vo svete. Ukázala, že nie všetko je dané 
len tradíciou, ale rozhodlo i to, že mladá vysoká 
škola si sama dokázala vybojovať a získať dobrú 
pozíciu. Blahoželám všetkým , ktorí sa na tomto 
úspechu podieľali.“

V popoludňajších hodinách sa rektor Juraj 
Wagner stretol s rektormi európskych univer-
zít, predstaviteľmi podnikateľskej sféry a ďalšími 
pozvanými hosťami, ktorým pri príležitosti jubi-
lea odovzdal pamätné medaily. 

Skvostný operný večer
Zlatou bodkou za naším sviatočným dňom 

bol  slávnostný operný koncert Ambassador 
orchester Pressburg pod dirigentskou taktovkou 
Zoltána Janikoviča so skvelými  mladými sólis-
tami opery SND Pavlom Remenárom a hosťujú- 
cou Evou Hornyákovou. Pripravili nám prechá-
dzku najkrajšími opernými áriami W. A. Mozarta, 
A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, G. Bizeta, G. 
Pucciniho a ďalších majstrov v orchestrálnom 
i speváckom prevedení na vysokej úrovni.  

Nielen našim hosťom, medzi ktorých večer 
zavítal aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR 
Ivan Sečík, zamestnancom a študentom, ale i pre 
trenčiansku verejnosť, ktorú sme na tento večer 
pozvali, pripravili mladí umelci nádherný, a bez 
nadsádzky možno povedať, aj nezabudnuteľný 
skvostný hudobný zážitok. Sálou právom neraz 
znelo bravo, bravo, bravo! Medzi prítomnými 
padlo dokonca i ocenenie, že takýto koncert 
nezažil Trenčín dvadsať rokov... ( Verme, že na 
ďalší už nebude potrebné čakať až tak dlho...) 
Operný večer so šarmom uvádzala Andrea 
Vadkerti.

Začal sa jedenásty akademický rok na našej 
univerzite. Opäť sme trochu zmúdreli, trochu 
sme si obohatili pamäť peknými zážitkami  
a stretnutiami a napokon sme zasa o trošku 
skúsenejší. 

Vivat naša alma mater – Trenčianska univerzi-
ta Alexandra Dubčeka v Trenčíne!

Ružena Wagnerová                            
Oľga Kajabová

V hľadisku počas slávnostnej chvíle boli prítomní aj 
Milan Cagala, prezident Zväzu priemyslu Slovenska 
(zľava druhý), prorektor Bolognskej univerzity 
v Bologni Guido Gambetta (štvrtý), veľvyslanec ČR 
Vladimír Galuška (piaty) a veľvyslanec Talianskej 
republiky v SR Antonino Provenzano (šiesty).

Prezident emeritus Rudolf Schuster, ktorý bol vo 
funkcii v čase založenia TnUAD si pri 10. výročí jej 
založenia prebral z rúk rektora Juraja Wagnera 
zlatú Medailu M. Hella TnUAD.

Sviatočný deň uzavrel krásny koncert opernej hudby 
Ambassador orchester Pressburg so sólistami opery 
SND Evou Hornyákovou a Pavlom Remenárom.

Na decéniu sa prezentoval aj univerzitný spevácky 
zbor pod vedením Jozefa Vakoša.
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Medzinárodná konferencia Lingua summit 2007 bola opäť úspešná

Komunikácia kultúr v zjednocujúcej sa Európe
Katedra jazykov Ústavu prírodných 

a humanitných vied našej univerzity usporia-
dala 6. – 7. septembra pod záštitou predsedu 
TSK Pavla Sedláčka a rektora Juraja Wagnera 
medzinárodnú konferenciu Lingua Summit 
2007 na tému Komunikácia kultúr v zjed-
nocujúcej sa Európe. Ako názov napovedá, 
dôležité je nielen ovládať jazyk, ale treba 
poznať aj kultúru toho - ktorého národa, aby 
sme dokázali efektívne navzájom komuniko-
vať. A o to počas konferencie išlo. Zúčastnilo 
sa jej viac ako 60 vysokoškolských učiteľov zo 
7 európskych krajín vrátane Slovenska, Českej 

republiky, Španielska, Chorvátska, Ukrajiny, 
Nemecka a Ruskej federácie. 

Ako potvrdila vedúca katedry jazykov 
Elena Delgadová, najviac účastníkov priš-
lo zo španielskych univerzít, jedna účast-
níčka dokonca z Univerzity de la Laguna 
v Tenerife na ďalekých Kanárskych ostrovoch. 
Oficiálnymi jazykmi konferencie boli sloven-
ský, český, anglický, španielsky a nemecký 
jazyk. „Okrem vedeckých poznatkov v oblas-
ti jazykového vzdelávania, interkultúrnej 
komunikácie a jazyka pre špecifické ciele si 
účastníci vymenili skúsenosti aj z didaktiky 

cudzích jazykov, z prekladu odborných textov, 
evalvácie kompetentností podľa Európskeho 
referenčného rámca pre jazyky a z využívania 
nových technológií vo vyučovaní jazykov,“ 
povedala Elena Delgadová charakterizujúc 
medzinárodnú vedeckú konferenciu ako veľmi 
úspešnú. „Jej úspech spočíva aj v nadviaza-
ní kontaktov so zahraničnými univerzitami 
a v podpísaní nových zmlúv o vedecko-vý-
skumnej spolupráci na úrovni katedier jazy-
kov a výmene učiteľov a študentov na väčšine 

našich fakúlt,“ dodala na záver.     
Oľga Kajabová

Máme nový Akademický senát TnUAD
Akademický senát Trenčianskej univerzity A. Dubčeka má od volieb na októbrovom zasadnutí nové zloženie. Na rokovaní 6. novembra 
zvolili jeho členovia  predsedu a podpredsedu.

Komora zamestnancov
doc. Ing. Vladimír Áč, CSc. - ÚPHV
Mgr. Zuzana Aková - rektorát,
doc. Ing. Jaroslav Binka, CSc. - FM
PhDr. Elena Delgadová - ÚPHV
Mgr. Katarína Gerlichová - FZ
Ing. Jaroslav Jambor, PhD. – FM
doc. Ing. Zuzana Jamrichová, CSc. – FŠT
Ing. Kvetoslava Kováčová – FSEV

PhDr. Iveta Matišáková – FZ
Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. – ÚPHV
RNDr. Michaela Sidorová, PhD. – FZ
Ing. Milan Vanc – FŠT
Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. – FSEV
Doc. RNDr. Marianna Pajtášová, PhD. – FPT
Doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. – FPT
RNDr. Pavol Odokienko – FPT

Predseda: Ing. René Harťanský, PhD. (FM)
Podpredseda: doc. RNDr. Štefan Bošjak, CSc. (FSEV) Komora študentov

Lucia Frísová – FZ
Róbert Orság – FSEV
Lukáš Radosa – FZ
Hana Skovajsová – FSEV
Ing. Róber Jurík – FPT
Miroslava Kolarčíková - FPT
Eduard Kočner – FM
Monika Mináriková – FM
Radko Resch – FŠT
Martin Kováč - FŠT

Stretli sa dekani strojníckych 
fakúlt ČR a SR

Spoločenstvo strojníckych fakúlt Českej 
republiky a Slovenskej republiky, ktorého 
členmi sú Fakulta strojní ČVUT Praha, Fakulta 
strojní VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie 
a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, 
Fakulta strojní TU Liberec, Fakulta strojní-
ho inženýrství VUT Brno, Fakulta strojní 
Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta vojen-
ských technológií Univerzity obrany v Brne, 
Strojnícka fakulta STU Bratislava, Materiálovo-
technologická fakulta STU Bratislava so síd-
lom v Trnave, Strojnícka fakulta TU Košice, 
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne, 
Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, organizuje kaž-
doročne sesiu dekanov, vždy na inej členskej 
fakulte. 

V tomto roku ju pripravila Fakulta špeci-
álnej techniky TnUAD. Stretnutie sa konalo  
11. a 12. septembra 2007 v Domove spevácke-
ho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych 
Tepliciach. Táto akcia sa niesla v znamení 
10. výročia zrodu našej univerzity a fakul-
ty špeciálnej techniky. Rokovanie akademic-
kých funkcionárov zúčastnených fakúlt bolo 
k vybraným témam a to: doktorandské štú-
dium, veda a výskum, spolupráca fakúlt v pro-
jektoch EÚ a spolupráca s priemyslom. Okrem 
akademického programu FŠT pripravila pre 
účastníkov aj prehliadku kúpeľného areálu 
a spoločenský večer. 

prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.
dekan FŠT

Ocenení novinári
Na tlačovej konferencii uskutočnenej pri príle-

žitosti 10. výročia založenia našej univerzity boli 
novinárom poskytnuté informácie  o začínajúcom 
11. akademickom roku 2007 – 2008. Zároveň rek-
tor Juraj Wagner odovzdal ocenenia novinárom, 
ktorí posledných sedem rokov informovali verejnosť 
o dianí na našej univerzite.

Za propagáciu vzdelávania, vedy a výskumu na 
TnUAD dostali  bronzovú medailu M. Hella Peter 
Hlucháň, riaditeľ Televízie TN (Tv TN), Peter Toman, 
bývalý spravodajca SRo, Ľuboslava Sedláková, šéf-
redaktorka Trenčianskych novín a Medailu TnUAD 
Milan Kráľ, Pravda, Radovan Stoklasa, TA SR, Jozef 
Čery , kronikár, Oľga Kajabová, voľná novinár-
ka, Erika Ságová, Tv TN. Pamätnými medailami 
boli ocenení Tibor Hlobeň, Info Trenčín, Zuzana 
Laurinčíková, Tv TN, Leo Kužela, TA SR, Richard 
Nemec, SITA a Ctibor Michalka, SRo Bratislava.
Striebornú medailu A. Dubčeka dostala Lýdia 
Mrázová zo Slovenského rozhlasu.
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Zamyslenie sa nad zvláštnou skupinou našich jazykových prostriedkov

Patrí slang do nášho slovníka?

december 2007 téma / info

Tento článok vznikol na podnet expresívne-
ho vyjadrovania niektorých našich študentov, 
ktorých spôsob vlastnej slovnej prezentácie 
presiahol úroveň vhodného verbálneho správa-
nia na verejnosti. Jeho úlohou je v základných 
intenciách načrtnúť problematiku slangu vo 
vzťahu k jazykovej kultúre.

Slang vzniká v hovorovej reči, v jazykových 
prejavoch vopred nepripravených, nezoštylizo-
vaných. V tomto sociálnom nárečí vyčleňujeme 
vrstvu alebo skupinu, ktorá je už zložkou hovo-
rovej slovenčiny – vyšší slang (bežky, panelák, 
presilovka, ľavačka) a druhú skupinu, ktorá je 
nespisovná a nezaraďuje sa ani do štandardnej 
formy – nižší slang (labák, telkáč, haxne, hovad-
ský). Slangovosť sa vníma ako zvláštna skupi-
na jazykových prostriedkov. Poznáme naprí-
klad vojenský, študentský, poľovnícky slang. 
Slangové slová vznikajú z určitého mladíckeho 
rozmaru, zo snahy pomenovať veci výstredne, 
originálne. Sú v nich obsiahnuté výrazné stopy 
recesie a humoru. Najprudšia intenzita ich vzni-
ku je vo veľkomestách. Množstvo slangových 
slov sa rozšírilo z Čiech  na Slovensko, napr. 
„prúser“, „hovadsky“, „bezva“. Ide o skomo-
leniny českých slov, ktoré sa jednoznačne hod-

notia ako nespisovné. Rozsiahlejšiu skupinu 
slangových slov v slovenčine tvoria tie, ktoré 
vznikli skrátením slov domáceho pôvodu, napr. 
„kupko“, „matika“, „foťák“, „učka“. Najviac 
slangových slov sa „rodí“ v reči vysokoškol-
skej, stredoškolskej mládeže a medzi vojakmi. 
Jestvujú i profesionálne slangy, najmä v špeci-
álnej lexike odborníkov – lekárov, úradníkov, 
športovcov a pod. Niekedy sa môžu dostať do 
sféry spisovného jazyka, napríklad vtedy, keď 
nie je naporúdzi spisovný výraz: blokovanie 
lopty – blok, trojbodový kôš – trojka, zamestna-
nec dopravného podniku – dopravák.  

Do subštandardnej formy národného jazy-
ka patrí aj argot a žargón. Tiež ide o sociálne 
nárečia (podobne ako pri slangu). Argotické 
slová slúžia na utajovanie komunikácie, tá je 
však zrozumiteľná len v istom okruhu komu-
nikantov. Môže ísť o argot detí, najmä tých, 
ktoré dosiahli dvanásty rok života a vytvorili 
si tajný jazyk. V užšom zmysle zahŕňa argot 
takú skupinu ľudí, ktorí sú v rozpore so záko-
nom. Argot zostáva argotom dovtedy, dokým 
je tajný. Paradoxné pritom je, že mnohí z nás 
poznajú argotické slová, ktoré sa často použí-
vajú v komunikácii, napr. „liter“ (tisíckorunáč-

ka), „melón“ (milión), atď. 
Čo sa týka žargónu, je to 
skupina nespisovných slov 
jestvujúcich pri vzájomnom dorozumievaní ľudí 
určitej sociálnej alebo záujmovej sféry. Hlavnou 
úlohou žargónu je utajiť informáciu, a tým 
vyvolať dojem vlastnej exkluzívnosti a nad-
radenosti. Sú to napríklad slová: bravissimo, 
a propos, kišasonka.

K problematike slangových slov chcem 
podotknúť, že takéto slová nevnímame ako 
nepriateľov jazykovej kultúry alebo škodcov 
spisovnej slovenčiny. Spisovatelia ich využívajú 
v umeleckej literatúre, čím sa viac približujú 
osobitnému vyjadrovaniu mládeže. Sme pre-
svedčení, že slang nikdy nechcel zlikvidovať 
spisovnú slovenčinu, pretože on ju ku svojej 
existencii bezpodmienečne potrebuje. Slang 
však má vymedzené hranice svojho fungova-
nia a každý z nás by mal tento fakt akcepto-
vať. Prirodzene, slangové vyjadrovanie nesmie 
prekročiť mieru slušnosti a kultivovanosti 
jazykového správania, zároveň nemôže zostať 
naveky primárnym spôsobom vyjadrovania. 
Tým je pre nás spisovný jazyk. 

Lenka Mandelíková

Traja nositelia čestného titulu Dr.h.c.

Deň pracovných stáží sa stáva tradíciou
Centrum kariérneho poradenstva (CKP) 

od októbra minulého roku na univerzite 
uskutočnilo už po tretí raz Deň pracovných 
stáží, čím sa táto aktivita pomaly stáva tra-
díciou. Na FSEV sa 23. októbra zišlo 20 firiem 
a spoločností. Potešujúce je, že osem nových 
pribudlo. Tie, ktoré tento raz účasť vynechali, 
ju potvrdili v ďalšom období, teda majú záu-
jem aj naďalej s univerzitou spolupracovať. 
Novinkou bola účasť medzinárodnej organi-
zácie IAESTE s lokálnym sídlom v Trenčíne, 

ktorá zabezpečuje výmenný program odbor-
ných stáží pre študentov technických vyso-
kých škôl. Popri informáciách získaných osob-
nými konzultáciami pri stánkoch, čo niektoré 
firmy uprednostňujú, si študenti mohli infor-
mácie rozšíriť aj počas firemných prezentácií 
v aule. 

Deň pracovných stáží sa už medzi študent-
mi stáva samozrejmosťou a najmä z vyšších 
ročníkov túto možnosť získavania informácií 
vítajú. Potvrdili nám to napríklad študenti 

fakulty špeciálnej techniky Ján Mendel a Ján 
Kožička, ktorí našli firmu, kde získajú prax 
a privyrobia si na štúdium, študent fakulty 
mechatroniky František Rehák si zasa overo-
val možnosti na získanie pracovného miesta 
po absolvovaní školy. 

Sprievodnou akciou celodenného progra-
mu bol aj Informačný deň zahraničných 
mobilít študentov.

Oľga Kajabová 

Na slávnostnom zasadnutí vedeckých rád 
31. októbra bol pri príležitosti 10. výročia 
založenia univerzity udelený čestný titul 
doctor honoris causa osobnostiam, ktoré 
od jej vzniku dodnes významným spôsobom 
ovplyvňujú kvalitatívny rozvoj univerzity. 

Ocenení týmto čestným titulom boli prof. 
Ing. Dušan Bakoš, DrSc., ktorý od začiatku 
intenzívne spolupracuje s fakultou priemy-
selných technológií a je viacročným členom 
jej vedeckej rady. Ako významný vedec a skú-
sený vysokoškolský pedagóg vždy rád posky-
tuje cenné rady mladým doktorandom, ku 
výchove ktorých významnou mierou prispel. 
V jeho vystúpení odznela i myšlienka, že 
masový charakter štúdia má za následok i to, 
že nie je možné udržať podobu univerzity 

ako prehľadného spoločenstva, ani zachovať 
tradičnú výučbu, založenú hlavne na osobnej 
dôvere študenta k učiteľovi. Podobnými dra-
matickými zmenami prechádzajú univerzity 
tiež vo vedeckej oblasti. Ďalší ocenený - prof. 
Ing. Matej Bílý, DrSc. sa zaslúžil o rozvoj oso-
bitne fakulty mechatroniky a jeho rukopis je 
citeľný pri profilovaní študijných programov. 
Prispel ku založeniu katedry kvality, ktorej 
sa dlhodobo venuje. Akademik prof. Ing. 
Ivan Plander, DrSc. stál pri zrode univer-
zity  a bol jej prvým rektorom. Pôsobí na 
fakulte mechatroniky. Vo svojom  príhovore 
hovoril o orientovaní sa fakulty na moder-
né výskumné smery, ktoré môžu inšpirovať 
mladých ľudí, okrem iného, aj k voľbe štúdia 
na tejto fakulte. Viac o nových nositeľoch 

titulu Dr.h.c. prinesieme v ďalšom čísle TnU 
TRENDY.

Akademikovi Ivanovi Planderovi bol záro-
veň pri príležitosti 10. výročia založenia 
TnUAD udelený  titul Rektor emeritus,  ako 
prvému rektorovi vtedy ešte Trenčianskej 
univerzity v Trenčíne. 

V rámci slávnostného aktu rektor  
J. Wagner udelil aj ceny za publikačnú činnosť 
v akademickom roku 2005-2006. Za učebnice 
si prevzali cenu doc. Oto Barborák a doc. 
Eliška Chrpová – Tkacie stroje v textilnej výro-
be, doc. Ondrej Híreš – Fyzikálna metalurgia 
ocelí a ich teplé spracovanie a MUDr. Marián 
Kaščák – Klinická propedeutika.   

Oľga Kajabová
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       Novinky v knižnici
Knihy

Soros, G. Vek omylnosti : Dôsledky vojny proti terorizmu.
Bratislava: Kalligram, 2007. 222 s. ISBN 978-80-7149-954-1.
Autor sa zameriava na stav Ameriky. Všíma si osudné chyby nielen 
súčasnej vlády, ale aj širšieho amerického pohľadu na svet.. Venuje 
sa hlavným témam našich čias – hrozbám ako šírenie jadrových 
zbraní, globálne otepľovanie, terorizmus, protiterorizmus a zrútenie 
medzinárodnej spolupráce.

Rýznar, L.,Šimonová,A. Evropská veřejná správa.
Kunovice : Evropský polytechnický institút, 2006. 235 s. ISBN 
80-7314-102-7.
Charakteristiky verejnej správy v krajinách EÚ: Belgicko. Dánsko. 
Estónsko, Fínsko. Francúzsko. Írsko. Taliansko. Cyprus. Nemecko. 
Holandsko. Portugalsko. Rakúsko. Slovinsko. Španielsko. Švédsko. 
Veľká Británia.

Hartink, A.E. Encyklopedie pistolí a revolverů.
Dobřejovice: Rebo Productions, 2003. 272 s. ISBN 80-7234-173-1..
Vývoj palných zbraní. Technické detaily pištolí a revolverov. Bezpečnosť 
pri používaní zbraní. Poistné mechanizmy pri používaní zbraní. 
Uzamykajúce mechanizmy revolverov. Strelivo pre pištole. Súčiastky 
pištolí a revolverov. Pištole a revolvery od A po Z.. 

Žáček P. Nástroj triedneho štátu:Organizácia ministerstiev 
vnútra a bezpečnostných zborov 1953-1990 .
Prešov: Vyd. Michala Vaška, 2006. 389 s. ISBN 80-969-296-2-3.
Organizácia ministerstva vnútra ČSR(1953-1968).. Organizácia minis-
terstiev vnútra ČSR a SSR(1969). Organizácia  federálneho minister-
stva vnútra(1969-1989).

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2006.
Bratislava: Veda, 2006. 680 s. ISBN 80-224-0937-5.

Štatistické a demografické údaje Slovenskej republiky za rok 2006.

Tak kráčame ďalej: Decénium./ autor a zostavovateľ Ružena 
Wagnerová
Trenčín: TnUAD, 2007. 159 s. ISBN 978-80-8075-233-0.
Reprezentatívna monografia dokumentujúca dianie na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne za uplynulých 10 rokov.

Fišek, M., Lipták, P., Procházka, S., Macko, M., Jozefek,  
M. Automatické zbrane: Konštrukcia skúšanie.
Trenčín: TnUAD, 2006, 263 s. ISBN 80-8075-089-0.
Vysokoškolská  učebnica je zameraná na teóriu a skúšanie zbraní so 
zameraním na zbrane malorážové automatické. 

Skriptá
Jašková, D. Pravdepodobnosť a štatistika. [elektronický zdroj]
Trenčín: TnUAD, 2006. 1 elektronický optický disk. ISBN 80-8075-
178-1
Popisná štatistika. Teória pravdepodobnosti. Výberové metódy. Teória 
odhadov. Testovanie štatistických hypotéz.

Barborák, O. Projektový manažment: Vybrané kapitoly.
Trenčín: TnUAD, 2007. 99 s. ISBN 978-80-8075-211-8.
Charakteristika a základné východiská manažmentu. Vývoj  projek-
tového manažmentu. Špecifikácia a klasifikácia projektov. Manažment 
projektu. Projektový manažment a jeho štruktúra. Metódy  projek-
tového manažmentu. Úlohy a štruktúra vedenia projektu. Plánovanie 
a kontrola v projektovom manažmente.

Georgiev, Krassimir E. Complex robotic systems: Mechatronical 
Approach.
Trenčín: TnUAD, 2007. 137 s. ISBN 80-8075-167-6.
Mechatronické adaptívne efektory. Štrukturálna syntéza a kontrola 
pre mechatronické montážne bunky. Dynamické problémy v úlohách 
robotickej konštrukcie. Robotizované systémy pre adaptívne mon-
tovanie. Dynamické modelovanie a simulácia. Mechatronické pros-

tredie pre navrhovanie kráčajúcich robotov. Virtuálne prostredie pre 
modelovanie a simuláciu inteligentných mechatronických systémov. 
Komplexné robotické systémy. Mechatronické systémy s rekonfigurá-
ciou. Virtuálna simulácia adaptívnych montážnych soketov. Presnosť 
polohovacích systémov a mechatronické problémy.
 

Zborníky
Mechatronika 2007 : Proceedings of 10.th International 
Symposium on Mechatronics.[elektronický zdroj]
Trenčín: TnUAD, 2007. 1 elektronický optický disk. ISBN 978-80-
8075-210-1.
Prednášky venované mechatronike, ktoré odzneli na medzinárodnej 
konferencii v Trenčianskych Tepliciach 6-8 júna 2007. 

ICG 2007: XXI. International congress of glass [elektronický 
zdroj]
Cedex: CRITT Materiaux Aisace,2007. 1 elektronický optický disk.
Zborník rozšírených abstraktov z medzinárodnej konferencie skla .

Funkčné povrchy v strojárstve 2007 v krajinách V4.
Trenčín:TnUAD,2007. 214 s. ISBN 978-80-8075-217-0.
Prezentácia výsledkov špičkových technológií, najmä povrchov konk-
rétnej funkčnosti...

Pohyb a zdravie - IV. ročník.[elektronický zdroj]
Trenčín:TnUAD, 2007. 1 elektronický optický disk. 978-80-8075-
219-4.
Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie.

The 12. International conference on problems of material, 
engineering, mechanics and design: full text. [elektronický 
zdroj]
Trenčín:TnUAD, 2007. 1 elektronický optický disk. ISBN 978-80-
969728-0-7.
CD-ROM obsahuje plné texty predášok z konferencie z oblastí 
materiálového inžinierstva, mechaniky a dizajnu.

• Katedra technickej mechaniky a častí stro-
jov Fakulty špeciálnej techniky zorganizovala  
18. – 19. septembra t. r. 9. medzinárodnú 
vedeckú konferenciu TRANSFER 2007 na tému 
Využívanie nových poznatkov v strojárskej 
praxi. Konferencia sa konala pod záštitou 
štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR 
Jaroslava Bašku, prezidenta Zväzu strojárske-
ho priemyslu SR Milana Cagalu a v spolupráci 
so slovenskými, prevažne strojárskymi firmami. 
Určená bola pre strojárske firmy, výskumné 
ústavy a pracoviská vysokých škôl. Rokovacím 
jazykom boli slovenčina, čeština, angličtina 
a nemčina. Prednášky, ktoré zazneli na konfe-
rencii, boli vydané aj v zborníku. 

• Naša univerzita sa 2. – 4. októbra zúčastnila 
11. ročníka Akadémia - veľtrhu pomaturitného 
vzdelávania a 9. ročníka VAPAC – veľtrhu vzde-
lávania, práce a cestovania. Veľtrh bol určený 
študentom stredných škôl, najmä 3. a 4. roční-
kov a študentom vysokých škôl. Vystavovatelia  
z trinástich štátov EÚ i mimo nej, prezentovali 
možnosti štúdia na slovenských i zahraničných 
vysokých školách, možnosti ďalšieho vzdeláva-
nia a brigád na Slovensku a v zahraničí.

• V aule univerzity sa 10. októbra uskutoč-
nilo zasadnutie Akademickej obce, kde rektor 
Juraj Wagner predniesol správu o vyhodnotení 
hlavných úloh akad. roku 2006-2007 a kvestor 
Vladimír Ragula prítomných oboznámil so 
správou o hospodárení. Po diskusii o aktu-
álnych problémoch rektor slávnostne odo-
vzdal zamestnancom ocenenia pri príležitosti  
10. výročia založenia univerzity. 

• ČSOB Finančná skupina s Komunitnou nadá-
ciou Bratislava v programe podpory študent-
ských médií zo 43 slovenských projektov gran-
tom podporili 31 a medzi nimi aj internetový 
Univerzitný klebetník, pôsobiaci už šiesty rok 
na FM. Redaktori plánujú oživiť toto médium 
a tým skvalitniť študentský život na univerzite. 
Jednou z aktivít bude súťaž – elektronický kvíz 
Čo vieme o Alexandrovi Dubčekovi, zameraný 
na základné znalosti o človeku, ktorého meno 
nesie naša univerzita. Výsledky súťaže a mená 
víťazov uverejníme v univerzitnom časopise.

• FSEV pri príležitosti 10. výročia založenia 
univerzity uskutočnila 8. novembra medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Postavenie uni-
verzity a jej výskumu v znalostnej ekonomike. 
Popri hodnoteniach sa hovorilo aj o možnos-
tiach aplikácie výsledkov v ekonomickej praxi 
a hľadali sa odpovede na aktuálne otázky 
a problémy, determinujúce súčasné postave-
nie a úlohu vedy a výskumu na univerzitách 
v spojitosti s procesom znalostnej ekonomiky 
21. storočia.

• Rokovanie manažérskeho útvaru projektu 
RIS – INSTIT sa konalo 5. novembra. Na progra-
me rokovania boli ďalšie kroky pri riešení 
tohto medzinárodného projektu, financova-
ného EÚ.  

• Od 19. –23. 11. sa uskutočnil na univerzite 
tradičný Týždeň vedy, v rámci ktorého sa usku-
točnili mnohé podnetné prednášky. Okrem 
našich učiteľov prednášal aj vynikajúci odbor-
ník v meteorológii prof. Milan Lapin o príči-
nách a dôsledkoch globálneho otepľovania. 
FSEV zasa pripravila finálne kolo súťaže Veda 
a výskum očami študentov.

ZAZNAMENALI SMEZmena  
prodekanov FSEV

Rozhodnutím Akademického senátu FSEV 
zo 14. septembra 2007 sa zmenili funkcie 
prodekanov FSEV a týmto dňom aj nadobudlo 
účinnosť ich menovanie.  JUDr. Mária Gogová, 
CSc. sa stala prodekankou pre rozvoj,  PhDr. 
PaedDr. Karol Janas, PhD. prodekanom pre 
externé štúdium a  Ing. Mária Hajšová, PhD. 
prodekankou pre denné štúdium.

Rektor  
je členom ESRIF 

Rektor Juraj Wagner od septembra tohto 
roku zastupuje SR v nevládnej inštitúcii ESRIF 
(European Security Research and Innovation 
Forum) pri Európskej únii, ktorej poslaním je 
podporovať  rozvoj vedeckovýskumnej čin-
nosti a inovačné aktivity v oblasti aplikovania 
najnovších výsledkov vedy a techniky do systé-
mov, starajúcich sa o  bezpečnosť obyvateľstva. 
Vo fóre sú zastúpení predstavitelia výrobcov 
a užívateľov bezpečnostných systémov, ako 
aj odborníci z vedeckovýskumnej komunity 
a bezpečnostných orgánov krajín EÚ. Práca je 
zameraná na rozvoj bezpečných infosystémov, 
na boj proti organizovanému zločinu, pandé-
miám a pod.  
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Na našej univerzite nadobúdajú vysokoškolské 
vzdelanie aj zdravotne znevýhodnení študen-
ti. Je ich desať. V zrekonštruovanej rektorát-
nej budove už je pripravený bezbariérový vstup. 
V snahe pomôcť čo najviac týmto našim študen-
tom však pokračujeme. Prorektorka prof. Ing.
Kristína Zgodavová, PhD. premýšľala nad tým ako 
im uľahčiť a spríjemniť prístup ku vzdelávaniu, 
ale i samotný život v našom vzdelávacom dome. 
Začiatkom tohto roku reagovala na výzvu Nadácie 
Tatra banky, Centrum pre filantropiu. V marci pri-
pravila projekt, ktorý bol prijatý. 

Čo bude cieľom a obsahom tohto humán-

ne i odborne užitočného projektu? Podľa slov  
K. Zgodavovej, projekt zjednoduší prístup zdra-
votne znevýhodneným študentom ku vzdelávaniu 
v akreditovanom bakalárskom študijnom progra-
me Manažérstvo kvality produkcie a obohatí výuč-
bu o dva nové voliteľné predmety s využitím 
efektívnych foriem vzdelávania, akými sú prí-
padové štúdie, či simulačné hry.  Oba predmety 
budú umiestnené do e-learningového prostre-
dia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
– Moodle a vznikne novoupravené prostredie pre 
týchto študentov. Práve pre nich budú vydané 
aj špeciálne skriptá. Na univerzite vytvoríme aj 

chránenú učebňu pre zdravotne znevýhodnených 
študentov, ktorá bude vybavená hardvérom i sof-
tvérom. V konečnom dôsledku sa bude sledovať 
a vyhodnocovať spokojnosť študentov v oboch 
cieľových skupinách.

Je to prvý krok na univerzite, ale nesmierne 
osožný, do ďalšieho budovania študijného progra-
mu ako celku pre zdravotne znevýhodnených 
študentov. Zvláštnosťou projektu je, že nebude 
iba prínosom pre študentov, ale aj oni sami doň 
budú aktívne zapojení. 

Ružena Wagnerová

Pripravujeme budúcich mechatronikov
Na júnovú časť nadviazala Letná škola mecha-

troniky (LŠM), ktorá sa uskutočnila od 18. do 20. 
septembra na fakulte mechatroniky. Jej cieľ bol 
rovnaký - populárnym spôsobom v prednáškach 
žiakom stredných priemyselných a odborných 
škôl z Trenčianskeho kraja prezentovať vedecké 
témy z oblasti senzorov a ich systémov, umelej 
inteligencie a kybernetiky, mikrosystémov a mik-
romechatroniky či spintroniky. Teraz však pozvali 
aj študentov gymnázií. Počet účastníkov doka-
zuje, že o tento spôsob informovania a motivo-
vania žiakov pre štúdium vedeckých odborov na 
fakulte mechatroniky stúpa. Veď, ako potvrdil 
organizátor Branislav Anwarzai, niektorí sa tu 
objavujú opakovane a oni sami  pozývajú stále 
nižšie ročníky, čím chcú záujem medzi žiakmi 
ešte zvýšiť. 

Popri prednáškach účastníci absolvovali aj cvi-
čenia, prezreli si priestory fakulty, laboratórií 
a na záver tí odvážnejší mohli prezentovať vlast-
né práce. Napríklad Amir H. E. Mamaghami 
z Trenčína s fakultou  prichádzal do kontaktu 
už ako žiak základnej školy, pretože pracoval 
v mechatronickom krúžku. „Teraz som tu preto, 

že sa zaujímam o informatiku, ktorá je v súčas-
nosti už veľmi spätá s mechatronikou a získané 
vedomosti považujem za potrebné,“ zdôvodnil 
svoju účasť tento žiak trenčianskeho Gymnázia 
Ľ. Štúra, ktorý sa prezentoval aj vlastnou prá-
cou Nedetekovateľný trójsky kôň – program na 
deštruktívnu činnosť. „Onedlho budem končiť 
strednú školu a preto som tu, aby som zistil čo 
je to mechatronika, čo mi táto fakulta môže 
ponúknuť. Zároveň som chcel predstaviť vlastnú 
prácu z odboru matematika – fyzika s názvom 
Energetická hodnota potravín, ktorou som sa 
zúčastnil v SOČ. Len ma mrzí, že som na prezen-
táciu nemal viac času,“ poveda nám Michal Sidek, 
žiak Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej, ktorý 
nevylúčil, že príde aj o rok, pretože s úrovňou 
podujatia bol spokojný.

Spokojný bol aj Branislav Anwarzai: „Myslím 
si, že sa nám podarilo, po predchádzajúcich 
skúsenostiach, celkový program vylepšiť, vybrať 
najvhodnejšie témy, čo sa prejavilo aj vo vyššej 
interaktívnosti účastníkov, v ich neúnavnosti 
hovoriť o témach bez ohľadu na čas, ale i v záuj-
me prezentovať vlastné práce. Podujatie svoj cieľ 

splnilo a my sa môžeme tešiť a pripravovať ďal-
šie.“ Každý účastník LŠM si odniesol aj certifikát 
o jej absolvovaní. Tento projekt je realizovaný 
v spolupráci s univerzitným Centrom kariérneho 
poradenstva a spolufinancovaný Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja.

Oľga Kajabová

Michal Bystrický (vpravo), žiak Športového gym-
názia v Trenčíne, preberá od asistenta Branislava 
Anwarzaia certifikát o absolvovaní Letnej školy 
mechatroniky.

Otvorená univerzita 2007 po prvýkrát
Fakulta mechatroniky po prvý raz pripra-

vila a pod záštitou rektora Juraja Wagnera 
14. septembra uskutočnila vedeckú konferenciu 
Otvorená univerzita 2007. Bola pokračovaním 
aktivít mechatronických krúžkov, ktoré pracujú 
pod vedením študentov fakulty mechatroniky 
na trenčianskych základných školách. Jej cieľom 
bolo podchytenie záujmu žiakov o vedu a tech-
niku, ako i popularizáciu mechatroniky – moder-
ného a perspektívneho vedného odboru.

Vedúci mechatronických krúžkov počas kon-
ferencie hovorili o vlastných skúsenostiach pri 
výchove detí a mládeže na získanie pozitívneho 
vzťahu k vede a výskumu. Žiaci a študenti – 
členovia mechatronických krúžkov zasa mali 
možnosť prezentovať vlastné príspevky, pričom 
sa usilovali o dodržiavanie hlavných znakov 
vedeckosti. Medzi päťdesiatimi účastníkmi boli 

žiaci a študenti trenčianskych škôl - zo ZŠ Na 
dolinách, z Gymnázia Ľ. Štúra, SOU strojárskeho, 

zo ZŠ na Hodžovej ulici a z Osemročného športo-
vého gymnázia. Na konferenciu prišli aj študenti 
zo SPŠ v Dubnici nad Váhom. Aktívne vystúpilo 
pätnásť účastníkov.

„Na záver podujatia sme skonštatovali, že je 
potrebné neustále získavať finančné prostried-
ky, aby mohli mechatronické krúžky pokračo-
vať vo svojich aktivitách. Uvažujeme o ďalších 
konferenciách, aby sme podporili študentov 
v aktívnych vystúpeniach na prezentáciách. 
Rozhodli sme sa pripraviť podobný, aktivity 
podporujúci projekt, ktorý sa uskutoční v čase 
prázdnin,“ zhrnula závery konferencie zakla-
dateľka a neúnavná organizátorka podobných 
podujatí Renáta Janošcová. Konferencia sa 
uskutočnila aj za prispenia Agentúry na podpo-
ru výskumu a vývoja LPP. 

Oľga Kajabová
Odborná asistentka Renáta Janošcová pri prezentá-
cii programu podujatia Otvorená  univerzita 2007.
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Humor napomáha zdraviu

Letná škola firmy Johnson Controls

Užitočne využitý prázdninový voľný čas
Firma Johnson Controls (JC) spolupracuje 

s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka praktic-
ky od svojho príchodu do Trenčína. Tento rok 
pripravila, v rámci svojich aktivít, letnú školu 
pre našich študentov aj so zámerom, aby po 
ukončení štúdia prišli pracovať do firmy. Pilotný 
projekt sa konal v rámci nadnárodnej firmy JC 
prvýkrát v Európe. Na budúci rok sa plánuje 
vo Francúzsku. Letná škola trvala mesiac v čase 
prázdnin. Študenti mali pracovnú dobu od 8,30 
do 17,00 hod. Firma hradila ubytovanie, cestov-
né náklady, obedy a študenti dostali hodinovú 
mzdu na základe pracovnej dohody.

Z FŠT sa letnej školy zúčastnili študenti 
Mojmír Majčaník, Veronika Štáblová, Vladimír 

Ševčík, Branislav Zwias,  z FM Jozef Mikuš. 
Účastníkmi boli aj čínsky študenti, študujúci 
v Taliansku, v Turíne na škole Polytechnico 
di Torino a študenti z Univerzity v Skopje. 
Študenti boli začlenení v rámci inovačného pro-
cesu JC, kde sa využilo veľa nápadov a inovácii 
od študentov, ktorí ešte nie sú zaťažení určitými 
obmedzeniami.

Deň začal  predstavením určitej úlohy 
a vysvetlením procesu vývoja daného pro-
duktu. Tréning bol zameraný na prezentačné 
zručnosti, aby sa naučili predať nový projekt. 
Informácie firmy boli cielené na rôzne techniky, 
aby  sa u študentov rozvíjala kreativita. V rámci 
tréningu prezentovali svoje názory aj s cieľom 

získať vodcovské zručnosti. Boli im pridelené 
pracovné miesta s PC stanicami, kde pracovali 
v konkrétnych CAD systémoch na prototypoch. 
Študenti mali možnosť sa pozrieť na produk-
ty v rámci „benč marketingu“. Pracovali na 
konkrétnych mechanizmoch sedadiel osobných 
automobilov a poznatky si doplnili aj na vyro-
bených prototypoch. Zvyšok času predstavovala 
práca na internete, kde pracovali na prieskume 
o nových poznatkoch a za pomoci tréningových 
metód uvažovali nad inými projektmi, pričom 
sa očakávali najmä nové nápady. Študenti si 
doplnili aj znalosti z anglického jazyka.

Doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.

Projekt IngA aj pre 
našich študentov
Inžinier v automobilovom priemysle je názov 

projektu Volkswagenu Slovensko. Vychádza  
z potrieb a požiadaviek  závodu na absolventov 
vysokých škôl technického zamerania a zároveň 
akceptuje potreby a záujmy študentov. Cieľom 
projektu je udržať intenzívnu spoluprácu so spo-
lupracujúcimi univerzitami / fakultami, ponúknuť 
študentom možnosť nahliadnuť do praxe výrob-
ného závodu. Projekt bol v októbri predstave-
ný rektorom technických univerzít. Pozostáva  
z piatich krokov. Prvým je prednáška na pôde vyso-
kej školy na tému: Význam technického vzdela-
nia pre automobilový priemysel v SR  (pre TnUAD  
bude 4.12. o 14.30 hod. v aule FM.) Druhým kro-
kom je ponuka pre 50 študentov univerzity na 
2-dňovú návštevu VW SK, spojenú s exkurziou 
závodu a 3 prednáškami spojenými s praktic-
kou ukážkou. Ďalším je ponuka 4 praktikant-
ských miest pre aktívnych študentov so záujmom  
o automobilový priemysel a aktívnou znalosťou 
nemčiny, štvrtým krokom je štipendium a napo-
kon je to trainee program-ponuka pracovného 
miesta. Volkswagen odštartoval tento program  
30.10. na Strojníckej fakulte STU. 

(wa)

Viazanie diplomových prác 
Firma PAMAS oznamuje študentom, ktorí spracovávajú záverečné diplomové práce, že im ich 

kvalitne a rýchlo vytlačí a zaviaže do väzieb podľa ich požiadaviek a návrhov. 
Pracovníci firmy majú pripravené pre študentov rôzne akcie s cieľom znížiť 
časový stres pri odovzdávaní prác a ušetriť náklady pri väzbe. 

Podrobné informácie získate na stránke www.pamas.sk, respektíve pri 
osobnej návšteve v obch. priestoroch fy. PAMAS na Mierovom nám.38 
v Trenčíne a na Nám. Ľ. Štúra 6 v Bánovciach n.Bebr. 

KUPÓN 
ZĽAVA 5%

Blahoželáme
V mesiacoch január až marec 
2008 oslávia životné jubileum:

Január
Ing. Beáta Adamkovičová 1. 1. 1958  FSEV
Ing. Emil Lacho  4. 1. 1948 FŠT

Február
Ing. Rudolf Pernis, CSc. 11. 2. 1948 FŠT

Marec
Ing. Mária Kuchtová 25. 3. 1948 FM
Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 8. 3. 1938 FM
Ing. Jozef Nesvadba 10. 3.1938 TPO

UČITEĽ HOVORí ŠTUDENTOVI: 
-  Kolega Novák, dúfam, že už vás nikdy  

neuvidím opisovať!
A Novák sa potichu ozve: 
- Aj ja dúfam.

OTEC SKÚŠA SyNA:
-  Vieš mi vysvetliť, prečo z čajníka vychádza 

para, keď voda vrie?
-  Samozrejme otecko, aby nám mohla otvárať 

tvoje listy...

PRíDE „CHEMIKáRKA“ DO TRIEDy A VRAVí  
ŠTUDENTOM:
-  Len si tu pekne sadnite, zavrite dvere  

a ja vám tu zatiaľ pustím plyn.

HODINA BIOLóGIE. PROFESOR HOVORí  
ŠTUDENTOM: 
-  Čistý vzduch a hlboké dýchanie zničí 

všetkých pôvodcov našich chorôb. 
Blondínka vzadu sa nástojčivo hlási: 
-  Pán profesor, ale ako prinútime týchto 

pôvodcov, aby zhlboka dýchali?

NEPRíJEMNá ELEKTRIKA
„Elektrika mi veľmi nejde,“ sťažuje sa študent 
pred fyzikou, „tak som si vybral slaboprúd.“

MESIAC PRED SKÚŠKOVýM...
Pán Boh sa pýta sv. Petra: 
- Tak, čo robia naši študenti?
-  No, ekonómovia a právnici chľastajú,  

medici sa začali učiť.
TýŽDEň PRED SKÚŠKOVýM...
-  Tak čo teraz porábajú študenti?
-  Medici sa akurát všetko doučili, začali si 

opakovať, ekonómovia sa začali učiť,  
a právnici chľastajú.

VEČER PRED PRVýMI SKÚŠKAMI...
-  A čo študenti, čo robia teraz?
-  Medici už majú všetko „zopáknuté“, vedia 

to aj pospiatky, ekonómovia tak-tak dočítali 
Samuelsona a právnici sa modlia...

- Modlia, vravíš? No, tak to im pomôžeme...

UČITEĽKA VyČíTA ŠTUDENTOM: 
-  Ak sa z matematiky nezlepšíte, prisahám,  

že 80 percent z vás neprejde! 
Zo zadnej lavice sa ozve smiech: 
- Cha, cha, veď toľko nás tu ani nie je.

PROFESOR SA PýTA NA HODINE FyZIKy:
-  Povedzte mi kolega, aká je najnovšia  

a najosvedčenejšia hnacia sila?
- Protekcia, pán učiteľ.

Váš syn sa mi za chrbtom smial rovno do očí...


