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Príprava TnUAD
na komplexnú

akreditáciu

Komplexná akreditácia činností vysokej školy je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia (AK) súhrnne posudzuje a hodnotí vzdelávaciu, výskumnú,
vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť
uskutočňuje.
Poslaním komplexnej akreditácie
je nezávislým hodnotením prispieť k
zefektívneniu a zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na vysokých
školách.

Nárast počtu akademického personálu od roku 2002 do 2007 je cca 30%.
Akreditačná komisia od 1. októbra
2008 bude posudzovať výsledky našej
vysokej školy v oblasti výskumu, výsledky vysokej školy pri uskutočňovaní
študijných programov tretieho stupňa,
podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého
a druhého stupňa a ich personálnom
zabezpečení.

Akreditačná komisia je poradným
orgánom vlády SR. Má 21 členov a na
svoju činnosť si zriaďuje pracovné
komisie.
V rámci svojej pôsobnosti AK uskutočňuje aj komplexné akreditácie
činností vysokých škôl
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Dubčeka sa
už od decembra minulého roku v pripravuje na
komplexnú akreditáciu. Podľa plánu
AK TnUAD musí do konca septembra
2008 vypracovať akreditačný spis
formou sebahodnotenia tak, aby ho
mohla predložiť na posúdenie 1. októbra 2008. Hodnotené budú výsledky
univerzity dosiahnuté počas šiestich
rokov, t. j. v rokoch 2002 až 2007.
V minulosti naša univerzita ako jedna z mála slovenských vysokých škôl už
prešla týmto procesom, keď minister
školstva Milan Ftáčnik v rokoch 19992001 poveril akreditačnú komisiu, aby
prehodnotila a pripravila odporúčania
pre tri v tom čase novovzniknuté univerzity: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, Akadémia umení v Banskej
Bystrici a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Naša univerzita vtedy
v procese akreditácie úspešne obstála
a aj vďaka odporúčaniam AK sa začala
v celku úspešne rozvíjať.
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Obr. 1 Nárast počtu študentov od roku 2002
Nasledovať bude preskúmanie tohto
materiálu a jeho overovanie pracovnou skupinou akreditačnej komisie.
Predpokladá sa, že na konci roka 2009
budú posúdené všetky vysoké školy na
Slovensku.
A čo potom?
Novelizovaný zákon o vysokých
školách v paragrafe 85 odsek 2 hovorí:
„Ak univerzitná verejná vysoká škola
nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej
komisie podľa § 84 ods. 4 písm. e) na
základe komplexnej akreditácie činností vysokej školy podmienky podľa §
2 ods. 14, ministerstvo vyzve vysokú
školu, aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a
do jedného roka od doručenia výzvy
podala správu o ich výsledku. Zároveň
požiada Akreditačnú komisiu, aby zabezpečila overenie výsledku opatrení
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kontrolou na vysokej škole.
Ak vysoká škola nedostatky neodstránila, ministerstvo predloží vláde
návrh zákona, ktorým prestane byť
univerzitná vysoká škola začlenená
medzi univerzitné vysoké školy.“ Ak
by, hypoteticky, Trenčianska univerzita podľa hodnotenia akreditačnej
komisie, ktoré bude ukončené koncom roka 2009, nespĺňala kritériá byť
univerzitou, ale len vysokou školou,
resp. odbornou vysokou školou. TnUAD
bude vyzvaná ministrom školstva, aby
do roka podala správu o odstránení
nedostatkov. Ak by tie nedostatky do
konca roka 2010 neodstránila, ministerstvo školstva v januári 2011 môže
predložiť vláde návrh zákona, ktorý
by určil naše začlenenie medzi vysoké
školy, resp. Následne Národná rada
SR niekedy v roku 2011 môže rozhodnúť o tomto preradení, ktoré však
nepredpokladáme, pretože veríme,
že naša univerzita má silný vnútorný
potenciál. Bude vedieť využiť svoje
silné stránky, rozvíjať čo je dobré,
postupne odstráni čo je nevyhovujúce
a zavedie také zlepšenia, ktoré ju posunú na úroveň konkurencieschopnej
univerzity.
Prípravu komplexnej akreditácie na
TnUAD sme rozdelili do štyroch etáp:
1. Výsledky VŠ v oblasti výskumu (do
konca marca 2008)
2. Výsledky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov (do
konca mája 2008)
3. Podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov
prvého a druhého stupňa a ich personálnom zabezpečení (do konca
júna 2008)
4. Súhrnná správa KA TnUAD (do konca
augusta 2008)
Na TnUAD bude hodnotená kvalita
výskumu v siedmych oblastiach predložených v piatich balíkoch obsahujúcich
50 najlepších výsledkov:
08
10
11
12

Ekonómia a manažment
Environmentalistika
Metalurgické a montánne vedy
Chémia, chemická technológia a
biotechnológie
14 Strojárstvo
16 Informačné vedy, automatizácia a
telekomunikácie
18 Lekárske a farmaceutické vedy

Výsledky našej univerzity pri uskutočňovaní študijných programov budú
hodnotené podľa Kritériá začlenenia
vysokej školy. V rokoch 2002 až 2007
sme poskytovali vzdelávanie najprv
v študijných odboroch, neskôr od
roku 2002, kedy postupne začala
prechádzať univerzita na 3 stupňové
vzdelávanie podľa kritérií Bolonského
procesu a vyhlášky 614/2002 o kreditovom systéme štúdia, poskytujeme
vzdelávanie v pätnástich bakalárskych,
ôsmych magisterských a troch doktorandských študijných programoch,
ktoré
v súčasnosti realizujeme v dennej aj
externej forme. Zároveň máme práva
uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v dvoch študijných odboroch.
Podklady ktoré musí TnUAD predložiť ku KA
a) hodnotenie vlastnej činnosti; jeho
súčasťou sú aj výsledky pravidelných študentských ankiet podľa
zákona o vysokých školách.
b) žiadosti o akreditáciu všetkých študijných programov, v ktorých chce
mať priznané právo udeľovať akademický titul, vrátane príslušných
podkladov týkajúcich sa študijných
programov,
c) žiadosti o akreditáciu habilitačného
konania
a konania na vymenúvanie profesorov vo všetkých študijných odboroch, v ktorých chce mať priznané
právo tieto konania uskutočňovať,
vrátane príslušných podkladov,
d) podklady na hodnotenie výskumnej,
vývojovej, umeleckej činnosti a
ďalšej tvorivej činnosti.
Výsledkom komplexnej akreditácie
činností vysokej školy bude:

vysokej školy na základe analýzy jej
činnosti vypracované Akreditačnou
komisiou; hodnotenie obsahuje
i odporúčania Akreditačnej komisie
na zlepšenie práce vysokej školy,
b) vyjadrenie Akreditačnej komisie o
spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy, pre ktoré
vysoká škola požiadala o akreditáciu,
a rozhodnutie ministerstva o priznaní, pozastavení, odňatí alebo
nepriznaní zodpovedajúcich práv,
c) vyjadrenie Akreditačnej komisie o
spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných
odboroch, pre ktoré vysoká škola
požiadala o akreditáciu,
a rozhodnutie ministerstva o priznaní, pozastavení, odňatí alebo
nepriznaní zodpovedajúcich práv,
d) hodnotenie výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
vysokej školy,
e) vyjadrenie Akreditačnej komisie o
začlenení vysokej školy podľa § 2
ods. 13 a 16.
Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. – predseda akreditačnej komisie vo svojom
článku Vysokým školám pomôže pravda o ich úrovni, eTrend 13. 04. 2004
hovorí:
„Študenti musia byť presvedčení, že
chcú kvalitné vzdelanie, a nie titul.
Inak zostáva silné pokušenie pre vysokú školu, aby sa správala ako tlačiareň
na diplomy. O to viac, ak financovanie
závisí od počtu jej študentov. To je
síce v poriadku, ale musí to byť sprevádzané tlakom na kvalitu.“
Majú študenti záujem o kvalitu?
„Mnohí áno. Dokážu sa uplatniť ešte
lepšie, než dúfame, lebo dostali kvalitné vzdelanie. No mnohí rozmýšľajú
o štúdiu v zahraničí. Chcú ísť študovať tam, kde je o nich záujem. Mať
čo najviac zahraničných študentov je
jeden z atribútov kvality. Bohužiaľ,
na našich školách študuje minimum
cudzincov.“

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
prorektorka pre stratégiu a rozvoj
Nasledujúci článok september
2008 TnUAD v zrkadle komplexnej
akreditácie

a) hodnotenie plnenia poslania a úloh
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Nové vízie.

Univerzita má
už svojho tretieho rektora.
Dňa 2. apríla 2008 sa uskutočnila
slávnostná inaugurácia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Miroslava
Mečára, CSc. Ten sa po slávnostnom
akte inaugurácie prihovoril pozvaným
hosťom, medzi ktorými nechýbali zástupcovia Národnej rady SR, pracovníci veľvyslanectiev, štátny tajomník
Ministerstva školstva SR, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja, primátor Mesta
Trenčín ako aj iní primátori miest nášho samosprávneho kraja. Samozrejme
nechýbali hostia zo slovenských a
zahraničných vysokých škôl, z podnikateľského sektora a tretieho sektora
a v neposlednom rade študenti.
Úvodom svojho príhovoru nový rektor vyzdvihol úlohu výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý, ako povedal, formuje osobnosť človeka, jeho
celkovú organizáciu duševného života
a práce. Nezabudol poukázať aj na
dôležitosť vedy a výskumu, ktorá je
nevyhnutným predpokladom pokroku
nielen samotného pracovníka, ale aj
univerzity ako celku. Rektor úprimne
poďakoval svojmu predchodcovi –
doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD.,
za dlhoročnú spoluprácu v a pomoc,
pretože ako povedal, práve na jeho
základoch bude stavať aj nové vedenie.
Za dôležité ciele svojho funkčného
obdobia si kladie spropagovať Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka
v Trenčíne a to hlavne poukázať na
jej silné stránky. Zároveň sa chce
podieľať na procese vysokoškolskej
reformy na každej fakulte, katedre
a pracovisku. Pritom je pre neho ako
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rektora dôležitý vzťah pedagóg - študent, spoločenskej praxe v spätosti
s komplexnou akreditáciou, ktorou v
tomto roku prejde aj naša univerzita.
V príhovore nezabudol spomenúť nutnosť rozvoja TnUAD v medzinárodnej
spolupráci – hlavne mobilitu študentov
a pracovníkov univerzity, pretože práve s dobrým tímom sa buduje spoločný európsky vysokoškolský a výskumný
priestor.
Tieto načrtnuté úlohy sú podľa nového rektora bezprostredne spojené
s ekonomikou a zásadami hospodárenia univerzity. Rozvoj univerzity je
v rozhodujúcej miere podmienený
dostatkom disponibilných finančných
zdrojov. Preto musia byť dotácie zo
štátneho rozpočtu doplnené vlastnými výnosmi a tie majú byť získavané
systematicky. Aj kvôli tomu je podľa
doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. dôležitá inovácia ekonomického systému
riadenia univerzity a jej jednotlivých
subjektov, kde nájdeme prvky ma-

slávnostný sľub rektora
nažérskeho riadenia podnikateľských
subjektov.
V závere svojho príhovoru predložil
cteným hosťom myšlienku, že práve
kvalifikovaný dialóg, ktorý chce nové
vedenie na našej Alma Mater vytvoriť,
pomôže akceptovať názorovú rozdielnosť, ktorá náš život určite obohatí
život na univerzite, dá mu cieľový
zmysel a prinesie radosť.
Prítomní hostia vyjadrili novému
rektorovi Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Miroslavovi Mečárovi, svoju podporu v náročných úlohách, ktoré ho vo výkone
funkcie čakajú.
My za redakciu želáme nášmu rektorovi hlavne pevné zdravie, veľa
tvorivej energie, skvelý tím, ktorý
mu vo výkone funkcie rektora TnUAD
bude oporou v každej situácii.
J

rektori zahraničných a slovenských vysokých škôl medzi gratulantami
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Miloš Haščic sa narodil v Rožňave, dnes žije s rodinou v Považskej
Bystrici. Študoval na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave na Fakulte
ekonomiky a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Pôsobil na Vysokej škole
dopravy a spojov v Žiline ako kvestor,
neskôr pracoval na Žilinskej univerzite. V rokoch 2003 – 2008 bol odborným asistentom na Katedre riadenia
priemyselných systémov Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ďalším vzdelávaním sa získal
v roku 2007 titul PhD. na Strojníckej
fakulte Žilinskej univerzity v odbore
podnikový manažment.

o nás...

Univerzita má nové vedenie
Trenčín - nový rektor univerzity - previedol vo vedení univerzity
niektoré zmeny. Bolo dôležité vytvoriť
tím, ktorý bude akčný, orientovaný na
študentov a zároveň privedie univerzitu na cestu racionalizácie a efektívnosti.
Prorektorkou pre výchovu a vzdelávanie je RNDr. Eva Grmanová, PhD.
a prorektorkou pre rozvoj a investície
ostala prof. Ing. Kristína Zgodavová,
PhD., ktorá sa zároveň stala zástup-

com štatutára univerzity. Prorektorom
pre vedu, výskum a medzinárodné
vzťahy sa stal prof. Ing. Ivan Kneppo,
DrSc.
Na základe výberového konania,
ktoré sa uskutočnilo dňa 15.4.2008,
sa kvestorom našej univerzity stal Ing.
Miloš Haščic, PhD.
Vo Vašej krásnej a zodpovednej
práci Vám želáme veľa tvorivej energie a úspechov.
J.

nový dekan v spoločnosti predsedníčky AS FSEV Kvetoslavy
Kováčovej, rektora TnUAD Miroslava Mečára

krajšia polovica vedenia, zľava prorektorka pre výchovu a vzdelávanie RNDr. Eva Grmanová, prorektorka pre rozvoj a investície
prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Nový dekan na našej najväčšej fakulte
Fakulta sociálno-ekonomických
vzťahov - nástupom doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. do funkcie rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne nastali zmeny aj
na Fakulte sociálno- ekonomických
vzťahov. Miesto dekana ostalo neobsadené až do 18. marca 2008. Akademický senát FSEV TnUAD v ten deň
zvolil za hlavného zástupcu fakulty
prof. Ing. Dušana Barana, PhD.
Následne na to nastali horúčkovité
prípravy jeho inaugurácie. Slávnostný
akt sa odohral v Kultúrno a metodickom centre ozbrojených síl SR,
6. apríla 2008 za účasti osobností
z politického, kultúrneho a podnikateľského života nielen Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ale aj hostí zo

zahraničných a slovenských vysokých
škôl a v neposlednom rade študentov
Fakulty sociálno- ekonomických vzťahov.
Do funkcie dekana ho privítali
predsedníčka AS FSEV TnUAD Kvetoslava Kováčová, rektor Miroslav Mečár,
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček, štátny
tajomník MŠ SR Jozef Habánik ako
aj zástupca primátora Mesta Trenčín
Tomáš Vaňo.
Prof. Ing. Dušanovi Baranovi, PhD.
želáme ako dekanovi, ale samozrejme
aj ako skvelému človeku všetko najlepšie na novom pracovisku a v novej
funkcii.
J.

Prof. Ing. Dušan Baran, PhD. sa narodil a žije v Bratislave. Je otcom piatich detí. Študoval na Chemickotechnologickej fakulte v Bratislave odbor
Ekonomika a riadenie chemického
a potravinárskeho priemyslu. V roku
1998 obhájil na Fakulte chemickoinžinírskej Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe kandidátsku
dizertačnú prácu v odbore odvetvové
a prierezové ekonomiky. Titul docent mu udelila Slovenská technická
univerzita v Bratislave v roku 2002.
Prezident Slovenskej republiky mu
15. januára tohto roku odovzdal do
rúk dekrét s titulom profesor. Nový
dekan FSEV absolvoval niekoľko stáží
v Českej republike, Litve, Estónsku,
Austrálii a Lotyšsku. Až do nástupu Fakultu sociálno- ekonomických vzťahov
bol vedúcim katedry manažmentu na
Chemickej fakulte STU V Bratislave.
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Zo zasadnutí Akademického
senátu TnUAD
V septembri NR SR prijala novelu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
Zákon o VŠ 131/2002. Tento zákon v
svojom znení určuje vysokým školám
zjednotiť svoje vnútorné predpisy so
znením zákona. Zároveň v konci roku
2007 boli vyhlásené voľby Akademického senátu TnUAD a neskôr aj voľby
rektora. Táto zhoda udalostí začala
klásť enormé nároky na činnosť AS
TnUAD. Od hektického obdobia volieb
rektora po koncepciu Štatútu TnUAD,
ktorý dal základ pre koncipovanie
ďalších vnútorných predpisov. Na základe týchto skutočností sa AS TnUAD
v poslednom období stretá pravidelne
každý mesiac aby pripravil, prerokoval, spripomienkoval, či schválil materiály týkajúce sa budúceho smerovania našej univerzity. Počas ešte len
krátkeho funkčného obdobia rektora
zasadal AS TnUAD už tri krát.
Dňa 12.3.2008 sa konalo zasadnutie
Akademického senátu Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde sa prerokoval návrh na
zrušenie ÚPHV, ktorý predložil rektor
TnUAD doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Rektor TnUAD zdôvodnil návrh na zrušenie UPHV tým, že nové vedenie si
dalo za úlohu stabilizovať straty, ide
o snahu zoštíhliť a zefektívniť organizáciu. Akademický senát TnUAD prerokoval návrh na zrušenie ÚPHV a zobral tento návrh na vedomie. Dňom
14.3.2008 sa ÚPHV zrušilo a prerozde-

Novinky v knižnici
Knihy
Kočíková,E.,Jašková,D.,Janošcová,R. Základy informatiky I.: Informatika pre manažérov kvality I. [elektronický zdroj]
Trenčín: TnUAD, 2007, 1 elektronický optický
disk. ISBN 978-80-8075-174-6.
Elektronická učebnica poskytujúca rozšírené
poznatky s aplikáciami MS Office.
Kordoš,M. Systém regulácie zahraničnoobchodných vzťahov USA.
Trenčín: TnUAD, 2008, 200 s. ISBN 978-808075-307-8.
Vedecká monografia analyzuje postavenie
americkej ekonomiky v medzinárodných eko-
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lilo nasledovne: študenti politológie
prešli pod FSEV, katedra jazykov pod
FSEV, katedra fyziky pod FŠT, katedra
matematiky pod FM, katedra telesnej
výchovy a športu, a katedra chémie
a biochémie prešla pod FZ.
Spoločné pracovisko Vitrum Laugaricio – Centrum kompetencie skla,
spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie SAV, TnUAD a RONA a.s.
s názvom VILA a zamestnanci TnUAD,
ktorí sú na uvedenom pracovisku zaradení, sa dňom 15.3.2008 organizačne
začlenili na rektorát TnUAD do úseku
prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy.
Štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov II.
stupňa vysokoškolského štúdia a pre
absolventov neučiteľských fakúlt zabezpečované do 14.3.2008 katedrou
pedagogiky ÚPHV od 15.3.2008 zabezpečuje úsek prorektora pre výchovu
a vzdelávanie.
Na žiadosť rektora TnUAD sa dňa
26.3.2008 stretol Akademický senát
Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne na svojom mimoriadnom rokovaní. Po kontrole
uznesení členovia senátu prerokovali
zmeny a aktualizácie vnútorných
univerzitných predpisov a návrhy na
vymenovanie prorektorov. Akademický senát TnUAD v Trenčíne schválil:
rozdelenie dotácie na rok 2008, nový

nomických vzťahoch a prognóze jej ďalšieho
vývoja a analýze nástrojov zahraničnoobchodnej politiky USA v rámci ich multilaterálnej
a bilaterálnej agendy.
Turan,D. Sociosynergetika.
Žilina:Žilinská univerzita,2008, 235 s. ISBN
978-80-8070-800-9.
Vedecká monografia o transdisciplinárnej integrácii, koncentrácii a centralizácii vedeckej
informácie a vedeckej inteligencie. Sociosynergetika ako objektívny dôsledok doterajšieho vývoja vedeckého poznania a základu
poznania ďalšieho vývoja civilizácie.
Bočáková,O. Civilizačné choroby v kontexte
zdravotnej a sociálnej politiky.
Trenčín: TnUAD,2008, 141 s. ISBN 978-80-

štatút TnUAD, nové Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov TnUAD, nový Študijný
poriadok TnUAD, nový disciplinárny
poriadok Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov, nový Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TnUAD
pre študentov, nový Štatút Správnej
rady TnUAD. Akademický senát prerokoval návrh rektora na prorektorov
TnUAD a schválil ho väčšinou hlasov.
Akademický senát TnUAD v Trenčíne sa opäť stretol na svojom riadnom
zasadnutí dňa 30.4.2008. Po kontrole
uznesení členovia senátu prerokovali
Výročnú správu o činnosti a Výročnú
správu o hospodárení TnUAD a taktiež
nový organizačný poriadok TnUAD.
Akademický senát TnUAD v Trenčíne
schválil: Výročnú správu o činnosti
TnUAD za rok 2007, novelu organizačného poriadku Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka a Výročnú správu o hospodárení TnUAD za rok 2007.
Prostredníctvom našej redakcie
predseda AS TnUAD René Harťanský
vyjadril veľkú vďaku a úctu členom
senátu, predsedníctvu i na prvý pohľad tým nevideným ľuďom, ktorý
venovali svoj čas príprave materiálov,
zasadaní, štúdiu predpisov, aby sme
našu Alma Mater posunuli v legislatívnych otázkach do ďalšieho dúfajúc
lepšieho obdobia.
Silvia Jakabová
tajomníčka AS TnUAD

8075-246-0.
Práca opisuje vznik a vývoj neinfekčných
epidemických ochorení, poukazuje na prevenciu civilizačných chorôb. Podáva stručný náčrt
dejín zdravotnej starostlivosti so zameraním
na prevenciu.
Rolníková,B. Problematika závislosti na
omamných a psychotropných látkach vysokoškolskej mládeže.
Trenčín: TnUAD, 2008, 101 s. ISBN 978-808075-245-3.
Problematika najčastejšie používaných zakázaných drog a ich vplyv na vysokoškolákov ako
problém verejného zdravotníctva. Monitorovanie skúsenosti vysokoškolskej mládeže s používaním legálnych a nelegálnych drog.
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aktuality

Vízia či blízka realita
Dataprojektor do každej učebne plus pedagóg, čo
dokáže pripraviť zaujímavú elektronickú prezentáciu
Rok 2009 sa postupne rysuje ako
rok, kedy prídu značné investície
do IKT technológií prostredníctvom
štrukturálnych fondov EU. Len projekt, ktorý teraz pripravujeme má
potenciál priniesť cca 90 mil. SK do
IKT vybavenia a ďalších cca 60 mil
Sk do rekonštrukcií. To znamená
investície do nových učební vybavených najmodernejšou technikou,
softwarom ale aj do audiovizuálnej
techniky. Študenti a pedagógovia by
mali od sept. 2009 pocítiť zásadný kvalitatívny posun vo vybavení
učební, ale aj vo vzhľade budovy
Fakulty mechatroniky (výmena okien
a zateplenie), alebo kompletne zrekonštruovaného prízemného podlažia
FSEV budovy (budova C), kde by mali
vzniknúť 3 špičkové laboratória (GIS,
WEB 2 a personálne inf. systémy).
V priestoroch má vzniknúť aj veľká
študovňa a čitáreň pre študentov. Len
na zrekonštruovanom prízemí FSEV by
sa malo umiestniť cca 90 PC staníc. K
dizpozícii je aj vyrtuálna prehliadka
rekonštrukčného zámeru na www.fsev.
tnuni.sk/rekonstrukcia

V súčasnosti sa uzatvára vzdelávacia a certifikačná časť projektu „Zvýšenie informatizácie pedagogického
procesu na FSEV TnUAD“ ktorý sa vžil
pod názvom „ECDL pre zamestnancov
TnUAD“.
Projekt sa začal v novembri 2005
a medzi jeho hlavné aktivity patrila
činnosť Implementačného centra IKT
na FSEV TnUAD, školenie pracovníkov
TnUAD na PC zručnosti (MS Office)
a školenie zamerané na využitie e-learningu a IKT techniky v pedagogickom procese.
Aktivít projektu sa zúčastnilo približne 75 % pracovníkov čo možno
považovať za úspech, vzhľadom na

problémy spojené s meškaním projektových financií a aj s čiastočným ignorovaním potreby vzdelávať sa v IKT
časti zamestnancov TnUAD.
V rámci projektu odovzdal rektor
TnUAD prvým úspešným účastníkom
ECDL certifikácie certifikát ECDL
štart.
Teraz je to na osobnom prístupe
každého z nás, v akej forme a ako
efektívne bude využívať dostupné IKT
vybavenie. Výhovorky, že dataprojektor nie je k dispozícií, PC učebne
sú stále v rozvrhu obsadené, alebo
morálne zastarané už dlho fungovať
nebude...
Ing. Tomáš Hanulík

Ďalším viditeľným a praktickým
zlepšením bude umiestnenie dataprojektorov do všetkých miestností určených na pedagogiku, rozšírenie wifi
internet siete do všetkých objektov,
ako aj dovybavenie laboratórií edukačnou technikou.
Uvedené investície do IKT by ale
boli zbytočné bez investícií do ľudských zdrojov, konkrétne zamestnancov TnUAD. Veď budovať moderné
IKT učebne a mať počítačovo negramotných pedagógov by bol zlý scenár
vývoja.
Možno je to náhoda, alebo skôr
cielená postupnosť krokov. V období,
kedy sa pripravuje zatiaľ najväčší IKT
a rekonštrukčný projekt sa postupne
uzatvára vzdelávací projekt z ESF,
ktorý mal za cieľ pripraviť pedagogických a administratívnych pracovníkov
na moderné počítačové vybavenie,
ktoré skôr či neskôr príde.

odovzdávanie ECDL certifikátov
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Úspech študentov FŠT

Športový deň rektora
alebo Športové hry bez hraníc
Presne pred rokom a nejakým tým
piatkom sa na Trenčianskej univerzite
AD prvý krát zrodil nápad s honosným
názvom Športový deň rektora. Nultý
ročník vďaka extra kvalitám Katedry
telesnej výchovy mal medzinárodnú
účasť vo volejbale a preto aj tento
rok náš pán rektor nezaháľal a vyhlásil
jeho pokračovanie. Prečo ale neposunúť hranice a spraviť opäť niečo nové.
Prvej informácie, že sa niečo chystá
sa chopil Študentský parlament FM
a navrhol novú koncepciu Športových
hier, samozrejme tento krát bez hraníc. Audiencia u pána rektora prebehla sľubne, nápad sa zapáčil a dostali
sme zelenú. Prípravy vôbec neboli
ľahké a bez našich partnerov by sa to
naozaj nepodarilo. Záštitu a ochranné
krídla nad nami držal sám pán rektor
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Vďaka
pani prorektorke RNDr. Eve Grmanovej, PhD. sme mali dvere otvorené
pre akúkoľvek „bláznivú požiadavku“.
Rovnako ďakujeme Katedre telesnej
výchovy a športovému klubu Akademik, ktorí prispeli nie len finančnou
pomocou, skúseným dorozom nad
priebehom turnajov, ale i vecnými cenami. Fakulta Mechatroniky neváhala
obetovať svoj už zabehnutý Športový
deň Fakulty Mechatroniky a spojiť ho
s našimi hrami. Všetkým veľmi pekne
ďakujeme.
Čo sú vlastne športové dni bez
hraníc?
Cieľom tohto podujatia bolo spojiť všetkých Trenčianskych študentov
prevažne TnU AD na jednom mieste
akciou venovanou športu a zábave.
A tak sa aj stalo. Dňa 29.apríla 2008
o 8:00 sa mohol zapojiť kto len chcel.
Proste si naplno zašportovať. M-šport,
multifunkčný športový areál, obľúbené
športovo - spoločenské centrum v alternatívnom špecifickom prostredí na
ostrove bol len pre nás. (www.msport.
sk) Zapojiť sa dalo do športov futbal,
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squosh, floorbal, tenis, minigolf, stolný
futbal, bedminton, bowling, stolný
tenis, opáčiť golfový trenažér, či skúsiť svoju zdatnosť na Tarzanej lanovej
dráhe. Zapojiť sa dalo nielen súťažne,
ale aj čisto rekreačne.
V telocvični TnU AD prebiehal tvrdý
boj o prvenstvo vo volejbale, stolnom
tenise a basketbale. Na Obchodnej
akadémii prebiehalo športové zápolenie v aerobiku, pilatese a brušných
tancoch.
Stánky s kofolou, pivkom a grilovanými dobrotami dodávali športujúcim
silu, tak potrebnú v tento deň. Neodolali ani športový flákači, ktorí vďaka
účasti na tomto dni mohli získať chýbajúce cviká z telesnej na zápočet. Ak
máte záujem pozrieť si fotky, pozývame vás na našu webovú stránku www.
spfm.sk O 16tej hodine sa slávnostne
odovzdali poháre víťazom v jednotlivých kategóriách. Ani to nebol koniec
hry pokračovali. Poobedie spríjemnil koncert skupiny PULZ a poslední
spokojní a unavení nadšenci opúšťali
areál až o 23:00. Na športy sa registrovalo až 400 študentov.
Veríme že o rok nás bude športovať
viac. Nikto sa nezranil, nič sa nerozbilo. Podujatie bolo úspešné. Boli
ste aj Vy na športových hrách? Ak áno
napíšte nám ako sa vám páčilo alebo
čo by ste radi zmenili. Radi sa dozvieme vaše reakcie. Napíšte nám na sp@
tnuni.sk
Študentský parlament FM

V rámci veľmi dobrej spolupráce
Fakulty špeciálnej techniky (FŠT) a
Fakulty environmentálnej a výrobnej
techniky Technickej univerzity vo Zvolene
(FEVT) sa 6. mája 2008 konala 8.
l
f
fakultná
konferencia študentskej vedeckej
d
odbornej činnosti
(ŠVOČ)
(
na FEVT, ktorej
r sa zúčastnili aj 3
študenti
š
FŠT.
Práce ŠVOČ boli
celkovo obhajované
v 5 sekciách. Naši 2
študenti Michal Godovič a Štefan Timár
obhajovali svoje práce
v sekcii Výrobné technológie
a materiály, študent Rastislav Talaš
v sekcii Riadiace systémy strojov a zariadení.
Projekt študenta Talaša Možnosti
použitia polystyrénových modelov pri
výrobe odliatkov obsadil vynikajúce
1. miesto a Michala Godoviča Návrh
vetrovky kalibru 5,5 mm s úsťovou
rýchlosťou nad 250 m/s sa umiestnil
na 3. mieste. Študenti boli za umiestnenie aj finančne odmenení. Študent
4. ročníka Rastislav Talaš so svojou
prácou Modernizácia regulátora regulovanej sústavy zaťažovacieho zariadenia mal náročnejšie podmienky pre
umiestnenie v sekcii určenej predovšetkým pre mechatronikov. Študentom gratulujeme.
Vzájomná spolupráca fakúlt a atmosféra obhajob bola výborná, študenti si navzájom mohli porovnávať
kvalitu a odbornosť svojich projektov.
Študentov Technickej univerzity zo
Zvolena privítame na ďalšom ročníku
ŠVOČ v Trenčíne na pôde Fakulty špeciálnej fakulty v novembri 2008.

Ing. Marta Kianicova,PhD., FŠT
česť porazeným, sláva víťazom
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Deň narcisov

na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka
v Trenčíne

V piatok 11. apríla 2008 sa Fakulta
zdravotníctva Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka v Trenčíne zapojila do Dňa
narcisov, ktorý každoročne v tomto
období organizuje Liga proti rakovine
SR. Študenti FZ TnUAD obdarovali
zamestnancov a študentov univerzity,
pracovníkov a žiakov ZŠ na Saratovskej ulici a ľudí v uliciach mesta Trenčín malými žltými kvietkami – narcismi, ktoré symbolizujú jar a nádej na
život.
Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj
pravdu o súčasnom postavení chorých
na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc,

Ženy oslavovali

stalo sa
aby choroba pre nich nebola strašiakom. Deň narcisov spája ľudí v úsilí
predchádzať rakovine, zistiť ju včas,
podporovať jej účinnú liečbu, starať
sa o postihnutých a zlepšiť kvalitu ich
života, zmierniť utrpenie a znižovať
úmrtnosť na rakovinu.

mietli malý kvietok a prispeli finančne
na Ligu proti rakovine SR v sume 34
853 slovenských korún a 31 českých
korún.
PhDr. Zuzana Kvasnicová,
PhDr. Kamila Jurdíková,
Fakulta zdravotníctva

Liga proti rakovine SR bola založená v roku 1990 v Bratislave. Je to
nezisková, nepolitická charitatívna
organizácia. Ako člen Medzinárodnej
únie proti rakovine (UICC) a člen Európskej asociácie proti rakovine (ECL)
je jedinou mimovládnou organizáciou
na Slovensku zapojenou do programu
kontroly rakoviny v Európe a vo svete. Hlavné oblasti činnosti Ligy proti
rakovine sú prevencia rakoviny, informácie a výchova verejnosti, odborná
výchova, starostlivosť o pacientov,
služby a rehabilitácia, podpora výskumu rakoviny, advokácia a získavanie
finančných zdrojov.
Ďakujeme všetkým, ktorí neod-

Obdarovaný pán rektor
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Portugalsko o krok bližšie k nám

Pri príležitosti Medzinárodného dňa
Dňa 5. mája 2008 navštívil našu
žien vedenie univerzity v spolupráci
univerzitu pán António Calhérios z
s referátom sociálnej starostlivosti
Instituto Superior de Contabilidade e
usporiadalo dňa 7.marca 2008 v reAdministracao, Instituto Politécnico
ktorátnej budove stretnutie žien
de Coimbra v Portugalsku (Inštitút účTrenčianskej univerzity Alexandra
tovníctva a manažmentu PolytechnicDubčeka a vedenia. K prítomným
kého Inštitútu v Coimbra). Pri stretženám prehovoril rektor univerzity
nutí so študentmi FSEV prezentoval
Miroslav Mečár. Svojim príhovorom vy- ich inštitút a možnosti štúdia študenzdvihol významnú úlohu ženy a matky tov i výmeny učiteľov na základe bilav spoločnosti, ich obetavosť zároveň
terálnej zmluvy v rámci programu LLP
sa prítomným ženám poďakoval za
podprogram Erasmus.
ich doterajšiu prácu. Každú zo žien
z prednášky Antónia Calhériosa
obdaroval milým úsmevom a spolu
s prorektorkou pre sociálnu starostlivosť Evou Grmanovou, predsedom
odborovej organizácie Milanom Vancom, kvestorom univerzity Milošom
Haščicom a ďalšími zástupcami vedenia TnUAD im odovzdali jarný kvietok. Ženy svojim potleskom vyjadrili
poďakovanie za blahoželanie.

Počas jeho návštevy sa pán Calhérios stretol i s rektorom TnUAD v Trenčíne Miroslavom Mečárom a dekanom
FSEV TnUAD v Trenčíne Dušanom Baranom. Všetci zúčastnení sa dohodli
nielen na predĺžení bilaterálnej zmluvy ale i na jej rozšírení – výmeny študentov a pedagógov všetkých fakúlt
našej univerzity.
Ing.Petra Nekorancová
referent pre mobility

V tento slávnostný deň boli v mene
rektora univerzity kvietkom obdarované aj ženy Fakulty zdravotníctva, Fakulty mechatroniky a Fakulty
priemyselných technológií na svojich
pracoviskách.
referát sociálnej starostlivosti
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FENOMÉN HOLOKAUSTU
ideové korene, príčiny, priebeh
a dôsledky – Medzinárodná
vedecko-odborná koneferncia
celoslovenského významu

jún 2008
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora
Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera,
čestného predsedu Ústredného zväzu
židovských náboženských obcí prof.
Pavla Traubnera, veľvyslanca Izraela
v Slovenskej republike Zeeva Bokera,
predsedu Ústrednej rady Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
doc. Ing. Karola Pitku, CSc., Čestným hosťom konferencie bol Paul a.
Strassmann z USA, ktorý sa narodil v
Trenčíne. Medzi prítomnými hosťami
sa konferencie zúčastnilo aj niekoľko
občanov, ktorí prežili holokaust. Veľkým prínosom konferencie bol aj fakt,
že sa ho zúčastnili aj študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. Prednášajúci ocenili predovšetkým ich fundované otázky.

– Múzeum židovskej kultúry, Múzeum
SNP, Vojenský historický ústav MO
SR, Trenčianske múzeum, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín.
Kolektív organizátorov, kde na čele
organizačného výboru bola za TrenHolokaust ako pojem je relatívčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka
ne veľmi mladý. Prvýkrát ho použil
v Trenčíne RNDr. Eva Grmanová, PhD.,
Po úvodných príhovoroch citoval
nositeľ Nobelovej ceny za mier Elie
prorektorka pre výchovu a vzdelávaKarol Pitka, predseda Ústrednej rady
Wiesel v roku 1958 vo svojom ronie a za SZPB Ing. Tomáš Švec, tajom- Slovenského zväzu protifašistických
máne Noc. O desať rokov neskôr
ník ÚR SZPB, pripravoval konferenciu
bojovníkov Ústrednej rady SlovenskéClaud Lanzmann ponúkol verejnosti
od novembra 2007, za podpory vteho zväzu protifašistických bojovníkov,
hebrejský pojem šoa, čím naznačil,
dajšieho rektora univerzity doc, Ing.
rozhodnutie zo dňa 12. marca 2008
že uvedený termín sa viaže predoJuraja Wagnera, PhD.. Záštitu nad
o udelení medaile M. R. Štefánika 3.
všetkým na krutú antisemitskú prax
konferenciou prevzal podpredseda
stupňa Dr. Jile Patranovej zo štátu
hitlerovského Nemecka počas druhej
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť,
Izrael a Paulovi A. Strassmannovi z
svetovej vojny. Treba však zdôrazniť,
európske záležitosti, ľudské práva
USA za trvalé presadzovanie a rozže holokaust bol odbornou verejnosa menšiny Dušan Čaplovič, ktorý
víjanie pokrokových, humanitných a
ťou prijatý ako komplexnejší pojem
sa konferencie aj aktívne zúčastnil.
demokratických tradícií odkazu boja
označujúci systematické, štátom
Zahájil konferenciu príhovorom, kde
proti fašizmu v rokoch druhej svetovykonávané prenasledovanie a hrozdôraznil: „Holokaust je považovaný
vej vojny.
madné vyvražďovanie etnických,
za prejav zlyhania európskej civilizáNa konferencii odznelo jedenásť
náboženských, či politických skupín.“
cie, ba čo viac, za prejav totálneho
odborných prednášok, veľa koreferá(Gbúrová, zborník téz z konferencie
zlyhania elementárnej ľudskosti v nás.
tov a diskusných príspevkov.
Fenomén holokaustu-ideové korene,
História holokaustu je však tiež histópríčiny, priebeh a dôsledky, str.5)
riou hrdinstva jedincov odmietajúcich
Sprievodnými aktivitami konferencie
barbarstvo
doby
a
vyznávajúcich
abbol
pietny akt pri synagóge, vernisáž
vernisáž „tiene minulosti“
solútnosť a univerzálnosť práva na ži- výstavy „Tiene minulosti“ v Trenčianvot.“ Vo svojom príhovore podčiarkol, skom múzeu a divadelné vystúpenie
že „je našou povinnosťou pripomínať herečky Evy Hlaváčovej: Čas barchesu,
si udalosti tienistého obdobia našej
alebo jedného krásneho dňa.
histórie, snažiť sa ich pochopiť, aby
Konferencia vo všetkých zúčastnesa stali mementom pre súčasné a buných zanechala hlboké stopy a prispedúce generácie“. Rektor Trenčianskej
la k šíreniu dobrého mena Trenčianuniverzity Alexandra Dubčeka doc.
skej univerzity Alexandra Dubčeka
Ing. Miroslav Mečár, CSc.. vo svojom
v Trenčíne.
príhovore zdôraznil, že je potrebné
upozorňovať na príčiny a dôsledky
RNDr. Eva Grmanová, PhD.
prorektorka pre výchovu a vzdelávanie
holokaustu medzi mládežou. To je
cesta,
ktorou
sa
uberá
Trenčianska
Dňa 27. marca – 28. marca sa konauniverzita.
la v Kultúrnom a metodickom centre
predsedníctvo konferencie
ozbrojených síl v Trenčíne medzináKonferencia sa konala za
rodná vedecko-odborná konferencia
účasti aj ďalších vzácnych
FENOMÉN HOLOKAUSTU – IDEOVÉ
hostí: štátnej tajomníčky MiKORENE, PRÍČINY, PRIEBEH A DÔnisterstva spravodlivosti SloSLEDKY. Organizátormi konferencie
venskej republiky JUDr. Anny
boli – Slovenský zväz protifašistických Vítekovej, predsedu Trenčianbojovníkov, Trenčianska univerzita
skeho samosprávneho kraja
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SNM

10

jún 2008

Pedagogická
spôsobilosť učiteľov

vysokých škôl
Vzdelanie je najväčším bohatstvom každého jednotlivca, ale žiaľ,
do značnej miery skrytým, nevyužitým, podceňovaným a nevyužitým.
Kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim
zdrojom budúceho rozvoja, prosperity
a konkurencie štátov. Do roku 2010
takmer polovica vytvorených miest v
Európskej únii si bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie. Aj v Slovenskej
republike sa prudko zvyšuje počet
študentov na vysokých školách i počet
vysokých škôl. Rovnakým tempom sa
ale nezvyšuje kvalita našich vysokých
škôl. Trend je však opačný. Za jednu
z hlavných príčin tohto nepriaznivého
javu považujeme neuspokojivý stav v
oblasti pedagogickej spôsobilosti učiteľov vysokých škôl. Ďalšie - kontinuálne – vzdelávanie učiteľov vysokých
škôl v pedagogickej oblasti prakticky
tiež neexistuje. Tento mimoriadne
neuspokojivý stav nás viedol k tomu,
že Katedra pedagogiky Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej

aktuality
univerzity v dňoch 11. až 12. marca
2008 zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu – Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl, ktorej
garantom bol Prof. PhDr. Ing. Ivan
Turek, CSc. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie
výsledkov pedagogickej a výskumnej
činnosti v oblasti pedagogickej spôsobilosti učiteľov vysokých škôl.
Na konferencii vystúpilo 28 prednášateľov zo Slovenskej republiky,
Českej republiky a Poľskej republiky.
Vedecké príspevky boli zamerané na
všeobecné problémy vzdelávania na
vysokých školách, kurzy vysokoškolskej pedagogiky, kvalitu vysokej školy,
kompetencie učiteľa vysokej školy,
elektronické vzdelávanie, metodiku
vysokoškolskej výučby a na psychologické aspekty vysokoškolskej výučby.
Chceme vysloviť presvedčenie, že
medzinárodná vedecká konferencia
Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl pomôže naštartovať na
vysokých školách záujem, motiváciu a
aj aktivitu k zvyšovaniu pedagogickej
spôsobilosti učiteľov vysokých škôl.
prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.

2. medzinárodná vedecko-technická
konferencia Špeciálna technika 2008
Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v
Trenčíne naviazala na úspešnú históriu konania vedeckých konferencií s
tematikou zameranou na špeciálnu
techniku a v spolupráci s UO Brno,
Fakulta vojenských technológií a
Úradom pre obrannú štandardizáciu,
kodifikáciu a štátne overovanie kvality
zorganizovala 2. ročník medzinárodnej vedecko-technickej konferencie
Špeciálna technika.
Konferencia prebehla 29.4.2008 v
rámci výstavy IDEB 2008 na výstavisku
Incheba v Bratislave pod záštitou MO
SR Ing. Jaroslava Bašku a štátneho tajomníka MŠ SR Ing, Jozefa Habánika,
PhD. Z významných hostí konferenciu
navštívili štátny tajomník MO SR Ing.
Daniel Duchoň, Ing. Milan Cagala,
CSc. prezident Zväzu strojárskeho

priemyslu SR, prorektor Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka prof. Ing. Ivan
Kenppo, DrSc., dekan Univerzity obrany Brno prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.
Konferencie sa zúčastnilo 150
účastníkov, v rámci konferencie bolo
prednesených 9 vyžiadaných prednášok a 40 príspevkov. Prispievateľov
do Zborníka bolo 40 .

Duchoň, štátny tajomník MO SR a vo
svojom vystúpení podtrhol význam
konania takýchto vedeckých podujatí
z pohľadu začlenenia SR do aliančných vystúpení a z pohľadu cieľov a
úloh aliančných vystúpení do ďalšieho
obdobia. Dekan FŠT doc. Ing. Oto
Barborák, CSc. vo svojom úvodnom
vystúpení charakterizoval úlohu a
poslanie Fakulty špeciálnej techniky
TnUAD v Trenčíne. Vo vedeckej práci
orientovanej na špeciálnu techniku a
špeciálnu strojársku techniku.
Fakulta špeciálnej techniky má k
súčasnej dobe otvorené a akreditované 4 študijné programy:
• Špeciálna strojárska technika – I. a
II. stupeň
• Výrobná technika v spracovateľskom priemysle – I. a II. stupeň
• Výrobné technológie – I. stupeň
• a taktiež vykonáva aj tretí stupeň
VŠ vzdelanie – doktorandský študijný program Strojárske technológie
a materiály – III. Stupeň
Vedecká práca Fakulty špeciálnej
techniky je uznávaná doma i v zahraničí, výsledky vedeckej práce sú aplikované do praxe, čoho dôkazom je
spolupráca fakulty takmer so všetkými
významnými podnikmi, zariadeniami,
útvarmi pôsobiacimi v oblasti práce
so špeciálnou technikou. Absolventi
tejto fakulty sa úspešne zamestnávajú
v podnikoch a zariadeniach na Slovensku i v zahraničí.
Na konferencii bol verejnosti
predstavený telekomunikačný a informačný systém MOKYS, v rámci vyžiadaných prednášok Ing. Jozef Pariči,
riaditeľ DELTA DEFENCE Prešov uviedol
konštrukčné špecifiká prevádzkové
parametre, možnosti a údaje tohto
systému.

Cieľom konferencie
bolo nastoliť a prediskutovať smery orientovania vývoja špeciálnej
techniky,charakterizovať
pojem špeciálna technika z pohľadu súčasného
vedeckého poznania.
V úvode konferencie vystúpil Ing. Daniel
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Projektové a informačné centrum
na FSEV – súčasnosť a budúcnosť
Už v predchádzajúcich Trendoch
sme vás informovali o činnosti Projektového a informačného centra na
FSEV, ktoré zastrešuje familiárne nazývané CKPčko a implementačné centrum IKT, nazývané aj IT4you. Máme
za sebou viac ako 3 roky priameho

to hlavne vďaka iniciatíve ľudí v projektovom tíme.
V súčasnosti pripravujeme v spolupráci s firmou Google spustenie
projektu „Google APPS EDUCATION
EDITION”. Všetci asi poznáme Google

z dňa pracovných stáží
pôsobenia na pôde našej univerzity
a počas tohto obdobia sme zrealizovali mnohé akcie a aktivity hlavne pre
našich študentov a zamestnancov.
Vytvorili sme model moderného
fakultného pracoviska, ktoré si na
svoju činnosť zháňa projektové a podnikateľské prostriedky, takže nezaťažujeme priamo už tak napnutý rozpočet TnUAD. Zároveň však existujeme
v uni prostredí, využívame zázemie,
priestory a veľký kreatívny a inovačný
ľudský potenciál. V prírode
sa takémuto vzťahu hovorí
symbióza.
Nový dizajn TnUAD web
stránky, kompletná správa
FSEV web stránky, ECDL,
wifi internet pripojenie pre študentov,
LCD infopanely a internetové body na
FSEV, internetové portály www.absolvanti.tnuni.sk, www.kariera.tnuni.
sk, www.ikt.tnuni.sk a www.kamposkole.sk a aj www.ckp.tnuni.sk , to sú
všetko aktivity, na ktorých sa priamo
podieľajú projektoví informatici a členovia CKP. Aj napriek meškajúcim
financiám z projektov sa snažíme veci
posúvať dopredu a inovovať, darí sa
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vyhľadávač, no Google poskytuje aj
online aplikácie na prácu s dokumentmi, tabuľkami, zdieľanie súborov
a time mamagment. Všetky tieto
služby už využívame na administráciu
projektov a chceme ich bezplatne
ponúknuť študentom. Študent tak
získa email s najväčšou dostupnou
kapacitou na trhu, bude môcť online
tímovo pracovať na zadaniach a seminárkach, manažovať svoj čas, rozvrh,
zdieľať dokumenty, fotografie, videá
a mať prístup k najväčšej databáze
študijných materiálov na svete. Väčšina týchto služieb sa
bude dať využívať aj cez mobily, čo je veľmi efektívne pre
študentov.
Už viac ako dva roky pôsobí
na pôde TnUAD tím CKP, ktorý realizuje nielen pre študentov TnUAD aktivity zamerané na aktivizáciu a prípravu
študentov na trh práce v odbore,
ktorý vyštudovali, a za čo najlepších
podmienok. Kľúčové slová, ktoré sme
použili, vyjadrujú aj naše priority.
Tou prvou je aktivizácia študentov,
pretože to sa nám javí ako zásadný
problém. S našich skúseností vyplýva,
že väčšina študentov je viac či nemej

pasívnych v smerovaní svojej kariéry,
a majú taktiku: „že pri 4 % nezamestnanosti ma kdesi vezmú.“
Hromadné akcie zamerané pre
všetkých študentov narážajú na pasivitu, preto sme naše aktivity sústredili pre tých aktívnejších. Pre nich
máme pripravené ponuky odborných
stáži v regióne aj v zahraničí. Pre tých
najlepších, ktorí si trúfnu na výskumné a vývojové stáže máme pripravené
motivačné štipendium 6200 Sk mesačne.
Ďalšou prioritou je získavanie praxe
v odbore, v ktorom študent študuje.
Pre študenta odboru Ľudské zdroje
má do budúcna väčšiu cenu získať
prax v personálnej agentúre, ako
obsluhovať v bare. Preto študentov
smerujeme do oblasti, v ktorej môže
využiť v praxi to, čo študuje. Situácia
na trhu práce sa rapídne zmenila,
v súčasnosti nemá zmysel hovoriť
o tom, či sa absolvent zamestná, alebo nie. Je veľký dopyt po absolventoch a každý sa v krátkodobom horizonte zamestná. Dôležitejšie je, aké
bude mzdové ohodnotenie a iné benefity a hlavne možnosť rastu. A v tomto
majú aktívni študenti, ktorí získali
relevantnú prax už počas štúdia veľkú
výhodu a lepšiu vyjednávaciu pozíciu.
Keďže väčšina z členov tímu sú
absolventi TnUAD, vytvorili sme internetovú platformu pre absolventov.
V ostrej prevádzke už funguje jeden
rok, v súčasnosti je aktívne zaregistrovaných asi 700 absolventov a po
štátniciach pribudnú ďalší.
Spoločným prvkom všetkých našich
aktivít je intenzívne využívanie internetových služieb, pretože internet je
hlavným a často aj jediným komunikačným médiom pre študentov okolie
TnUAD.
Myslím si, že podpora a rozvoj IKT
a internetových aktivít v tomto smere
môže byť silnou stránkou našej Alma
Mater v porovnaní so staršími zabehnutými „kamennými“ univerzitami
na Slovensku, a tým môžeme prilákať
pozitívnu publicitu, ktorú potrebujeme ako soľ...
Ing. Tomáš Hanulík,
riaditeľ projektového a informačného centra na FSEV
TnUAD
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Naši študenti v zahraničí vol. 1
Na základe bilaterálnych dohôd ponúka Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne svojím študentom, možnosť štúdia na zahraničných univerzitách, pomocou programu Socrates/Erasmus. V rokoch 2007-2008 sa tohto programu zúčastnilo 23 študentov, ktorí boli v piatich krajinách EÚ.

Taliančina- malina
Ponuku univerzity som využila aj
ja pre štúdium v Taliansku na Bolonskej univerzite so sídlom vo Forli.
Forli je skoro prímorske starobylé
mesto, nachádza sa v jednom z najbohatších regionov Talianska má približne 100 000 obyvateľov. Vzdialené
je 80 km od Bologne a 50 km od prímorského mesta Rimini-Riccione, kde
sú pekné a vyhľadávané pláže a veľa
diskoték známych po celom Taliansku.
Mesto Forli sa nachádza 50 km od
mesta Ravenna kde sú krásne mozaiky
a tiež hrob známeho Básnika Danteho
Allighieri.
Možnosť študovať v zahraničí som
plánovala využiť v štvrtom ročníku,
ale nakoľko sa uvoľnilo miesto už v
letnom semestri tretieho ročníka,
rozhodla som sa ponuku bez veľkého rozmýšľania prijať. Samozrejme,
ako každý aj ja som mala obavy, ako
zvládnem učivo v cudzom jazyku, aký
je systém štúdia na univerzite, ako
ma príjmu študenti i vyučujúci a čo
ma čaká v novom prostredí. Zároveň
som sa tešila , na nové poznatky, zdokonalenie sa v cudzom jazyku, získanie nových skúseností a priateľov.
Po príchode na Bolonskú univerzitu vo Forli ma prekvapila dobrá

Iba jedno slovo
Na opísanie FH Deggendorf ( Univerzita aplikovaných vied v Deggendorfe
) stačí iba jedno slovo. Toto slovo si
každý z nás môže vysvetliť po svojom,
pretože má mnoho podôb. Ale zároveň
ho poznáme všetci a to bez výnimky.
Keď som prišiel do Deggendorfu
bolo potrebných iba pár dní na to, aby
som si uvedomil, že táto univerzita
je niečím výnimočná. Trvalo mi však
oveľa dlhšie kým som prišiel na to, čo
vo mne tento pocit vyvolávala. Moje
prvé myšlienky sa zaoberali samotnou

starostlivosť o študentov. Univerzita
má mnoho študentských organizácií
a jedna z nich /Koine/ nám zabezpečila ubytovanie. Moji spolubývajúcimi
boli študenti Erasmu študentka z Belgicka a študenti z Nemecka, keď som
chcela s nimi komunikovať bolo nutné
oprášiť angličtinu. Na univerzite som
sa zoznámila s ďalšími študentmi so
Slovenska.
Predmety na univerzite boli prednášané v anglickom jazyku, čo mi
zo začiatku, asi ako každému robilo
problémy. Krátku dobu mi trvalo
prispôsobiť sa na výučbu v anglickom
jazyku, najmä používanie odborných
termínov. Postupne po krátkej dobe
sa prednášané učivo dalo zvládnuť.
Prednášajúci boli väčšinou zo zahraničných univerzít, ktorí prišli asi na
dva týždne odprednášať predmet,
z týchto dôvodov výučba daného
predmetu bola denne. Skúšky boli
vykonávané väčšinou formou písomnej
seminárnej práce.
Okrem štúdia na univerzite prebiehal aj zaujímavý študentský život.
Študentská organizácia organizovala
rôzne spoločenské akcie: účelom bolo
vzájomné spoznávanie sa, spoznávanie národných kultúrnych zvyklostí a
prezentácie národných kuchýň, ktorú
pripravovali samotní erasmus študenti. Uvedeného štúdia vo Forli sa zúuniverzitou, pretože všetky jej budovy boli pomerne nové a vybavené na
vysokej úrovni. Bola totiž založená
iba pred 12 rokmi. Postupom času som
si však uvedomil, že pekné priestory
a projektory v každej učebni si študent
so sebou domov nevezme. Nedalo mi
to a rozmýšľal som ďalej. V priebehu
semestra som si začal na vyučovacích
hodinách, ale aj mimo nich uvedomovať, prečo mi bola táto škola taká srdcu blízka. Dúfam, že so mnou budete
súhlasiť, ak poviem, že každý z nás
chce byť rešpektovaný, bez ohľadu na
to, či sme študenti, pedagógovia alebo
ostatní zamestnanci univerzity.

častnili i viacerí študenti trenčianskej
univerzity ako i študenti z univerzity
v Banskej Bystrici. Okrem uvedenej
formy štúdia t. j. programu Sokrates/
Erasmus študuje vo Forli veľa Slovákov, ktorí sú zapísaní ako riadni študenti univerzity. Slováci študujúci na
univerzite sa pravidelne stretávali,
bolo to ako také malé Slovensko.
Štúdium na zahraničnej univerzite sa mi natoľko zapáčilo, že som
sa rozhodla v ďalšom ročníku využiť
výmenný štipendijný program, ktorý
ponúkala SAIA. Po dohode s Trenčianskou univerzitou som zostala študovať
ešte ďalší rok ako riadna študentka
univerzity vo Forli. Tým pádom som
„stratila“ výhody študenta Erasmus
a musela som študovať v talianskom
jazyku. Štúdium bolo náročné a najmä na prípravu a zvládnutie skúšok.
Študijné materiály na jednu skúšku
pozostávali z naštudovania viacero
kníh cca 600 strán. Ďalšou novinkou
pre mňa bolo, že skúšky sa vykonávali
verejne a ústnou formou v aule za prítomnosti ostatnými študentov.
Študijný pobyt na bolonskej univerzite vo Forli ma veľmi obohatil,
získala som skúsenosti z inej formy
vysokoškolského štúdia s inou prípravou na vykonanie skúšok, zdokonalila
som sa v anglickom a talianskom jazyku v neposlednom rade som spoznala
taliansku kultúru, nových priateľov
ale predovšetkým iný prístup k štúdiu
a vzdelaniu.
Na základe vlastných skúseností odporúčam študentom našej univerzity,
aby využili možnosť štúdia v zahraničí, ktorú im univerzita ponúka.
Nikola Svobodová
Áno, práve rešpekt je to slovo,
o ktorom hovorím. Rešpekt podľa môjho názoru môže byť vyjadrený aj inými spôsobmi ako tým, že nám niekto
vyká, resp. nás osloví naším najvyšším
titulom. V Deggendorfe pedagógovia
a študenti jednajú ako rovnocenní
partneri. Na prednáškach, ale aj mimo
nich, je názor študenta, i keď je odlišný od názoru pedagóga, vždy vítaný.
Pedagógovia žiadajú študentov, aby im
vždy poskytli úprimný „feedback“. Výnimkou nie sú ani spoločné posedenia
pri káve cez prestávku. Rešpektovali sa
aj požiadavky, ktoré sú v dnešnej dobe
kladené na absolventov. Obsah, spôsob
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výučby aj samotné skúšky z jednotlivých predmetov, boli pre mňa niečím
úplne novým. Ako som už však spomenul, tento rešpekt bol obojstranný.
Bolo by teda neobjektívne, keby som

koncu, bol som presvedčený o tom,
že chcem v Deggendorfe ešte zotrvať.
Spočiatku sa to však nezdalo byť jednoduché, pretože to neumožňovala
bilaterálna zmluva medzi univerzitami.
Pri svojom odhodlaní a snahe vyriešiť
tento problém som na chodbe univerzity stretol jedného pána, s ktorým
som predtým ešte nikdy neprišiel osobne do styku. Sám ma oslovil a pri jeho
otázkach typu: „Čo potrebujete?“ a
„Ako Vám môžem pomôcť?“ vysvitlo,
že to nebol nikto iný ako samotný rektor univerzity, pán Prof. Dr. rer. nat.
Reinhard Höpfl. Práve vďaka jeho pomoci som sa domov vrátil až o semester neskôr. Pedagóg, ktorý ma spomedzi všetkých oslovil azda najviac, bol
Dipl. theol. univ. Peter Schmieder, na
ako na výlete, zo stáže v Deggendorfe ktorého slová nikdy nezabudnem: „Ja
pre Vás nie som žiadny Pán profesor
Schmieder! Moje meno je Peter, chcem
vyzdvihol iba prístup pedagógov, preaby ste chodili na moje prednášky,
tože to boli aj študenti, z ktorých som
chcem, aby Vás to bavilo a chcem, aby
niekedy zostal v nemom úžase. Ich
ste sa niečo naučili.“
zodpovedný prístup k štúdiu bol pre
Želám každému študentovi našej
mňa taktiež obrovskou motiváciou.
univerzity, aby počas svojho štúdia
Vždy keď som potreboval s niečím pozažil taký pocit rešpektu, aký som zamôcť, mohol som sa spoľahnúť na to,
žil ja práve v Deggendorfe a hlavne,
že sa s dôverou môžem obrátiť na peaby kvôli tomu nemusel vycestovať do
dagógov. Neviem ako to dokázali, ale
zahraničia.
vždy tam boli pre nás, študentov.
Marek Šupák
Keď sa môj prvý semester blížil ku

EURÓPSKE K ARIK ATÚRY

Tri storočia histórie cez kresby v tlači
Výstava pod týmto názvom bola inštalovaná vo vestibule sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne od 18. do 30.
marca 2008.

jún 2008
Vernisáž sa uskutočnila v utorok
18.3.2008 o 16.00 za prítomnosti JE
Henryho Cunyho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzska
v SR, atašého francúzskej ambasády
pre kultúrnu, vedeckú a univerzitnú
spoluprácu, profesora Gillesa Roueta, MUDr. Pavla Sedláčka, predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
a vedúcej odboru kultúry Ing. Marty
Šajbidorovej a vedúcej odboru medzinárodnej spolupráce PaedDr. Sylvie
Maliarikovej, rektora Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc.,
vedúceho katedry manažmentu FSEV
TnU AD, prof. Ing. Júliusa Alexyho,
CSc. a dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnU AD, prof. Ing.
Dušana Barana, PhD.
Výstava pochádza z dielne Domu
Roberta Schumana a Generálnej rady
Moselle. Jej organizátormi v Trenčíne
je TSK, Veľvyslanectvo Francúzska v SR
a Slovenský syndikát novinárov. Pozostáva z dvadsiatich kariratúr, ktoré
ilustrujú významné zlomy a osobnosti
v dejinách Európy. Posolstvo karikatúr,
ktoré pochádzajú z viacerých krajín,
vedie diváka k úvahám nad spoločnými
a rozdielnymi problémami jednotlivých
krajín Európy v rôznych historických
obdobiach od vypuknutia Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie v roku
1789 až po posledné etapy rozširovania
Európskej únie, nad otázkami európskej
identity a nad úlohou novinárov v zložitých spoločenských procesoch.
Výstava má ambície zaujať, okrem
estetickej stránky, hlavne politickým
odkazom a je príspevkom k diskusii
o úlohe a zodpovednosti novinárov
v procese budovania jednotnej Európy a spoločnej „európskej identity“
a k vytváraniu nového vedeckého
informačno-komunikačného sektoru
v európskej žurnalistike.
Spoluautorkou výstavy „Európske
karikatúry“ je pani profesorka Ursula
Koch, emeritná profesorka histórie na
Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove, ktorej prednáška k výstave sa
uskutočnila dňa 26. marca 2008 na
pôde Trenčianskej univezity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, v aule Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov, v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom
na Slovensku, Slovenskému syndikátu
novinárov a Trenčianskym samosprávnym krajom.
N.
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Výzvy a riziká rozvoja automobilového
priemyslu – čo na to TnUAD?
Rozvoj automobilového priemyslu
v Slovenskej republike, obzvlášť v regióne kde naša univerzita sídli a pôsobí, je viac než hmatateľný. Tri svetové
automobilky majú svoje hlavné sídla
v okruhu 140 km okolo Trenčína – vidíme to denne, napríklad aj na diaľnici,
kde kamióny prepravujú denne autá
rozličných značiek oboma smermi. Študenti našich (najmä) technicky orientovaných fakúlt, okrem tohto viditeľného (niekedy priam hmatateľného)
faktu, majú prehľad aj o sekundárnych
a terciálnych aktivitách,

podpisovanie Deklarácie o vzájomnej spolupráci medzi VW Slovakia, a.s., STU Bratislava,
ŽU Žilina, TU Košice a TnUAD Trenčín

ktoré rozmach tejto sféry priemyslu
so sebou v regióne strháva. Dodávatelia týchto firiem, donedávna držiaci
sa hlboko v ústraní, dnes každodenne
prichádzajú s ponukami na lukratívne
zamestnanie našich absolventov, neraz
ešte aj samotných študentov. Automobilový priemysel vyprodukoval v ostatných rokoch približne jednu štvrtinu
(!) HDP Slovenskej republiky a podieľa
jednou tretinou (!) na celkovej bilancii
exportu SR. V očiach skeptikov takýto
stav nie je „zdravý“, keďže takáto
výrazná orientácia ekonomiky na jedno
relatívne úzko špecializované odvetvie
nesie v sebe výrazný rizikový faktor.
V prípade pravdepodobnej recesie
tohto odvetvia totiž bude prakticky
nemožné tento potenciálny výpadok
vykompenzovať presunom výrobných
a personálnych kapacít. Na druhej
strane si však môžeme položiť jednoduchú otázku – ak by tu spoločnosti
ako Volkswagen Slovakia, a. s., KIA
Motors Slovakia s.r.o. a Peugeot Citroën Trnava, s.r.o. (a ich dodávatelia)
dnes neboli, ako by vyzerala aktuálna

nezamestnanosť, hospodárska sila Slovenska, stabilita meny? Bolo by možné
aj v takomto prípade prijať v krátkom
čase Euro? Je možné aj bez tohto odvetvia si udržať vzdelanostnú úroveň
národa (v roku 2006 „emigrovalo“ zo
SR 11900 absolventov vysokých škôl;
z Českej republiky 2300)? Otázne je aj
to, či je vôbec toto riziko naozaj reálne – a v akom období.
V každom prípade, bez ohľadu na
vyhliadku, aktuálna sila automobilového priemyslu na Slovensku je neprehliadnuteľná – Slovensko je jedným
z popredných krajín sveta v produkcii
automobilov na jedného obyvateľa.
Naša univerzita, napriek problémov
a starostiam, ktoré v poslednom období vyplávali na povrch, tento trend
jednoznačne zachytila. Svedčia o tom
nielen študijné programy FM a FŠT
zamerané na automobilový priemysel,
ale aj ostatné aktivity fakúlt v tejto
oblasti. Nechcem bagatelizovať spoluprácu s KIA Motors Slovakia s.r.o.
a Peugeot Citroën Trnava, s.r.o., jednoznačne však kvalita a kvantita spolupráce je na najvyššej úrovni práve
s Volkswagen Slovakia, a. s. Pravidelnými sú prednášky špičkových predstaviteľov firmy v areáli Fakulty mechatroniky v Záblatí, kde sa napríklad pred
dvomi rokmi študentom predstavil aj
nový model Audi Q7 – predpokladám,
že to bolo vôbec jedno z prvých prestavení na svete. Aktuálne prebieha
program „IngA“ – Inžinier v automobilovom priemysle, ktorý je snáď jedným
z najviac prepracovaných programov
spolupráce priemyselnej organizácie s vysokou školou. V rámci tohto
programu sa uskutočnila 4. 12. 2007
prezentácia spoločnosti Volkswagen
Slovakia, a. s. v priestoroch FM TnUAD
v Záblatí. Následne cca 50 študentov
našej univerzity absolvovalo krátkodobý pobyt vo firme v Bratislave, z čoho
vznikol tím štyroch študentov Fakulty
mechatroniky, ktorí pokračujú v aktivite „IngA“ ako praktikanti a potenciálni
štipendisti Volkswagen Slovakia, a. s.
(s úsmevom musím spomenúť aj výjazdové rokovanie Kolégia dekana FM dňa
23. 4. 2008 v priestoroch Volkswagen
Slovakia, a. s., spojené s jazdami na
off-roadovej dráhe).

Naše skromné laboratórne vybavenie je taktiež orientované na automobilovú techniku. Treba si totiž
uvedomiť, že automobilový priemysel
nie je len samotný automobil (kde,
prirodzene, našinec nemá veľký priestor na vedu a bádanie), ale aj výrobný
proces a najmä jeho riadiace systémy,
či už technické alebo personálne.
Napriek tomu sa FM a FŠT podarilo
za výraznej podpory nového vedenia
univerzity otvoriť spoločné laboratórium automobilovej techniky v Záblatí.
Dostupné tu budú dva plne funkčné
automobily dvoch z vyššie uvedených
výrobcov. Jedná sa o nadštandartnú,
resp. luxusnú triedu SUV, pričom automobily sú vybavené špičkovou dostupnou technikou vrátane radarového
systému kontrolujúceho plynulosť premávky pred, za a vedľa vozidla a upozorňujúceho na prípadné konfliktné
stavy. V laboratóriu sa budú realizovať
merania a sledovania základných prevádzkových parametrov vozidiel (motor, ABS, ESP, ASR). Dôležitým prvkom
najmä pre predmety Elektronické
riadiace systémy automobilov alebo
Počítače v palubných sieťach automobilov budú merania a diagnostika
zbernicového systému vozidla CAN,
diagnostika motora monitorovanie stavu senzorov, generovanie výstupných
správ o stave vozidla alebo nastavenie
komunikačného kanálu a analýza priebehu komunikácie. Študenti budú mať
možnosť oboznámiť sa s funkciami
a technickým riešením asistenčných
systémov s využitím informácie o prostredí a navigácie Active Cruise Contol
(ACC). Mechanické časti automobilov
budú náplňou zasa ďalších predmetov
na FŠT v rámci samostatného študijného programu ako napr. predmety
Autodiagnostika, Organizácia servisnej služby, Špeciálne materiály
automobilov, Bezpečnosť automobilov a podobne. Toto laboratórium je
dnes v štádiu, ktoré nasvedčuje tomu,
že prví študenti „dupnú na pedále“
v štvrtom kvartáli tohto kalendárneho
roka.
Autíčka má každý rád... prečo to
však funguje, ako to funguje – dozvie
sa aj študent Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ako
občan najautomobilovejšieho národa
na svete) aj v spoločnom laboratóriu
automobilovej techniky v areáli FM
v Záblatí.
prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
dekan FM
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BOST SK sa uberá
cestou vzdelávania
a cestou robotizácie
Súčasný smer budovania firmy je
orientovaný na zvládnutie nedostatku
ľudských zdrojov v strojárenstve. S
podporou spriaznených organizácii sa
uberáme dvomi cestami a to cestou
vzdelávania a cestou robotizácie.
Akreditované školenia sú vykonávané formou projektu BOST Academy v spolupráci s Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka.
Umožnenie transformácie vedomostí
o najmodernejších svetových technológiách do súčasných osnov a priebeh
praktických cvičení v letnom semestri
vo firme umožní mladým inžinierom
zaradiť sa do praxe na 100%. Ponúkajú akreditované kurzy pre strojárov:
Programovanie CNC strojov, Obsluha
a údržba CNC strojov, CAD / CAM.
Spoločnosť garantuje vysokú kvalitu
vzdelávacieho procesu. Účastník kurzu po úspešnom absolvovaný kurzu
získava osvedčenie a certifikát platný
na celom území Slovenskej Republiky.
Otvorenie Medzinárodného vzdelávacieho centra je ďalším úspešným
krokom vpred. Na začiatku to bola len
idea, ale zrealizovať ju sa podarilo
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Vychádza 4-krát ročne

jún 2008
vďaka Andrew Dickovi predstaviteľovi
skupiny 600 Group z Veľkej Británie,
Pascalovi Boillatovi zo spoločnosti Fanuc z Luxemburska, predstaviteľom
z medzinárodných spoločností Renishow, Sandvic, Iscar, Licom Systems,
Nexnet a všetkým spoluorganizátorom
projektu, ktorí pozitívne živia celú
túto myšlienku.
Zavádzaním robotov do výroby
dokazuje spoločnosť širokej strojárenskej verejnosti, že roboty sú v súčasnej dobe jednou z ciest riešenia
nedostatku ľudských zdrojov. Jedná sa
o investíciu s návratnosťou od 1 do 2
rokov, čo je ekonomicky a kvalitatívne
veľmi dobrá investícia. Spoločnosť
BOST SK už druhý rok realizuje na
Slovensku a v Českej republike inštaláciu robotov FANUC priamo podľa
zadania a konkrétnej požiadavky
konečného užívateľa. Ide o komplexné riešenie individuálnych potrieb
zákazníkov pri zakladaní polotovarov

Skriptá

nej vedeckej konferencie Trenčín 11.-12
.3.2008.[elektronický zdroj]

Čimo, J., Otrubčák, P. Marketing.

Trenčín: TnUAD, 2008. 1 elektronický optický
disk. ISBN 978-80-8075-303-0.

Trenčín: TnUAD, 2008, 209 s. ISBN 978-808075-270-5.
Prehľad zo základov marketingu, marketingové prostredie, trh, segmentácia trhu a tvorba
trhovej pozície, spotrebiteľské trhy a nákupné
správanie spotrebiteľa, trhy organizácií a nákupné správanie organizácií, produkt, cena,
distribúcia, komunikácia, oblasti aplikácie
marketingu, e-marketing.
Kašiarová, S. Aspekt environmentálneho
zdravia v TUR I.
Trenčín: TnUAD, 2008, 238 s. ISBN 978-808075-308-5.

Prezentácia a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti
pedagogickej spôsobilosti učiteľov vysokých
škôl.
SEMDOK FŠT 2008: Konferencia doktorandov
Trenčín 19.3.2008.[elektronický zdroj]
Trenčín: TnUAD, 2008. 1 elektronický optický
disk. ISBN 978-80-8075-309-2.
Výmena poznatkov a informácií medzi zúčastnenými doktorandmi z rôznych fakúlt
a univerzít.

Komplexný pohľad na problematiku ohrozenia
zdravia človeka od dôb dávnej histórie až po
súčasnosť, z rôznych zložiek životného prostredia- či už prírodného, antropogénneho
alebo pracovného.

Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve:
Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve Trenčín 22.1.2008. [elektronický zdroj]

Ochaba, R., Rovný,I., Bielik, I. Základy kontroly tabaku a alkoholu.

Prezentácia najnovších poznatkov z vedeckých
výskumov a praktických skúseností z oblasti
ošetrovateľstva so zameraním na výchovu
a vzdelávanie v ošetrovateľstve.

Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR,
2008, 62 s. ISBN 978-80-7159-170-2.
Aktuálna problematika kontroly tabaku a alkoholu. Poznatky z oblastí epidemiológie,
medicíny, práva, pedagogiky, poradenskej psychológie, výchovy ku zdraviu a mnohých iných
oblastí vedy, ktoré podmieňujú intervencie
s cieľom ochrany a podpory zdravia.

Zborníky

Príspevky neprešli jazykovou úpravou

Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých
škôl : Zborník príspevkov z medzinárod-
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Začiatkom apríla začala aj aktívna
činnosť spoločnosti 600 BOST, s.r.o.
Spojenie BOSTu s nadnárodným konzorciom 600 Group, vďaka viac ako
desať ročnej úspešnej spolupráci dáva
predpoklad, že Trenčín bude centrom
pre predaj technológií z Anglicka,
Japonska, Tajwanu, Číny a iných
krajín sveta v strednej a východnej
Európe, ale i centrum pre vzdelávanie
a servis.

Novinky v knižnici

Príspevky možno posielať aj elektornickou
poštou na adresu: jana.bodorova@tnuni.sk
Číslo vyšlo: 9. júna 2008

do CNC sústruhov, vertikálnych a horizontálnych centier, brúsok atď. Celý
projekt sa realizuje formou dodávky
na kľúč a BOST SK, a.s. zodpovedá za
úpravu strojov, aby boli prerobené na
automatické prepojenie s robotom,
úprava strojov na možnosť použitia
vzduchových, alebo hydraulických
upínačov, PLC programy na komunikáciu s robotom. Súčasťou projektu je
technologické odladenie pracoviska
a zaškolenie obsluhy.

Trenčín: TnUAD, 2008, 1 elektronický optický
disk. ISBN 978-80-8075-265-1.

Ošetrovateľstvo a zdravie II: Vedecká konferencia Trenčín 10. apríla 2008. [elektronický zdroj]
Trenčín: TnUAD, 2008, 1 elektronický optický
disk. ISBN 978-80-8075-322-1.
Prezentácia najnovších poznatkov z vedeckých
výskumov v oblasti ošetrovateľstva so zameraním na výchovu ku zdraviu.

