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Editoriál

tvorcovia podeliť s Vami na nasledujúcich stránkach.

Už trinásty raz sa otvárajú brány našej alma mater – Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a ja Vás všetkých
– členov pedagogického zboru, zamestnancov a hlavne Vás, milí študenti, vítam na otvorení nového akademického
roka 2009/2010. Aktuálne číslo nášho
univerzitného časopisu má vo svojej
inovovanej podobe v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami dvojnásobný
počet strán. Dôvodom na to sú udalosti
uplynulých mesiacov, počas ktorých sa
toho odohralo veľmi veľa, s čím sa chcú

Tak, ako je mladá naša republika,
tak je mladá aj naša škola, ktorá logicky prekonáva svoje detské boľačky.
Tých je stále dosť, a sú navyše umocnené ekonomickou krízou, ktorá nám
všetkým nedá pokojne spávať. Veď
musíme neustále kalkulovať, premýšľať, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť
celý výchovno-vzdelávací proces, aby
sme sa vtesnali do finančných limitov,
aby sme dokázali zabezpečiť všetky
potreby takého kolosu, akým je naša
univerzita s viac ako osem tisícami študentov a učiteľov. Veľkou vzpruhou a
pomocou je pre nás čerpanie viac ako
päť miliónovej dotácie z eurofondov,
ktoré racionálne využijeme na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, na nákup
moderných zariadení do učební.
Pred očami nám ešte stále defilujú
prvé júlové dni, kedy sa ako keby celý
Trenčín odel do slávnostných šiat. Mesto bolo zaplavené kyticami kvetov, ktoré niesli v náručí šťastní mladí ľudia.
Priniesli im ich vďační rodičia, priatelia, príbuzní, známi z celého Slovenska,
aby aspoň takto ocenili ich päťročné
štúdium. Promócie našich absolventov
sa stali peknou bodkou za predchádzajúcim akademickým rokom. Do historického zoznamu univerzity pribudlo

ďalších viac ako 2300 mien absolventov, ktorí získali vysokoškolský diplom.
Bola to nezabudnuteľná chvíľa, ktorá
zostane všetkým jej aktérom navždy v
pamäti.
Počas relatívne pokojného letného
prázdninového obdobia zamestnávala naše myšlienky neustále komplexná
akreditácia našej univerzity. Nedopadli
sme až tak najhoršie. Vo väčšine oblastí
spĺňame náročné kritéria, ale trápi nás
najmä, tak ako väčšinu vysokých škôl na
Slovensku, vysoký počet študentov pripadajúcich na jedného pedagóga. Máme
rok na to, aby sme sa vyrovnali s týmto
problémom a preto aj teraz prijímame
menej študentov do prvého ročníka. Je
v našich silách, aby sme odstránili i niektoré ďalšie čiastkové nedostatky. Veď
všetkým nám ide len o jedno, aby meno
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka patrilo medzi vysokými školami na
Slovensku k tým najlepším. V nasledujúcom čísle časopisu sa k problematike
akreditácie ešte vrátime.
Verím, že Vy všetci - pedagógovia,
zamestnanci i samotní študenti, vkročíte do tohto nového školského roku
tou správnou nohou a svojou prácou a
prístupom k štúdiu dokážete naplniť i
svoje najsmelšie predsavzatia.
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
rektor
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Promócie 30.6.-14.7.2009
Z vystúpenia rektora
na promóciách
Vážené honorability, vážené absolventky a absolventi, ctení príbuzní,
priatelia, vzácni hostia!
Prežívam dnes spolu s Vami a s celou
akademickou obcou významný deň v živote Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka.
***
Vy, naši absolventi, spolu s nami pedagógmi, sme sa spoločne dočkali tejto neopakovateľne krásnej chvíle, akú
zvyčajne možno prežiť len raz v živote.
A promócia, ako zavŕšenie 5 ročného
štúdia, takou krásnou udalosťou pre
Vás a Vašich blízkych určite je.
***
Naša univerzita sa za 12 rokov svojho pôsobenia zapísala medzi stredne
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veľké univerzity na Slovensku. V tomto
akademickom roku sme mali na univerzite 7842 študentov a 207 pedagogických pracovníkov. V súčasnosti končí na
Trenčianskej univerzite 2308 absolventov a za celé obdobie jej trvania je to
už viac ako 8310 absolventov. Odovzdali sme diplomy aj 44 absolventom doplnkového pedagogického štúdia, ktoré
ich oprávňujú vykonávať pedagogickú
činnosť na slovenských školách.
***
Už po štvrtýkrát preberajú na našej
škole Osvedčenie o absolvovaní štúdia
absolventi Univerzity tretieho veku.
Doteraz spolu skončilo štúdium 198
absolventov, z toho 174 žien. Po 3 rokoch štúdia a namáhavej práce, ale s
pevným odhodlaním zvýšiť si vzdelanie
v najnovších veciach politického a ekonomického diania v Slovenskej republike, ste dokázali, že sú to vedomosti,

ale aj skúsenosť, ktoré tvoria nepísané
skriptá a zaujímavý študijný materiál,
ktorý sa nedá nikde kúpiť, je možné ho
získať len vekom.
***
Prebiehajúca komplexná akreditácia nám ukazuje na množstvo slabých
miest, ktoré však odstránime v najbližšom období. Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka je garanciou ďalšieho rozkvetu trenčianskeho regiónu,
a takou aj musí zostať.
***
Čoraz lepšiu pozíciu získavame v
zahraničí, kde si nachádzame pevné
miesto v tvrdej konkurencii európskeho
pedagogického a vedecko-výskumného
domu. Kooperujeme s najstaršou univerzitou v Európe – Bolonskou, so Savojskou univerzitou vo Francúzsku, Iževskou štátnou technickou univerzitou v
Ruskej federácii, univerzitami v Zlíne, v

nový dekan FPT prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
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nemeckom Deggendorfe, v Magdeburgu,
Zwickau, Európskym polytechnickým
inštitútom v Kunoviciach a ďalšími. Na
uvedených vysokých školách majú naši
študenti možnosť praxovať a pokračovať v ďalšom vzdelávaní.
***
Osobitne si ceníme dobrú spoluprácu
a podporu zo strany priemyslu a štát-

nej správy. Ak hovoríme o spolupráci
s praxou v podmienkach našej univerzity, musím spomenúť predovšetkým
také firmy, ako sú Matador a.s. Púchov,
Konštrukta Industry, Siemens Bratislava, Volkswagen Bratislava a ďalšie. V
minulom roku sme dobre spolupracovali s Ministerstvom zahraničných vecí a
Ministerstvom hospodárstva SR. Decíz-

na správa vie o Trenčianskej univerzite
i o úrovni jej pedagógov. Predovšetkým
pri spracovávaní strategických plánov
sociálno-ekonomického rozvoja obcí,
miest a regiónov, ale aj pri riešení vízie
a stratégie Slovenskej republiky.
21. storočie je storočím globalizácie, ekonomickej a politickej turbu-
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lencie. Spoločná cesta v Európskej únii
stavia pred vzdelávacie domy nové a
náročnejšie úlohy. Rast vysokoškolsky
vzdelaných ľudí v populácii patrí vo
vyspelom svete k prioritám. Tak by to
malo byť i u nás. Aj vo Vašich rukách
bude úloha postarať sa o ďalší ekonomický, sociálny, spoločenský a vôbec
konkurencieschopný potenciál SR v
novo formujúcej sa tvári Európy.
***
O niekoľko dní zabudnete na chodenie do školy. Nezabudnete však na Vašich kolegov a kolegyne zo školy. Bol by
som veľmi rád, spolu s mojimi kolegami,
aby by ste si uchovali v mysli našu Alma
Mater – Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, Vašich učiteľov, ktorí sa
Vám snažili odovzdať všetky poznatky
a skúsenosti, ktoré počas vedeckého a
pedagogického pôsobenia získali. Dovolím si Vám aj dnes odporúčať, aby
ste sa celý život neustále vzdelávali,
sledovali vedeckú a odbornú literatúru
a boli aj jazykovo dobre pripravení.
***
V dnešný promočný deň sa naplnil
Váš veľký životný cieľ a určite aj sen
Vašich blízkych. Dokázali ste sebe a
svojmu okoliu, že s Vami treba v budúcnosti rátať. Srdečne Vám blahoželám, milé kolegyne a kolegovia, k hodnotnému osobnému úspechu. Prajem
Vám veľa zdravia, pohody a ešte veľa
úspechov v osobnom živote a profesionálnom raste.
Foto: PAMAS Trenčín
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Bakalárske štátnice

Pre niektorých nočná mora, pre iných len jedna z povinností, no pre všetkých to znamenalo dokázať svoje vedomosti pred komisiou a zaslúžiť si svoj
prvý „malý“ titul Bc.
Na našej univerzite sa začali bakalárske štátnice oficiálne 15.júna. No
pre nás sa začali oveľa skôr. Najprv nastal zmätok so zháňaním materiálov,
neskôr sme túžobne očakávali zadelenie študentov do komisií. Nebudeme si
klamať, každý sa bál komisie číslo 1. Po
obdržaní informácie, kto sa kedy pôjde
„spovedať“ pred komisiu, nastal zhon
s občerstvením, kyticami, a nakoniec
väčšina študentov prišla na to, že to,
čo sa naučili už nevedia a to znamenalo
posledné prebdené noci pred dňom D a
zaujímavé statusy na facebooku typu:
„ ja nič neviem, ani tam nepôjdem“
alebo „ opravák to istí“ alebo „ nemáte niekto skrátenú verziu tých štátnicových otázok? Tak na desať strán?“
Podotýkam vypracované otázky boli na
200 stranách.
V náš „štátnicový“ deň sme sa stretli
v škole už okolo siedmej. Na takýchto udalostiach je najkrajšie asi to, že
každý sa snaží vyzerať čo najlepšie.
Študenti boli elegantní a študentky

krásne a šarmantné, aj keď niektorí
mali obrovské kruhy pod očami, iní
boli od stresu zelení a ďalší úplne bledí. Niektorí stres zvládali statočne a na
všetkých sa usmievali, ale väčšinou im
to vydržalo len do otvorenia štátnic a
potom nám všetkým došlo, že oni to
s tým skúšaním myslia vážne. Niektorí
moji zlatí spolužiaci behali hore dole
po triede a všetkých sa vypytovali na
jednotlivé otázky,
čo by nevadilo, ak
by to netrvalo 3
hodiny. V podstate
to vyzeralo tak, že
každý bol zalezený
vo svojom kúte so
snahou natlačiť si
ešte niečo do hlavy.
Sem tam bolo počuť
zúfalý výkrik: „Len
nie Kejnesa, len
nie sedmičku!“, ale
inak bola atmosféra
celkom uvoľnená.

Prvé „sestry – magisterky“
v Trenčíne

Aj keď ja som sa vtedy bála veľmi. No
napokon, keď som sedela oproti komisii, som zistila, že ani sa nebolo čoho
báť. Pedagógovia v komisii boli veľmi
milí a snažili sa všetkým pomôcť a netrápili nás. Ďakujeme vám.
Po vyhlásení výsledkov a po slávnostnom prípitku sa všetkým vrátila ich
zdravá farba a konečne sme sa mohli už
aj najesť, pretože stres opadol a my
sme začali cítiť hlad.
Našim spolužiakom, ktorí majú štátnice ešte len pred sebou, prajem veľa
šťastia a pevné nervy. A vidíme sa v Jamesone na oslave titulov.
Elena Bugárová

programe Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve I. stupeň v
dennej forme štúdia ukončilo štúdium
36 študentov.
PhDr. Zuzana Krajčovičová

Dňa 15. júna 2009 bolo na Fakulte
zdravotníctva Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka v Trenčíne slávnostne promovaných 88 prvých absolventiek v študijnom programe Ošetrovateľstvo, II.
stupeň, v externej forme štúdia, ktoré
získali titul Mgr. Prvý stupeň úspešne
zvládlo aj 137 študentov.
Vzdelávanie sestier na akademickej
pôde v Trenčíne v tomto roku oslávi
svoje 5. výročie.
V uplynulom akademickom roku na
Fakulte zdravotníctva našej univerzity
ukončilo štúdium štátnou záverečnou
skúškou spolu 323 študentov. Napríklad
v študijnom programe Ošetrovateľstvo
I. stupeň v dennej forme štúdia ukončilo štúdium 62 študentov, v študijnom
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Úspechy najväčšej fakulty
Fakulta sociálno- ekonomických
vzťahov (FSEV) je orientovaná na
rozvoj moderných systémov verejnej
správy, personálneho manažmentu
a ľudských zdrojov. Vychováva riadiacich pracovníkov pre hospodársku oblasť, ktorí sú schopní riešiť praktické
riadiace a personálne problémy podnikov, neziskových organizácií a verejnej
správy. Vo väzbe na trenčiansky región
sa tak fakulta postupne stala aktérom
rozvoja a stimulovania vzdelanostného potenciálu v širších intenciách regiónu. Súčasne je relevatným výchovno
– vzdelávacím a vedecko- výskumným
partnerom domácich a zahraničných
inštitúcií.
Fakulta sociálno - ekonomických
vzťahov začala svoju činnosť v roku
1997, spolu so vznikom univerzity a postupne sa stala na základe počtu študentov najväčšou fakultou. V priebehu
svojho trvania prešla fakulta náročným
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a zložitým procesom vlastnej profilácie. V tomto procese konštituovania
fakulty zohrávalo významnú úlohu jej
vedenie. V počiatočnej fáze to bol predovšetkým doc. Ing. Jozef Labaj, PhD.,
ktorý sa stal prvým dekanom fakulty.
Kontinuitu v smerovaní FSEV zachoval
aj poverený dekan v rokoch 1999-2000
prof. PhDr. Július Boroš, DrSc. Funkciu
dekana tu zastávali aj také osobnosti
slovenského vysokého školstva ako sú
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Blažej, DrSc.
a Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Benčo, PhD.
V roku 2004 sa stal dekanom terajší
rektor univerzity Miroslav Mečár, ktorý
funkciu zastával až do svojho nástupu na funkciu rektora začiatkom roka
2008. Jeho nástupcom sa v roku 2008
stal profesor Ing. Dušan Baran, PhD.
V súčasnosti je hlavou fakulty Ing.
Daniel Bánoci, CSc., ktorý svoju funkciu zastáva od 28. mája 2009. Nového
dekana bližšie predstavíme v budúcom

čísle Trendov, kde nám v rozhovore
prezradí niečo o sebe a svojej predstave smerovania fakulty.
Súčasťou procesu konštituovania Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
bolo aj vytvorenie a postupné formovanie odborných katedier. Na fakulte pracujú Katedra verejnej správy, Katedra
rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, Katedra mikro a makroekonómie a Katedra manažmentu.
V súčasnosti je vzdelávací proces na
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov realizovaný v dennej aj externej
forme štúdia v oboch študijných programoch. Pre externé formy štúdia sa
otvorili elokované pracoviská v Nových
Zámkoch, Novej Bani a Prievidzi. Pedagógovia Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa podieľajú na výučbe
Univerzity tretieho veku. Pripravujú sa
programy e-learningového vzdelávania
na aplikáciu externých a individuálnych foriem štúdia. Posilňuje sa výučba
v počítačových laboratóriách, ktorá nahrádza tradičné semináre vybraných
predmetov.
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Fakulta si postupne buduje vysoký
medzinárodný kredit, ktorého odrazom
je rozsiahla spolupráca. Tá prebieha na
základe uzavretých vládnych, univerzitných a fakultných dohôd i programov, realizovaných v rámci EÚ, ako sú
napríklad Socrates /Erasmus a Minerva.
Aktívne sme zapojení aj do programu
Leonardo da Vinci. V súlade s novými
trendami v terciálnom vzdelávaní zdôrazňuje fakulta spätosť vedecko – výskumnej činnosti s pedagogicko – vzdelávacou orientáciou, predovšetkým
vzdelávacou znalostnou ekonomikou.
Vo vyučovacom procese sú aplikované
povinné, i povinne voliteľné predmety,
ktoré sú doplnené novými výberovými
predmetmi. Práve tie dotvárajú profil
absolventa.
Študijné programy odborov akreditované rozhodnutím Ministerstva školstva SR, sú:
• bakalársky stupeň Verejná správa
• bakalársky stupeň Ľudské zdroje
a personálny manažment
• inžiniersky stupeň Ľudské zdroje
a personálny manažment

V akademickom roku 2008/2009
mala fakulta 1369 úspešných absolventov, z toho bolo 692 denných a 677
externých študentov prvého aj druhého stupňa štúdia oboch študijných
programov. Práve tieto výsledky vysoko vyzdvihol vo svojom príhovore pri

príležitosti promócií aj samotný dekan
fakulty. Atraktivita fakulty stále stúpa
aj preto, že sme úspešne prešli procesom komplexnej akreditácie.
Janka Bodorová
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Začiatok nového akademického roka

V Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl SR v Trenčíne sa 21. 9. 2009 uskutočnilo slávnostné otvorenie
nového akademického roku 2009/2010, na ktorom sa zúčastnili študenti, členovia vedecko-pedagogického zboru
a zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Prorektorka univerzity pre výchovu
a vzdelávanie RNDr. Eva Grmanová,
PhD. privítala tiež štátneho tajomníka
MŠ SR Ing. Jozefa Habánika, PhD, predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, viceprimátora Trenčína Tomáša Vaňu,
rektorov a dekanov družobných slovenských a zahraničných vysokých škôl.
Medzi desiatkami
hostí boli poslanci NR SR, významní predstavitelia
kraja, okresu, primátori miest trenčianskeho regiónu,
poslanci mestského zastupiteľstva,
generálni riaditelia
významných slovenských podnikov
a inštitúcií a riaditelia stredných
škôl.
V meste pod hradom Matúša Čáka
tak už po 13-krát
sa otvorili dvere
pre vyše osem a pol tisíc študentov,
ktorí v súčasnosti študujú vo všetkých
troch formách vysokoškolského štúdia
na 5 fakultách. Z tohto počtu je až
58% denných študentov. Od septembra
tohto roku nastúpi na univerzitu vyše 2
tisíc prvákov.
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Vo svojom príhovore rektor univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. okrem iného zdôraznil, že v tomto novom
roku prechádza škola novou etapou
rozvoja, kedy sa na základe výsledkov
komplexnej akreditácie sa v priebehu
akademického roka 2009-2010 plánuje
uskutočniť reštrukturalizácia a optimalizácia vzdelávacieho procesu, ako aj
posilnenie výskumu
a podnikateľskej
činnosti. Napríklad na skvalitnenie
výchovno- vzdelávacieho procesu sa
má použiť z európskych fondov vyše
5 milióna eur.
Štátny tajomník MŠ SR Ing. Jozef Habánik, PhD.
vyzdvihol otázku
uplatnenia záverov akreditačnej
komisie do praxe,
ktorým sa sleduje
zvýšenie kvality
našich vysokých
škôl. Je to v súlade s kľúčovými cieľmi
Lisabonskej stratégie a Bolonského procesu, ktoré stanovili priority na ďalšie
desaťročie pre európsky priestor vysokoškolského vzdelávania.
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. zasa
upriamil pozornosť na užšiu prepoje-

nosť vedecko-výskumnej bázy univerzity s výrobnými podnikmi v Trenčianskom kraji.
V rámci slávnostného zhromaždenia
rektor univerzity udelil cenu Ing. Rudolfovi Pernisovi, CSc. za monografiu
– Teória a technológia výroby kalíškov,
ktorá je určená na výučbu odborných
predmetov z oblasti strojárskych technológií.
Zároveň boli udelené certifikáty 5
študentkám, ktoré absolvovali v rámci
programu UNIcert II.- jedinečný akademický jazykový vzdelávací program
v strednej Európe. Certifikát osvedčuje
vysokú znalosť cudzieho jazyka pre budúceho zamestnávateľa ako i mobilitu
študenta v rámci profesionálnej a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy.
		
Anton Fillo
Foto: Radovan Stoklasa
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Viac ako 5 miliónov eur
na modernizáciu TnUAD
Dataprojektor a notebook v každej učebni, viac ako 400 nových výkonných PC do učební, wifi internetové pokrytie prístupu vo všetkých budovách pre študentov a pracovníkov, v každej budove verejne prístupové body
na internet, 10 serverov, zateplenie a interiérové úpravy budov a mnoho
ďalších noviniek. Tieto položky majú jedného menovateľa, a to začatie
realizácie projektu „Modernizácia infraštruktúry TnUAD“.
V ďalších riadkoch by sme Vás radi
informovali o priebehu realizácie spomínaného projektu. Dňa 28. 5. 2009
bola podpísaná zmluva o NFP medzi
Agentúrou Ministerstva školstva pre
štrukturálne fondy a TnUAD. Od tohto dátumu sa rozbehli intenzívne prípravné kroky na realizáciu investície
v celkovej výške 5,015 mil. eur, ktoré sa majú preinvestovať v priebehu
21 mesiacov. Projekt je financovaný
v rámci Operačného programu veda
a výskum, konkrétne 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10%
zo štátneho rozpočtu SR a 5% spoluúčasťou TnUAD.
Investícia má smerovať do stavebnej rekonštrukcie vybraných priestorov našej univerzity. Konkrétne ide
o kompletné zateplenie a výmenu
okien budovy Fakulty mechatroniky
v Záblatí, interiérové úpravy priestorov chemických laboratórií VILA
v rektorátnej budove a kompletnú
rekonštrukciu prízemnej časti budovy
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na moderné multifunkčné priestory, študovňu, knižnicu a učebne.
Investícia je určená na kompletnú
výmenu IKT vybavenia učební, na aktívnu IKT - infraštruktúru a vybavenie
všetkých priestorov prezentačnou
technikou. Majú vzniknúť aj dve moderné jazykové učebne, pracovisko
3D scaneru a 3D tlačiarne, GIS laboratórium, CAD-CAM učebne a mnoho

ďalších špecializovaných učební. Každá budova bude vybavená aj videokonferenčnou miestnosťou pre online
výučbu a video porady.
V súčasnosti je projekt v procese
verejného obstarávania dodávateľov
stavebných prác a IKT technológií.
V závislosti na uzatvorení verejného
obstarávania a podpise zmlúv s dodávateľmi sa dá predbežne stanoviť
začiatok stavebných úprav na koniec
roka 2009. Dodávka a inštalácia IKT
technológií sa bude realizovať v etapách, pričom prvú by mohli študenti začať používať v letnom semestri
2009/2010.
Snahou projektového tímu je, aby
rekonštrukčné práce a inštalácia IKT
techniky prebehla v súlade so schváleným projektom a minimálne zasiahla
do každodenného pedagogického procesu. Našou víziou je ale naopak, čo
najväčší dopad na pedagogický proces
po ukončení rekonštrukcie a nainštalovaní IKT technológií. V rámci toho by
mali všetci študenti pocítiť intenzívnejšie používanie internetu, prezentácií, videokonferencií, e-learningu
a nových laboratórnych prístrojov vo
vzdelávaní.
Ako názornú ilustráciu uvedieme
konkrétne príklady z plánovanej modernizácie IKT vybavenia a laboratórneho vybavenia.

GIS laboratórium
GIS alebo geografické informačné
systémy sú v súčasnosti dynamicky sa
rozvíjajúcou disciplínou. Softwarové
aplikácie GIS umožňujú prácu s digitálnou mapou územia so vzájomným
napojením databáz k vlastným objektom definovaných na mape. Takto
možno sledovať v čase a priestore
rôzne socioekonomické ukazovatele.
Na FSEV TnUAD sa v rámci projektu
vybuduje moderné GIS laboratórium
s 11 výkonnými stanicami a softwarom
GIS s kompletnou digitálnou mapou
Slovenska. Grafické výstupy si študenti
budú môcť vytlačiť na veľkoformátovej
farebnej tlačiarni. GIS ponúka možnosti spracovania diplomových prác
orientovaných na prax, študentskej
odbornej činnosti ako aj spolupráce so
samosprávou a verejnou správou.
Pracoviská „3D scaner“ a „3D tlačiareň“
Na FŠT TnUAD sa v rámci projektu vybudujú moderné pracoviská „3D
scaneru a 3D tlačiarne“. Ich prínosom
bude príprava nových učebných pomôcok a 3D modelov pre pedagogický
proces v predmetoch „Počítačom podporované konštruovanie“ a „Teória
montáže“. Intenzívne využitie sa očakáva v súvislosti s tvorbou konštrukčne orientovaných bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Výrazne
sa zvýši možnosť spolupráce s praxou
formou reverzného inžinierstva a „rapid prototypingu“.
Viac informácií o projekte, konkrétnych aktivitách a postupných krokoch
bude uverejnených na projektovej
internetovej stránke www.tnuni.sk/
modernizacia, kde bude uverejnená
fotodokumentácia a reportáže. Stránka bude uvedená do prevádzky v priebehu septembra 2009.
Ing. Tomáš Hanulík
projektový manažér
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Na univerzite máme
medzinárodný projekt

Názov projektu: Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in the SEE Area /Rozvoj inovatívnych parkov s
cieľom posilniť inovácie a podnikanie v oblasti južnej a východnej Európy/.
Akronym:
• FIDIBE

Vedúci partner:
• Mid-Pannon Regional Development
Company, Maďarsko

Partneri:
• Centre for Research and Technology
Hellas (CERTH), Grécko
• Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Slovensko
• Sviluppo Italia Basilicata, Taliansko
• Harghita County Council, Rumunsko
• West-Pannon Regional Development
Company, Maďarsko
• Technology Park Ljubljana Ltd., Slovinsko
• Venice Gateway for Science and
Technology, Taliansko
• Business Innovation Centre of Croatia BICRO, Chorvátsko

Stručný opis projektu:
Projekt je zameraný na zmapovanie
inovatívneho potenciálu zúčastnených
regiónov a vytvorenie štúdií uskutočniteľnosti na založenie inovatívnych parkov v konkrétnych lokalitách. Hlavným
cieľom projektu je zvýšenie inovatívneho potenciálu a konkurencieschopnosti
partnerských regiónov. Projekt bude
trvať 30 mesiacov.
Aktivity projektu:
• Hĺbková analýza regiónu a jeho inovačného potenciálu (napr. sektory s
inovačným potenciálom, SWOT analýza, existujúce klastre, regionálni
hráči, regionálna politika). Spracovanie analýzy best-practice na už
existujúci biznis park alebo inú iniciatívu v regióne.

Prezentácia databáz
V máji tohto roku usporiadala univerzitná knižnica vo svojom Informačno-vedeckom centre prezentáciu
databáz poskytovaných spoločnosťou
EBSCO, zameraných na oblasť medicíny
a ošetrovateľstva.
CINAHL with Ful Text je databáza
plnotextových informácií o ošetrovateľstve, zdravotnej starostlivosti a ďalších príbuzných disciplínach. NURSING
REFERENCE CENTER je vyčerpávajúci
referenčný zdroj, ktorého cieľom je
poskytnúť relevantné klinické informácie zdravotníkom a profesionálom
z odboru zdravotnej starostlivosti.
Z obsahového zamerania databáz
je zrejmé, že účastníkmi prezentácie
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boli najmä naši „zdravotníci“ z Fakulty
zdravotníctva. Vďaka pochopeniu a ústretovosti dekana doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. sa na seminári mohli zúčast-

• Vypracovanie manuálu na zakladanie a fungovanie inovatívnych biznis
parkov (definícia rôznych foriem pre
aké má byť MaSP určený, aké služby
má poskytovať, akú lokalitu vybrať,
manažment a vlastníci, PPP, networking s inými hráčmi, financovanie a
i.)
• Návšteva existujúceho parku z bestpractice analýzy a školenie o inovatívnych biznis parkoch.
• Na základe regionálnej analýzy vytipovanie jednej lokality v každom
regióne a príprava štúdie uskutočniteľnosti. Predbežný výber klientov
parku v regióne.
• Vytipovanie schém podpory založenia týchto parkov. Vytvorenie Asociácie inovatívnych biznis parkov.

Prínos projektu pre región: Projekt
je v súlade s Regionálnou inovačnou
stratégiou Trenčianskeho kraja ako aj
koncepciou Regionálnych inovačných
centier. Realizácia projektu prispeje k
možnému vybudovaniu inovačného parku, ktorý bude mať potenciál pritiahnuť do regiónu nových investorov.
PSaR

niť všetci jej pedagogickí pracovníci.
O tom, že podujatie splnilo svoj účel,
svedčia štatistiky, ktoré vykazovali veľmi dobré výsledky návštevnosti týchto
databáz.
MR

aktuality

september 2009

Pobyt iževských hostí na našej univerzite

Návšteva priateľov
z ďalekej cudziny
Je Fakulta špeciálnej techniky TnU AD porovnateľná s podobne zameranými
fakultami v zahraničí?
Fakulta špeciálnej techniky TnU AD
už dlhšiu dobu úzko spolupracuje so
zahraničnými fakultami rovnakého
alebo podobného zamerania. Jednou
z nich je aj Fakulta konštrukcie strojov Iževskej štátnej technickej univerzity. Medzi fakultami je podpísaná
dohoda o vzájomnej kooperácii. Táto
vymedzuje okruhy vzájomnej spolupráce. Medzi ne patrí aj výmena
skúseností vzájomnými návštevami,
výmenné stáže, mobility študentov
fakulty a súčasne ich pedagógov.
Dekan fakulty doc. Ing. Oto Bar-

borák, CSc. pozval na študijný pobyt
študentov a odborníkov zaoberajúcich
sa problematikou špeciálnej techniky.
Pozvanie bolo prijaté a akceptované.
V mesiacoch február až apríl 2009
navštívil FŠT študent výstupného ročníka magisterského štúdia spomínanej
fakulty Bc. Jevgenij Bystrich a v marci 2009 prijal naše pozvanie vedúci
katedry tejto fakulty prof. Ing. Ali V.
Aliev, DrSc. so svojou kolegyňou doc.
Ing. Oľgou Mischenkovou, CSc. Hostí
prijal i rektor TnUAD doc. Ing. Miroslav
Mečár, CSc.

Bc. Jevgenij Bystrich je jedným z
najlepších študentov fakulty. Témou
jeho magisterskej práce sú časti raketových motorov na pevné palivo a dynamika ich činnosti. Počas študijného
pobytu vykonal veľmi zaujímavú besedu pre študentov. Prof. Ing. Ali V. Aliev,
DrSc. patrí medzi svetovo uznávaných
odborníkov v oblasti špeciálnej techniky, vonkajšej a vnútornej balistiky, konštrukcie raketových motorov na pevné
palivo a aplikovanej matematiky. Disponuje množstvom patentov i bohatou
publikačnou činnosťou. Jeho pobyt na
našej fakulte bol pre nás veľkou cťou,
pretože je pozývaný na študijné pobyty temer do všetkých krajín sveta.
Na fakulte mal prednášky a besedy so
študentmi, doktorandmi a pracovníkmi
fakulty. Doc. Ing. Oľga Misshenková,
CSc. pracuje v oblasti aplikovanej informatiky so zameraním na špeciálnu
techniku. Na fakulte tiež prednášala
pre študentov a doktorandov.
pokračovanie na str. 14
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Našich vzácnych hostí sme poprosili,
aby sa podelili s dojmami a skúsenosťami, ktoré v nich zanechal pobyt nielen
na Fakulte špeciálnej techniky, ale aj
univerzite a na Slovensku. K problematike pedagogickej činnosti na fakulte
vyjadrili kolegovia názor svedčiaci o pozitívnom prístupe vyučujúcich k jednotlivým metódam vysokoškolskej výučby.
Vyslovili presvedčenie, že práve výber
vhodnej stratégie, resp. vyučovacej
metódy určuje a skvalitňuje formu vyučovacieho procesu. Zároveň vyzdvihli
komplexnosť procesu vyučovania. Najmä prednášky na FŠT majú podľa ich
názoru vysokú odbornú a pedagogickú
úroveň. Výučba odborných predmetov
má, nepochybne, svoje špecifiká, a to
nielen svojím obsahovým zameraním,
ale i spôsobom vyučovania. Práve preto zdôraznili a ocenili využívanie nových technológií. Zabezpečenie cvičení
a laboratórnych cvičení pracoviskami
a prístrojovou technikou je podľa nich
skromnejšie ako na ich materskej univerzite. Pravdepodobne je to podmienené aj históriou jednotlivých fakúlt
(Iževská univerzita má 50 ročnú históriu), ale aj veľkosťou univerzít, a tým
aj rozsahom finančných prostriedkov
na zabezpečenie chodu školy (Iževská
univerzita má 40 000 študentov). Väčšiu pozornosť však odporúčajú venovať

september 2009

cudzojazyčnej príprave študentov.
Kladne hodnotenou aktivitou bola
spolupráca medzi FŠT a oddelením jazykov, konkrétne zorganizovanie a následná realizácia jazykového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre našich

zahraničných kolegov s dôrazom na
osvojenie kontaktových fráz a komunikačných zručností a získanie vedomostí
v oblasti odbornej terminológie.
Ďalej naši hostia vysoko pozitívne
hodnotili úroveň vedeckej a odbornej
práce fakulty, konkretizovanú v publikačnej aktivite príslušníkov fakulty.
Pre našich hostí bol zároveň pripravený zaujímavý program na voľné chvíle. Navštívili turistickú oblasť Manína
a Súľova, spoznali naše hlavné mesto
Bratislavu. Zúčastnili sa na vedeckej
stáži na Technickej univerzite v Košiciach. Zavítali i do neďalekej obce
Beckov, v ktorej ich čakala prehliadka
múzea, hradu, základnej školy a farského kostola. Zaujímali sa o reálie, teda
poznatky z geografie, dejín, politiky,
školstva a pod. Oslovila ich kultúra,
zvyky a obyčaje i prírodné prostredie,
v ktorom sa ocitli. Mali tak možnosť
nazrieť do histórie i súčasnosti života
tejto malebnej dedinky. Navštívili tiež
Bojnický zámok a zámockú ZOO. Hostia
si odniesli z pobytu na našej univerzite
a na Slovensku množstvo prekrásnych
zážitkov a spomienok.
PhDr. Lenka Mandelíková,
Doc. Ing. Peter Lipták, PhD.
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Možný dosah špeciálnej techniky

Keď spolupráca prináša svoje ovocie
Na základe dôstojnej tradície úspešných medzinárodných vedeckých konferencií s názvom Špeciálna technika, poriadala akciová spoločnosť INCHEBA
Bratislava Fakultu špeciálnej techniky TnUAD o spoluprácu pri zabezpečovaní
5. ročníka Medzinárodného veľtrhu policajnej, zabezpečovacej, hasičskej
a záchranárskej techniky – ERP 2009.
Spolupráca predstavovala organizáciu, zabezpečenie a vedeckú garanciu
pre medzinárodnú vedeckú konferenciu, odborne a tematicky zameranú
na policajnú, zabezpečovaciu, hasičskú a záchranársku techniku.
Vzhľadom na to, že technika pre hasičské a záchranárske práce svojou špecifickosťou a jedinečnosťou spadá do
vymedzenia pojmu a obsahu špeciálnej
techniky, rozhodol dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Oto Barborák, PhD. ponuku akceptovať a konferenciu zrealizovať. Úlohou poveril
Katedru špeciálnej techniky. Záštitu
nad konferenciou prijal podpredseda
vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert
Kaliňák a štátny tajomník ministerstva
školstva SR Ing. Jozef Habánik, PhD.

démiou policajného zboru, Združením
obranného priemyslu SR, INCHEBA a.s.
Bratislava. Konala sa na výstavisku INCHEBA Bratislava.
Konferencia zahŕňala štyri sekcie:
• A - Environmentálne a bezpečnostné
aspekty technologických a prírodných havárií. Progresívne metódy likvidácie lesných požiarov, kalamít a
živelných pohrôm.
• B - Integrovaný systém protipovodňovej prevencie a ochrany územia
pred povodňami. Záchranné práce a
možnosti nasadenia špeciálnej techniky v postihnutých oblastiach.
• C - Ochrana osôb a majetku. Bezpečný dom - bezpečná ulica - bezpečná
hromadná doprava - zabezpečenie
športových podujatí.

vystúpeniami význam a správnu orientáciu zvolenej tematiky:
• Štátny tajomník ministerstva vnútra
SR Mgr. Jozef Buček,
• Štátny tajomník ministerstva školstva SR Ing. Jozef Habánik, PhD.,
• Prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Milan Cagala, CSc.,
• Prorektor TnUAD pre vedu, výskum a
medzinárodné vzťahy prof. Ing. Ivan
Kneppo, DrSc.,
• Zástupca Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Milan Hládek,
• Riaditeľ koncepcií a rozvoja výstav
INCHEBA a.s. Ing. Ľubomír Kopecký.

Medzi obzvlášť zaujímavé vystúpenia z hľadiska vedeckého a odborného
patril príspevok profesora Baloga - riaditeľa ÚBEI MTF STU, ktorý bol zameraný na nebezpečné chemické látky,
ďalej pracovníkov Ústavu informatiky
SAV Ing. Hluchého, doc. Haladu a Ing.
Weinpachra orientovaný na počítačové
modelovanie povodní, lesných požiarov
a vnútorných požiarov. Príslušníci Policajnej akadémie Ing. Suja a Ing. Marcinek poukázali na dôležitosť záchranárskej techniky, Ing. Červeňanová z FŠI
ŽU zvýraznila ekologické problémy
odpadovej vody používanej pri hasení
požiarov.
Priebeh konferencie ukázal, že smerovanie dosahu špeciálnej techniky
na oblasť krízového manažmentu je
správne. Vedecká a odborná rozprava
a diskusia nastolila a zdôraznila potrebu vytvorenia priestoru na výmenu nových poznatkov a názorov odborníkov
pracujúcich v tejto oblasti. Súčasťou
konferencie je medzinárodný vedecký
zborník prác. Najhodnotnejšie články
budú zaradené do medzinárodného periodika UNIVERSITY REWIEW.

V rámci spomínaného medzinárodného veľtrhu sa uskutočnila a svoju
históriu začala 1. medzinárodná vedecká konferencia policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej
techniky 2009. Táto bola zorganizovaná v spolupráci s Univerzitou obrany v Brne, Ministerstvom vnútra SR,
Ministerstvom školstva SR, Hasičským
a záchranným zborom SR, Zväzom
strojárskeho priemyslu SR, Ústavom
bezpečnostného a environmentálneho
inžinierstva MTF STU v Trnave, Aka-

• D - Ďalšie smery v konštrukcii, výrobe a používaní špeciálnej techniky
pre krízový manažment. Využitie
prostriedkov GPS. Ochrana prenosu
informácií.

Konferenciu otvorila prodekanka Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD. našej univerzity.
Smerovanie, cieľ a priebeh konferencie
nastolil vo svojom vystúpení doc. Ing.
Peter Lipták, PhD., vedúci katedry špeciálnej techniky. Následne hostia konferencie vyzdvihli svojimi úvodnými

Touto aktivitou sa Fakulta špeciálnej
techniky TnUAD snaží naďalej zvyšovať
svoju prestíž na vedeckom a odbornom
poli. Pochvalné slová uznávaných odborníkov, účastníkov konferencie na jej
priebeh a smerovaniu vedeckej a odbornej práce potvrdili správnu orientáciu aktivít našej fakulty.
		

Ing. Emil Golian

/ EMERGENCY + RESCUE-SECUREX +
PYROPOL/
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medzinárodná spolupráca

Študentky z Litvy
Tradíciou na našej Alma mater sa
stáva štúdium litovských študentiek
a študentov. Prostredníctvom programu Európskej únie, ktorého cieľom je
podpora výmeny študentov a pedagógov v rámci Európskej únie a okrem
vzdelávania získať aj medzinárodné
a interkultúrne skúsenosti.
V letnom semestri 2008/2009 študovali na našej univerzite, na FSEV
aj tri litovské študentky, Indre Jokubauskaite, Sigrida Velaviciute a Vaiva
Beisinaite. Študovali v anglickom jazyku a ich predmety boli zamerané na
štrukturálne fondy a regionálnu politiku EÚ, ekonomické teórie, marketing
a manažment, medzinárodné ekonomické vzťahy, ekonomika, história
EÚ, projektový manažment, komparáciu verejných politík v EÚ, udržateľný
rozvoj, manažérske účtovníctvo. V neposlednom rade si prehlbovali znalosti
jazyka anglického a aktívne sa učili aj
jazyk slovenský.
Pred odchodom domov do Litvy sa
stretli s rektorom univerzity, Miroslavom Mečárom a dekanom FSEV, Danielom Bánocim, ktorí neustále slovom
aj činom podporujú zahraničnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi
študentmi a pedagógmi v zahraničí.
V živej diskusii Vaiva, Indre a Sigrida
porozprávali skúsenosti a zážitky, ktoré tu počas svojho jednosemestrálneho
štúdia získali. Vyjadrili prianie opäť sa
na Slovensko vrátiť. Vďaka patrí tiež
všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na
ich učebnom programe a tiež zahraničnému oddeleniu univerzity.
V tomto akademickom roku
2009/2010, v zimnom semestri, budú
študovať na našej partnerskej Siuliai
univerzite v Litve prví študenti z našej
univerzity a to študenti Lukáš Danko,
Erik Fraňo, Juraj Holíček a Peter Igaz.
Z Litvy budú u nás opäť študovať tri
študentky, zo Siauliai univerzity Sandra Jarasunaite a Erika Petrusinaite a
z Mykolas Romeris univerzity Viktorija
Baublyte.
Všetkým prajeme veľa úspechov
a nech sa im počas štúdia v zahraničnej
krajine darí.
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Základné
informácie o Litve

Úradný jazyk: litovský
Mena: Litas
Rok pristúpenia k EÚ: 2004

Oficiálny názov: Litovská republika/Lietuvos
Respublikos

Prezident: Dalia Grybauskaité

Vznik štátu: 11. marca 1990

Veľvyslanec Litvy pre SR: Giedrius Puodžiunas

Štátny sviatok: 16. februára 1918 – Deň
nezávislosti
Rozloha: 65 300 km2
Počet obyvateľov: 3 350 000 (údaj z roku
2008)
Hlavné mesto: Vilňus/Vilnius
Počet obyvateľov hlavného mesta: 579 000
(údaj z roku 2008)
HDP na obyvateľa: 8525 EUR (údaj z roku
2008)
Administratívne členenie:
10 vyšších územných celkov: Telšiai, Taurage,
Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Vilnius, Utena,
Sauiliai, Alytus, Marijampole

Predseda vlády: Andrius Kubilius

Adresa a kontakt veľvyslanectva Litvy:
sídli vo Viedni, v Rakúsku
Lőwengasse 47/4, A- 1030 Wien, Republik
Österreich
Tel.: 0043/1/718 5467
Veľvyslanec SR pre územie Litvy, Lotyšska
a Estónska: Dušan Krištofík, sídli v Rige v Lotyšskej republike
Adresa a kontakt veľvyslanectva SR v Lotyššsku:
LV-1050, Riga, Latvias Republika
Tel: +371/67814280

Erasmus mobility pre študentov
i pedagógov
Oddelenie vedy, výskumu a medzinárodných vzťahov TnUAD organizuje
v rámci programu Erasmus i v tomto
akademickom roku výmenné zahraničné pobyty.
Máte záujem zúčastniť sa na štúdiu alebo na stáži v rámci programu
Erasmus? Čo pre to urobiť? Je to veľmi
jednoduché:
Študenti
Vyplniť prihlášku do programu Erasmus. Termín ukončenia prijímania prihlášok je 30. november 2009.
Zúčastniť sa písomného testu a ústneho preskúšania v cudzom jazyku.
Na základe výberu komisie Erasmus
na TnUAD sa umiestniť sa medzi podporenými uchádzačmi.

Pedagógovia
Vyplniť prihlášku do programu Erasmus. Termín ukončenia prijímania prihlášok je 30. november 2009.
Predložiť akceptáciu od prijímajúcej
organizácie a výskumný alebo pedagogický plán mobility.
Na základe výberu Komisie Erasmus
na TnUAD sa umiestniť sa medzi podporenými uchádzačmi.
Všetky formuláre, rady, možnosti
vycestovania a ďalšie informácie týkajúce sa programu Erasmus na TnUAD
získate na webovskej stránke: http://
www.vav.tnuni.sk (časť Erasmus).
		

Petra Nekorancová
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Spolupráca s Francúzskom
14. júla 1789 sa Francúzi vzbúrili
proti absolutistickej vláde panovníkov
a bojovali v duchu „Slobody, Rovnosti
a Bratstva“ za dodržiavanie občianskych, politických práv v spoločnosti
a zlepšenie sociálnych podmienok.
Týmto dňom a dobytím Bastily sa začala Francúzska revolúcia. V súčasnosti
si Napoleon nepodmaňuje ríše svojim
geniálnym vojenským majstrovstvom
a silou a aj tak je Francúzsko štátom,
ktoré je aktívne a uznávané okrem
iných významných oblastí aj v oblasti
podpory medzinárodnej spolupráce
a presadzovaním tolerancie medzi
národmi a štátmi.
14. júla Francúzi pravidelne oslavujú túto udalosť a pripomínajú si ju
štátnym sviatkom, nech sa nachádzajú kdekoľvek vo svete. 14. júla 2009
som sa zúčastnila oficiálnej štátnej
oslavy, ktorú organizovalo Francúzske
veľvyslanectvo v Slovenskej republike
v historických priestoroch Primaciálneho paláca.
Spolupráca s Francúzskom začala
vďaka pánovi rektorovi, vtedy ešte
dekanovi FSEV, Miroslavovi Mečárovi.
Rozvíjaná bola tiež vtedy jeho prodekanom pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Danielom Bánocim.
Podporným partnerom na spoluprácu
bol francúzsky ataché pre univerzitnú, kultúrnu a technickú spoluprácu,
Gilles Rouet, s jeho kolegami a spolupracovníkmi, Lakhdarom Boudjenakom, Laurou Hocquet, Clementom
Messeletom, Soňou Podleiszekovou
a jeho ďalšími kolegyňami a kolegami. Spolupráca bola podporená aj
Trenčianskym samosprávnym krajom,
vedúcou odboru medzinárodnej spolupráce, Sylviou Maliarikovou, spolu so
svojim tímom, Zuzanou ŠaradinovouHaladejovou a Martinou Michalcovou.
Prvé stretnutia začali v zime roku
2006. Výsledkom bola 8. medzinárodná francúzsko-slovenská konferencia
o decentralizovanej spolupráci s názvom: „Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast regiónov“, pod
záštitou oficiálnych štátnych predstaviteľov Francúzska a Slovenska.
Spojila ľudí z prostredia francúzskeho veľvyslanectva, akademického

prostredia, samosprávneho kraja a
obchodnej komory. Okrem spomínaných inštitúcií sa tejto konferencie
aktívne zúčastnili aj naši zástupcovia politického života SR aj v zahraničí, zástupcovia súkromného sektora, verejnej správy i tretieho sektora.
Spolupráca sa rozvíjala ďalej vďaka
podpore Gillesa Roueta. V decembri
2007 francúzska ambasáda podporila
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka a Trenčiansky samosprávny kraj
v rámci návštevy regiónu Picardia,
Univerzity Julesa Verna a organizácie
Greta de Laon. Vznikoli tu nápady na
výmenu študentov, pedagógov a vzájomné riešenie projektov. V roku 2008
francúzsky veľvyslanec, J. E., Henry
Cuny prednášal pre študentov Trenčianskej univerzity o Francúzsku, jeho
kultúrnych zvykoch, názoroch na riešenie svetových kríz a o možnostiach
zdokonaľovania sa vo francúzskom
jazyku, ktoré francúzska ambasáda
podporuje. V decembri 2008 sa uskutočnila prednáška o vzdelávacom systéme vo Francúzsku a o možnostiach
získania štipendií, ktoré ponúka francúzska vláda pre slovenských študentov, pedagógov a vedecko-výskumných

Základné informácie
o Francúzsku
Oficiálny názov: Francúzska republika/
République française

pracovníkov. Nový francúzsky atašé
Rachid Makhloufi prednášal a komunikoval so študentmi v priateľskej
a podpornej atmosfére. Doprevádzal
ho jeho asistent, William Delaby.
V decembri 2008 sa uskutočnila aj
konferencia na TnU AD FSEV, na ktorej
sa zúčastnil aj Gilles Rouet spolu s kolegom z Univerzity v Reimse, Thierry
Commom. Prínosom bolo dohodnutie
vzájomnej spolupráce v pedagogickej
a výskumnej oblasti a podpora pri spolupráci v rámci programu Erasmus.
Nedokončenými ostávajú záležitosti v oblasti zavádzania dvojitého programu pre študentov, obnovení výučby
francúzskeho jazyka, vybudovanie
francúzskej knižnice a spoločné riešenie projektov. Podporou zo strany
vedenia univerzity, entuziastických
pracovníkov z fakúlt a zahraničnému
oddeleniu univerzity sa už vykonalo veľa pozitívneho. V súčasnosti je
možná spolupráca v oblasti výmeny
študentov a pedagógov v programe
Erasmus s Univerzitou Julesa Verna
v Picardii, s Univerzitou v Savoie, Ecole d´Ingénieurs a Univerzitou Reims
Champagne Ardenne.
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vlastníctvo štátu ostrov Clipperton. Súčasťou
metropolitiného Francúzska je aj ostrov
Korzika. FR má 57 miest s viac ako 100 tisíc
obyvateľmi a 36 394 obcí.
Úradný jazyk: francúzsky

Vznik štátu: 1. október 843 (Francia occidentalis)

Mena: Euro

Štátny sviatok: 14. júl 1789 – Deň dobytia
Bastily (1789)

Prezident: Nicolas Sarkozy

Rozloha: 550 tis km2

Veľvyslanec Francúzska v SR: Henry Cuny

Počet obyvateľov: 64 102 140 (údaj z roku
2007)

Adresa a kontakt veľvyslanectva Francúzska v SR:

Hlavné mesto: Paríž/Paris

Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava

Počet obyvateľov hlavného mesta: 9 600
000 (údaj z roku 2007)

tel.: 00421/2/5934 7111

HDP na obyvateľa: 27 600 USD (údaj z roku
2007)
Administratívne členenie:
Francúzsko zahŕňa metropolitnú časť (22
regiónov členených na 96 departmánov), 4
zámorské departmány (Guadeloupe, Martinique, Guyana a Réunion), 7 zámorských území
so špeciálnym štatútom (Fr. Polynézia, Wallis
a Futuna, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon,
fr. austrálske a antarktické územia SaintBarthélémy a Saint-Martin), správnu korporáciu sui generis Nová Kaledónia, súkromné

Rok pristúpenia k EÚ: zakladajúci člen
Predseda vlády: Francois Fillon

Veľvyslanec SR vo Francúzsku: Ján Kuderlavý
Adresa a kontakt veľvyslanectva SR vo
Francúzsku:
14 Avenue d ´Eylau, 751 16 République
française
tel.: 033 1 70929370
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Kuba dnes a zajtra
očami veľvyslanca
Na začiatku letného semestra poctil
našu univerzitu návštevou významný
hosť - veľvyslanec Kuby Dávid Paulovich
Escabana. Dôvodom jeho návštevy bola
beseda so študentmi našej univerzity.
V úvode besedy ho osobne privítal rektor Trenčianskej univerzity Miroslav
Mečár a   pomocou tlmočníka začala
beseda.
Pán veľvyslanec rozprával vo svojom
prejave o živote na Kube, o ekonomickom rozmachu krajiny, o možnostiach,
ktoré táto krajina poskytuje a v neposlednom rade i o medzinárodných
vzťahoch. Rozprávanie o Kube bolo
zaujímavé a so záujmom ho počúvali
nielen študenti politológie, ale aj štu-

denti Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov. Po hodinovom prejave prišiel
aj čas na otázky publika. Študenti sa
zaujímali najmä o možnosti štúdia na
Kube, o ekonomický rozmach krajiny,
o turistický ruch, ale i zdravotný stav
Fidela Castra.
Na záver sa pán veľvyslanec poďakoval študentom za pozornosť a rovnako poďakoval organizátorom, členom
Študentského parlamentu Bc. Štefanovi
Bučkovi a Bc. Mariánovi Kiktovi . Kubánske veľvyslanectvo vyjadrilo svoju
spokojnosť s organizáciou podujatia
ďakovným listom zaslaným organizátorom podujatia. Veríme, že to nebola
posledná návšteva pána veľvyslanca na
našej univerzite, a že sa s ním opäť
stretneme.
		

Marián Kikta

Základné informácie o Kube
Oficiálny názov: Kubánska republika/República de Cuba
Vznik štátu: 10. decembra 1898
(Kuba)
Štátny sviatok: 26. júla 1953 –
Deň vzbury
Rozloha: 110 860 km2
Počet obyvateľov: 11 423 952 (údaj z roku
2008)
Hlavné mesto: Havana/La Habana
Počet obyvateľov hlavného mesta: 2 300 000
HDP na obyvateľa: 4 051 USD (údaj z roku
2007)
Administratívne členenie:
14 provincií a 1 osobitný obvod (municipio
especial): Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud, La Habana,
Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti
Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara
Úradný jazyk: španielčina
Mena: kubánske peso
Prezident: Raúl Castro Ruz
Predseda vlády: Raúl Castro Ruz
Veľvyslanec Kuby v SR: David Paulovich
Escalona
Adresa a kontakt veľvyslanectva Kuby v SR:
Somolického 1/A, 811 05 Bratislava
Tel: 004212/5249 2777
Veľvyslanec SR v Kube: Zdenek Rozhold
Adresa a kontakt veľvyslanectva SR v Kube:
Calle 66, No 521, entre 5-ta B y 7ma, Miramar
– Playa, La Habana, Cuba
Tel.: +53 7 204 1884/1885

Základné informácie
o Bulharsku

Poďakovanie
zo Sofie
Pricestovali sme do Trenčína v jedno chladné marcové ráno. Obloha bola
sivá a ešte svietil mesiac. Všetko bolo
pre nás cudzie. Veď sme mali iba málo
informácií z internetu. Obávali sme sa
malého mestečka niekde na Slovensku,
ale v to úžasné ráno sa všetky obavy
rozplynuli. Prečo tomu tak bolo? Mesto
bolo krásne. Zdalo sa, ako keby strechy
domov boli lemované riekou Váh, horami a stromami.
A prišiel moment, ktorý sme si predstavovali: stretli sme sa s našimi pedagógmi a spolužiakmi. Čas bežal príliš
rýchlo a my sme stále zisťovali niečo
nové. Zaujímali sme sa o všetky novin-
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ky a stávali sme sa bohatšími o nové
skúsenosti. Prostredníctvom našich pedagógov sme získali poznatky, s ktorými by sme sa v Bulharsku nestretli.
A to všetko pramení z ľudskosti Vašej
„slovanskej duše“, ktorá by určite nemala ostať nepovšimnutá.
Chceme vysloviť veľké poďakovanie
našim pedagógom O. Bočákovej, M.
Igazovej, P. Otrubčákovi, M. Mockerovi,
R. Kucharčíkovi, G. Tamene, J. Gašparovičovej, N. Štefkovej, našim tútorom
Marekovi a Tomášovi a našej koordinátorke P. Nekorancovej. Buďte šťastní,
zaslúžite si to!
Nelúčime sa, určite ešte prídeme.
Očakávajte nás!
Christo Serafimov a Filip Filipov
UNWE Sofia, Bulharsko

Oficiálny názov: Bulharská republika/Balgariya
Vznik štátu: 22. september 1908 (B´lgarija)
Štátny sviatok: 3. marec - Deň získania nezávislosti od Osmanskej ríše
Rozloha: 111 001,9 km2
Počet obyvateľov: 7,679 mil. (údaj z roku
2006)
Hlavné mesto: Sofia/Sofiya
Počet obyvateľov hlavného mesta: 1 220 000
(údaj z roku 2004)
HDP na obyvateľa: 3 235 USD (údaj z roku
2006)
Administratívne členenie: 28 oblastí, 264
okresov
Úradný jazyk: bulharčina
Mena: lev
Rok pristúpenia k EÚ: 2007
Prezident: Georgi Parvanov
Predseda vlády: Bojko Borisov
Veľvyslanec Bulharska v SR: Ognian Garkov
Adresa a kontakt veľvyslanectva Bulharska
v SR:
Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava
Tel.: 00421/2/5443 3409
Veľvyslanec SR v Bulharsku: Karol Mistrík
Adresa a kontakt veľvyslanectva SR v Bulharsku:
bul. Yanko Sakazov 9, 1504 Sofija, B´lgarija
Tel.: 003592/9429210
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Zahraniční študenti na našej univerzite

Slovenka z Ruska

Naša univerzita môže byť hrdá na to, že na nej študuje veľa slovenských
ale aj zahraničných študentov. Niektorí prichádzajú na jeden semester, na
rok, niektorí na celé štúdium. Takto sa tu ocitla aj ruská študentka Inna
Chebotarevá, ktorá ako šestnásťročná prišla študovať do Trenčína a štúdium
úspešne ukončila ako dvadsaťjedenročná inžinierka na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. O svoje pocity a zážitky počas päťročného štúdia na našej
univerzite sa podelila i s nami.
Ako si sa dostala na Slovensko, čo
ťa prilákalo sem a prečo si si vybrala
práve Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka?
Na Slovensko som sa chcela dostať už
dosť dávno. Lákala ma táto krajina. Pritiahlo ma sem želanie študovať v zahraničí. Slovensko je pre mňa krajina, ktorá
je veľmi blízka Rusku.
Tým chcem povedať,
že je tu skoro rovnaká
mentalita, ľudia, kultúra, tradície. Preto
som sa tu cítila dobre,
už po krátkom čase
skoro ako doma.
Na Trenčiansku univerzitu som sa dostala
dosť náhodne, cez jednu ruskú ašpirantku,
ktorá vtedy písala na
univerzite dizertačnú
prácu.
Teraz máš úžasnú
slovenčinu, ale asi to
nebolo tak, keď si sem
prišla. Ako si si zvykala na iné prostredie
a ako sa ti študovalo,
keď si musela prekonávať aj jazykovú
bariéru?
Áno, bolo to dosť
ťažké. Keď som sem prišla, nevedela
som nič a nikoho som nepoznala. Boli to
dosť tvrdé časy. Je náročné byť v cudzej
krajine, keď máš len šestnásť rokov, nevieš povedať ani slovíčko a nemáš nikoho
pri sebe. Ale časom sa to všetko zmenilo
k lepšiemu. Po krátkej dobe som začala
rozumieť a o 3 mesiace som začala pomaly aj rozprávať. S jazykom teda súviselo
aj to, že zo začiatku sa mi dosť ťažko študovalo. Všetko som sa učila po slovensky,
ale časom sa zlepšila aj táto stránka.
V konečnom dôsledku nebola jazyková
bariéra až taký problém. Znalosť ruštiny
mi v tom veľmi pomohla.
Čo bolo pre teba najťažšie v škole
a na čo si veľmi hrdá?

Najťažšie v škole bolo asi to prvé
skúškové obdobie. Som veľmi rada, že to
mám za sebou. Hrdá som na to, že som
absolvovala štúdium, dostala diplom,
dokázala som si tu zvyknúť, nájsť kamarátov a ísť ďalej za svojím cieľom.
Bola si ubytovaná na internáte?
Áno, bývala som tam skoro celých 5
rokov a rada na to spomínam.
Ako si prežívala
svoj voľný čas v Trenčíne a ako často si
chodila domov?
Na začiatku som svoj
voľný čas netrávila nijak, bolo to veľmi komplikované, lebo som tu
nikoho nepoznala. Časom som si získala veľa
priateľov a známych,
cestovala som s nimi,
a tak spoznávala aj
túto krajinu. Som veľmi vďačná ľuďom, ktorí ma vtedy podporili
a dali mi pocit, že som
doma. Domov som chodievala dvakrát za rok
na Vianoce a cez leto,
ale trávila som tam
vždy mesiac alebo viac,
takže to bolo fajn.
Ktoré obdobie v Trenčíne bolo pre
teba najkrajšie alebo na čo rada spomínaš v súvislosti so školou?
Môžem povedať, že každé obdobie
v Trenčíne bolo krásne. Tých radostných
a šťastných chvíľ bolo naozaj veľa. V súvislosti so školou rada spomínam na svojich kamarátov a známych, ktorých som
tu našla. Veľmi rada spomínam na celé
obdobie štúdia a na našich pedagógov, na
pána rektora Miroslava Mečára a na Ing.
Nadeždu Štefkovú.
Ty si už inžinierka, teda ako sa hovorí, si za vodou. Aký je to pocit vyštudovať univerzitu v cudzom štáte a aký
to malo pre teba prínos?

Je to super pocit, keď viem, že to už
mám za sebou, aj keď trocha smutný,
ale treba sa posunúť ďalej a ísť za svojím cieľom. Myslím si, že študovanie na
zahraničnej univerzite mi prinieslo veľa
znalostí, vedomostí a zážitkov, ktoré by
som nikdy nezažila v Rusku. Prinieslo mi
to veľa aj po osobnej stránke. Som vďačná svojim rodičom a pánovi rektorovi,
ktorí mi dali možnosť tu študovať.
Čo plánuješ teraz po škole? Budeš
pokračovať v štúdiu alebo sa chceš
zamestnať?
Od novembra 2008 pracujem v Bratislave v jednej americkej firme. Som celkom spokojná, pretože mám prácu, ktorá
ma baví. Ale chcela by som študovať aj
ďalej popri práci. Možno to bude úplne
niečo iné, uvidíme. Dúfam, že všetky
moje ciele sa mi podarí splniť.
Plánuješ ostať na Slovensku?
Áno, chcela by som tu ostať. Zvykla
som si tu, cítim sa tu ako doma a viem
si tu predstaviť aj svoj život. Cítim sa tu
veľmi spokojne a šťastne.
Otázky kládla: Elena Bugárová

Základné informácie
o Ruskej federácii
Oficiálny názov: Ruská federácia/Russian
Federation
Vznik štátu: 24. októbra 1991 (Ruská federácia)
Štátny sviatok: 12. júna Deň prijatia Deklarácie o štátnej suverenite
Rozloha: 17 075 200 km2
Počet obyvateľov: 143 782 338 (údaj z roku
2004)
Hlavné mesto: Moskva/Moscow
Počet obyvateľov hlavného mesta: 10 000
000 (údaj z roku 2004)
HDP na obyvateľa: 9 072 USD (údaj z roku
2007)
Administratívne členenie:
83 subjektov federácie: 21 republík, 9 krajov,
46 oblastí, 1 autonómna oblasť, 4 autonómnych okruhov, 2 mestá federálneho významu
(Moskva, Sankt-Peterburg)
Úradný jazyk: ruský
Mena: rubeľ
Prezident: Dmitrij Anatoljevič Medvedev
Predseda vlády: Vladimír Vladimirovič Putin
Veľvyslanec Ruskej federácie v SR: Alexander
Ivanovič Udaľcov
Adresa a kontakt veľvyslanectva Ruskej
federácie v SR:
Godrova 4, 811 06 Bratislava 1
Tel.: 00421 5441 5823
Veľvyslanec SR v Ruskej federácii: Jozef
Migaš
Adresa a kontakt veľvyslanectva SR v Ruskej
federácii:
J. Fučíka 17/19, 123 056 Moscow, Russian
Federation
Tel.: +7 495/956 4920
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Filmový projekt
Cieľom celého filmového projektu
je zapojenie mladých talentovaných
ľudí z regiónu Trenčianskeho kraja do
projektu, a to na každej úrovni jeho
realizácie. Pri realizácii budú usmerňovaní skúsenými kolegami z radov
profesionálnych hercov, kameramanov, zvukárov a pod., a tak dostanú
šancu zlepšiť svoj osobnostný a profesijný profil v danej oblasti, prípadne
sa v budúcnosti stanú spolutvorcami
ďalších projektov.
Námet filmu bol ponechaný na dvojicu mladých vysokoškolských študentov strojárskeho odboru, ktorých vášeň pre písanie a film iniciovala vznik
celého projektu.
Námet filmu „Zatratený“ vychádza
z presvedčenia, že mladí ľudia si len
vo veľmi málo prípadoch vážne uvedomujú pravú „skutkovú podstatu
svojich činov“. Spôsob, akým pristupujú k škole či k práci ovplyvňuje ich
osobnosť, zmýšľanie a formuje ich individualitu. Neraz si svojím správaním
navodia stav, z ktorého sa málokedy
dostanú sami a bez následkov. Preto
okrem morálneho aspektu námet zároveň spracováva myšlienku, že každý
jedinec v zlom či už psychickom, fyzickom, sociálnom alebo inom rozpoložení, potrebuje cítiť neustálu nádej
na zlepšenie takéhoto stavu.
Hlavnou postavou je Marek, študent psychológie, ktorý predstavuje
typický príklad osoby, ktorá nemá
dôvod o nič bojovať: je obľúbený, šikovný. Zároveň však aj namyslený a
samoľúby. Zlom nastáva, keď sa cíti
byť konfrontovaný novým učiteľom,
ktorého vtipnému správaniu nedokáže
čeliť, čo vyúsťuje do potreby, niečo
mu dokázať. Príležitosť sa naskytne
po učiteľovej provokačnej otázke súvisiacej s istým pacientom, ktorý trpí
na vážnu poruchu osobnosti. Pacient
vraj žije úplné sám, odrezaný od sve-

20

ta, akoby sa snažil pred niečím skryť.
Nemá potrebu rozprávať, ukazovať sa
na verejnosti. Má strach z banálnych vecí ako sú svetlo, hluk a predovšetkým tiene. Je vraj úplné šialený. Podľa jeho slov nie je chorý, ale
nepochopený. Provokačná otázka na
záver rozsiahlej prednášky donútila
Mareka zaujímať sa o pacienta, čím
si chce vytvoriť podmienky na podkopanie učiteľovej autority. Zabúda však
na všetky varovania a zmysel danej
otázky, čo sa v krátkej dobe odzrkadlí na jeho správaní a zhoršujúcom sa
psychickom stave… …ako dlho a či vôbec dokáže veriť v zlepšenie? Je vôbec nejaká nádej?
Cieľovou skupinou sú mladí ľudia
vo veku 17 až 23 rokov, ktorí sa vo
svojom voľnom čase venujú tvorivej
činnosti, či už v rámci vedenej skupiny alebo ako jednotlivci na neprofesionálnej úrovni, ktorí majú záujem
prehĺbiť svoje poznatky a získať praktické skúsenosti pod vedením skúsených poloprofesionálov/profesionálov
z divadelného a filmového prostredia,
pričom realizácia projektu od samotného začiatku počíta so zostavením
neprofesionálneho tímu. To znamená,
od výberu a spracovania námetu, písania scenára, tvorby skladieb a hudby k filmu, réžie, tímu zodpovedného
za technicko-materiálne zabezpečenie, castingu na obsadenie hercov do
jednotlivých rolí, ale tiež oslovovania
sponzorov, mediálnych partnerov, autorít ohľadom povolení na natáčanie,
propagáciu apod.
Talentovaných mladých ľudí hľadáme najrôznejšími spôsobmi: formou
plagátov rozvešaných na školách a verejných výveskách, formou propagácie cestou lokálnych televízií (BTV,
CM2), rádia WOW, internetom – najmä
chatovými web stránkami, na ktorých
majú mladí ľudia často svoje profily aj
s ukážkami svojich prác, formou oslo-

venia vedúcich záujmových krúžkov,
na koncertoch a rôznymi tvorivými
súťažami.
Ako sme spomenuli na úvod, produkcia filmu „Zatratený“ sleduje ciele z dvoch uhlov pohľadu: z hľadiska
finálneho produktu v podobe snímky
a z hľadiska prínosu pre zúčastnených
jednotlivcov.
Námet filmu „Zatratený“ sa zakladá
na reálnom správaní sa (nielen) mladých ľudí, príbehovo však využíva istú
dávku abstrakcie a lyriky (neschopnosť
odosobnenia lekára od pacienta, prenos zdanlivo nenákazlivej choroby),
ktorá by v reálnom svete neobstála.
Takéto poňatie a nadsadenie príbehu
však umožňuje jeho zovšeobecnenie
pri aplikácii do každodennej situácie,
ktoré evokuje potrebu vlastniť pocity
nádeje a otázku obety pre druhých
pri súčasnom zachovávaní morálnych
zásad. Cieľom filmu je prinútiť diváka
zamyslieť sa nad dôsledkami vlastného konania v živote, nad vlastnými
hranicami schopnosti obetovať sa pre
druhého a potrebou vnímať nádej ako
pilier, o ktorý sa dá oprieť.
Realizácia filmu stojí na tímoch zostavených z mladých ľudí bez profesionálnych skúseností, ktoré im okrem
samotnej spolupráce na filme rozšíria
aj workshopy a prípravné sedenia so
skúsenými odborníkmi z daných oblastí. Spôsob, akým ponímame zodpovednosť tímov za jednotlivé oblasti, prinúti jednotlivcov vzájomne
spolupracovať, čo prehĺbi ich zmysel
pre tímovú prácu. Samozrejmosťou
je vyprofilovanie vedúcich osobností
a overenie ich schopností a zručností
v praxi. Za dôležité tiež pokladáme
zvýšenie kultúrneho povedomia mladej generácie a možný kultúrny rozvoj v našom regióne. Naším cieľom
je preto združiť, kultúrne a morálne
orientovať mladých ľudí, poskytnúť
im osobnostný a vzdelanostný rast
v danej oblasti, priestor na prejavenie a rozvíjanie svojho talentu a
nakoniec zvýšiť záujem verejnosti o
kultúrne prostredie. Veríme, že naše
úsilie spolu s úsilím všetkých zúčastnených mladých ľudí vyústi do ďalších
spoločných projektov.
		

Lukáš Domin
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Dobrovoľné
darovanie krvi
Isto ste si mnohí z vás všimli propagačné plagáty, ktoré nás „volajú“ darovať
krv. Väčšinou ide o kampane Študentská
kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi a Vianočná kvapka krvi. Na zlepšenie informovanosti som sa vám rozhodol priblížiť
postup darovania krvi.
Väčšina darcov krvi prichádza na národnú transfúziologickú stanicu ráno v pracovné dni od 7. 00 do 10.00. Priemerný
úspešný odber krvi trvá cca 90 minút. Samozrejme, odber dá stihnúť aj skôr, všetko ale záleží od počtu darcov krvi a počtu
odberových miest na pracovisku NTS.
A čo všetko vlastne obnáša darovanie
krvi? Deň pred odberom krvi sa dobre vyspite, aby ste boli čerstvý a v dobrej fyzickej aj psychickej pohode. Po príchode
na miesto odberu vás privítajú milé sestričky. Vypíšu kartu darcu krvi (ak ste
už krv darovali, preukážete sa preukazom
darcu krvi) a odpíšu si vaše osobné údaje z preukazu poistenca a občianskeho
preukazu. Tieto doklady by ste mali mať
neustále pri sebe, ale niekedy sa stane,
že si ich darcovia zabudnú – a bez nich
nemôže byť krv darovaná. Následne dostanete na vyplnenie Dotazník dobrovoľného darcu krvi a ďalšie informačné materiály. Dotazník je formulovaný ako test,
kde je za každou otázkou uvedené ÁNO
/ NIE a odpoveď stačí zaškrtnúť. Každý
človek by mal poznať svoj zdravotný stav
a subjektívne zhodnotiť, či sa cíti zdravý alebo nie. Tento dotazník má za cieľ
zistiť, či ste vhodný darca. Neodporúčam
si vymýšľať odpovede, ide totiž o vážnu
vec a zamlčanie, prípadne úmyselné uvedenie nepravdivých údajov môže spôsobiť
komplikácie, prípadne aj smrť príjemcu !
Preto sa dotazník musí správne a pravdivo
vyplniť.
Po vyplnení a odovzdaní dotazníku nasleduje vstupná prehliadka, v priebehu
ktorej sa odmeria telesná teplota a krvný
tlak, odoberie vzorka krvi a moču. Netrvá
to dlho, ale tieto vyšetrenia sú potrebné
na prvé testy a vytriedenie nevhodných
darcov krvi. Treba vedieť, že pred touto
prehliadkou nesmiete 12 hodín piť alkohol ani konzumovať iné psychotropné látky. Neodporúča sa jesť veľmi mastné jedlá - väčšie množstvo syra, mlieka, vajcia,
mastné mäso, slaninu, klobásky, smažené
jedlá, čokoládu, orechy. Samozrejme,
konzumácia v rozumnej miera je možná,
je tu ale riziko skreslenia krvného obrazu
a následná indikácia vážnejšej choroby
podľa týchto výsledkov – čo automaticky
znamená vyradenie pacienta a odber sa
nemôže uskutočniť. Následne budú nutné
ďalšie vyšetrenia na potvrdenie planého
poplachu, prípadne na zachytenie a včasnú diagnostiku choroby - čo zvyšuje účinnosť následnej liečby.

Dobrovoľné darcovstvo krvi poskytuje
bezplatnú dôkladnú prehliadku, čo možno
považovať, popri dobrom pocite z pomoci
a záchrane života, za najväčší benefit.
Po absolvovaní predodberu máte v bufete alebo miestnosti tomu určenej možnosť sa občerstviť napolitánkou, minerálkou, nesladeným čajom. Netreba zabúdať
na pitný režim, treba ho dodržiavať a po
odbere doplniť množstvo tekutín v tele.
Ďalej nasleduje rozhovor s lekárom,
ktorý si pozorne preštuduje dotazník
a prípadne sa ešte ujasnia niektoré podrobnosti. Na základe lekárskeho uváženia
podľa výsledkov predodberu je darcovi
umožnené, aby daroval krv, prípadne je
z ďalšieho odberu vyradený.
Teraz už nastáva uskutočnenie vytúženej časti – samotné darovanie krvi. Privíta
vás milá sestrička a po odovzdaní papierov
sa pôjdete umyť. Nie že by ste boli špinavý, ale pôjdete do miestnosti, kde je
hygiena na prvom mieste. Veď sa tam pracuje s najvzácnejšou tekutinou na svete
– ľudskou krvou. Po dezinfekcii sme mohli
vstúpiť ďalej. Tu vás uložia na posteľ, prípadne polohovateľné kreslo. Sestrička si
znovu skontroluje údaje, meno, priezvisko, bydlisko, krvnú skupinu. Opatrnosti nie
je nikdy dosť, pretože v prípade zámeny
krvnej skupiny by tento omyl mohol mat
tragické následky. Darca si vyberie ruku,
z ktorej chce darovať krv, pravú alebo
ľavú, miesto vpichu sa dezinfikuje. Nasleduje škrtidlo a jemný vpich, ktorý takmer
nie je cítiť. Samotný
odber trvá 4-10 minút,
záleží od danej osoby.
Počas odberu musíte
neustále stláčať prsty
do päste, prípadne koliesko na posilňovanie.
Čas odberu spríjemnia zdravotné sestry
, ktoré odpovedia na
vaše prípadne otázky.
Samozrejme, po celý
čas odberu ste pod
neustálym dozorom
lekára a sestričiek,
ktorí v prípade potreby hneď zasiahnu
a riešia nečakané udalosti. Väčšinou to býva
pokles tlaku, prípadne
pocit malátnosti, bledosť a pocit mdlôb
a odpadnutie počas alebo po odbere. Doplnia sa tekutiny, pacient je presunutý na
čerstvý vzduch a je pod dozorom, kým sa
nestabilizuje. Väčšinou to býva reakcia
prvodarcov na pokles objemu krvi, prípadne na dehydratáciu organizmu – prejavuje
sa to asi v 1-3% odberov. Po odbere darca
ešte ostáva v kľude na lôžku 5-10 minút
za účelom stabilizovania krvného tlaku
a obehu.
Po samotnom odbere sa darcovia môžu
ísť posilniť do bufetu, doplniť tekutiny

a trochu sa najesť. Po posilnení sa idú
zahlásiť na recepciu, kde im sestrička po
odovzdaní papierov zapíše odber do preukazu darcu krvi, odovzdá odznak darcu
krvi pre prvodarcov a každému darcovi
odovzdá gastrolístok v hodnote 2 eur na
posilnenie sa a ako kompenzáciu a skromné poďakovanie sa darcovi krvi. Taktiež
tu budú preplatené náklady na cestu,
buď sa preplatí 2x jednosmerné cestovné
z autobusu /vlaku/ v deň odberu, prípadne podľa vzdialeností od trvalého pobytu
darcu náklady na benzín. Taktiež tu sestrička vydá potvrdenie o darovaní krvi, či
už pre potreby zamestnávateľa /školy/,
a tiež pre uplatnenie si odpočítateľnej položky 2000SK za jeden odber v daňovom
priznaní.
Ešte pár informácii o krvi. Človek má
v obehu asi 5,5 litra krvi (objem záleží
od váhy, výšky, životného štýlu...) Aby ste
prežili, môžete stratiť 1,5litra krvi, v extrémnych prípadoch 2 litre. Pri odbere sa
odoberá cca 450ml krvi, čo tvorí asi 13%
celkového objemu, a ešte stále máme litrovú rezervu. Po odobratí sa Vám objem
krvi obnoví do 24 hodín, doplní sa tekutinami z iných častí tela. Červené krvinky
sa obnovia do 3 týždňov, kompletný obraz
budete mať v poriadku asi o 8 týždňov.
Po tomto čase je možný ďalší odber, ale
realizuje sa zvyčajne o 3 mesiace, aby
mal organizmus viacej času na regeneráciu. Dospelý zdravý muž môže darovať krv
6 krát do roka, dospelá zdravá žena 3-4
krát do roka.

Darovanie krvi je dobrý skutok, ktorým
môžeme zachrániť ľudský život a takmer
nič nás nestojí. Je to prejav spolupatričnosti a ochoty pomôcť človeku, možno
známym, ale aj úplne neznámym ľuďom.
Tento humanitný čin si zasluhuje našu
úctu a rešpekt voči darcom krvi. Nikto
nikdy nevie, čo ho v živote čaká, a kedy
bude práve on potrebovať najvzácnejšiu
tekutinu na svete – ľudskú krv, ktorá mu
môže zachrániť život.
		

Michal Krumpál
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Študentský život

Trenčiansku univerzitu navštevujú študenti zo všetkých kútov Slovenska.
Väčšina študentov musí riešiť otázku ubytovania alebo dochádzania do školy.
Dochádzanie je obmedzené vzdialenosťou od školy a spojmi, internát kapacitou a privát partiou. Každé má však svoje čaro, výhody a nevýhody. Záleží
hlavne od nárokov, chuti a od finančných možností. Pripravili sme pre vás
názory 3 študentov, ktorí si jednotlivé „životy“ odskúšali.

Internát
Každý si pri slove internát predstaví niečo iné. Mne sa hneď vybavia spomienky, ktoré som zažila v DOMOVE
MLÁDEŽE na Staničnej ulici. Toto miesto
je jedným z najobľúbenejších ubytovaní
v Trenčíne. Je to útulný internát, ktorý
človek môže pokladať za svoj dočasný
domov. Finančne nie je až tak náročný
a je tu možno spoznať množstvo ľudí,
ktorí navštevujú našu univerzitu a inde
by ste sa s nimi nestretli.

čím rady, je tu vždy personál, ktorý vám
pomôže, a sú tu aj kamaráti, ktorí vám
budú vždy nablízku, a to doslova. Totiž
na internáte nemáte súkromie ako na
priváte. Ak chcete byť chvíľu sami v izbe
či kúpeľni, radšej sa zamykajte, neviete, kto vám tam vbehne, a ak sa chcete
aj najesť z dobrôt, ktoré ste si doniesli z domu, nedávajte ich do chladničky
v spoločnej kuchynke, hladných krkov je
tam veľa .

Ak chce niekto zažiť skutočný študentský život, tak skúsenosť na internáte nesmie chýbať. Či už ste tu ubytovaný jeden rok, semester alebo len
jednu noc, zapamätáte si to. Najlepšie
akcie na vysokej škole som zažila práve
tu. Či už to boli intrákovice, chodbovice,
izbovice, o zábavu bolo vždy postarané
a každý bol vítaný.

Často počujete hlasnú hudbu od vašich susedov, ktorí práve spravili skúšku
a netrápi ich, že vy tú vašu máte až
zajtra. Môže sa stať, že spolubývajúci na bunke sa rozhodli, že hygienické
návyky budú uplatňovať len doma a pre
ostatných sa návšteva kúpeľne rovná
scéne z hororu. Sem tam vám môže
niekto o tretej ráno klopať na dvere
a kričať mužské či ženské mená a vyznávať rôzne city najrôznejšieho druhu
alebo pôjde len o nedostatok cigariet.
Ak sa vrátite z mesta o tretej či štvrtej
ráno, mierne podgurážení alkoholom,
pani vrátnička môže odmietnuť otvoriť
dvere alebo si vypočujete ostrú kázeň
o tom, či viete, kedy sa vracia domov.
No aj tak si myslím, že to stojí za to
a každý si toto miesto skôr či neskôr
obľúbi.

Je to zvláštne miesto, ktoré cez týždeň prekypuje životom, no cez víkend
utíchne. Nájdete tu priateľov na celý
život a naučíte sa tu tolerancii, pretože izby nie sú veľké a musíte sa naučiť
vychádzať s ľuďmi, ktorí sú vám viac
či menej sympatickí. Myslím si, že keď
študent nie je ubytovaný doma a chce
sa aspoň trošku osamostatniť a pri tom
nebyť sám, je to najlepšie miesto, kde
začať. Ak by ste si nevedeli dať s nie-
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Privát
Veľmi obľúbenou a v dnešnej dobe
aj ekonomicky skoro totožnou formou
bývania v porovnaní s internátnym
bývaním je „privát“. Notoricky známe útočisko denných študentov, ktorí
uprednostňujú „komfort“ panelákového či iného obytného domu. Budeme
hovoriť najmä o objektoch starších ako
15 rokov, pretože tie prevladajú v celom
bytovom fonde mesta Trenčín. Určite
najväčšou výhodou tejto formy bývania
je veľkosť priestoru , čím sa zvyšuje aj
počet pozvaných na prípadné „skupinové doučovanie“ matematiky 1 či 2 ,
mechaniky prípadne iného veľmi náučného predmetu, ktoré by malo prebiehať spravidla vždy v utorok. Výsledkom
takéhoto doučovania býva väčšinou
doučovanie číslo 2, ktoré mierne prevyšuje úspešnosť na zápočtovej písomke
s prívlastkom „opravná“.
Ďalším nespochybniteľným faktom
privátneho bývania sú neodmyslitelní susedia. Rozlišujeme viacero druhov. Prvú skupinu tvoria tzv. “vítacie
typy“. Vyznačujú sa veselým privítaním v mieste bydliska a v podstate
počas celej doby pobytu nemajú žiadne výraznejšie námietky na vašu prítomnosť. Toto sa však nevzťahuje na
prípady, kedy sa môže stať, že „nechtiac“ použijete ich tlačidlo zvončeka
po namáhavom návrate z cvičení o 3.
hodine rannej. Vtedy nastáva prudká
transformácia tohto druhu na druh „dôveruj ale preveruj“. A tým sme plynule
prešli k ďalšiemu typu. Typ „dôveruj
ale preveruj“ sa navonok javí ako ničím na vyznačujúcim sa a vcelku milým druhom susedov. Avšak stačí jeden
prešľap, jediné nezamknuté vchodové
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Denné dochádzanie
Veľmi veľa študentov patrí do skupiny, ktorá dennodenne postáva na
nádražiach a staniciach. Dôvod je jednoduchý. Čakajú na dopravu, ktorá ich
odvezie do školy a späť domov. O dochádzajúcich študentoch sa často vraví, že si neužívajú „študentský život“,
ale je to naozaj tak? Patrím k tým,
ktorí sa do školy vozili 3 roky, nebývali
na priváte ani na internáte z jedného
jednoduchého dôvodu. Bývam blízko
TN a lacnejšie je pre mňa dochádzať.
Ďalšou výhodou je čas. Dochádzanie

dvere po 22. hodine a dostávate sa na
ich listinu podozrivých, čím sa automaticky rozvíri celovchodová diskusia
o vašej prítomnosti. A upútanie pozornosti nie je to, po čom asi túžite, že?
Tretím a zároveň najnebezpečnejším
typom susedov sú tzv. „ochrancovia poriadku“. Ich dominantnou vlastnosťou
je predovšetkým neúnavná špionážna
činnosť v oblasti dodržiavania domového poriadku z roku 1978, ktorého obsah visí vo vstupnej chodbe domového
objektu. Medzi záber ich činnosti patrí
taktiež kontrola každotýždennej rotácie služieb jednotlivých bytov. Rozpis
služieb nájdete spravidla skoro vždy
visieť hneď vedľa schránok, takže sa
nemôžete vyhovárať, že nie ste dostatočne informovaní. Tu už končí všetka
zábava. Tí, ktorí nie sú zvyknutí doma
umývať podlahu či schody, tu nemajú
šancu. Ochrancovia poriadku, na dôkaz
svojej nadvlády a autority, niekedy proklamujú dodržiavanie poriadku heslom
veľmi vkusne napísanom na formáte A4
xeroxového papiera, ktoré prekvapivo
znie: „Dodržujte čistotu a poriadok!“
Ďalším druhom takéhoto oznamu je
chronicky známy nápis na vchodových
dverách: „Zatvárajte dvere!“ Záhadou
zostáva, aké opodstatnenie má tento
oznam, keď sa na nás po vzhliadnutí
do ľavého horného rohu dverí usmieva
nápis ďalší: „Brano, zatvára samo!“
Takže na záver. Ak sa ocitnete vo fenoméne zvanom privát, snažte sa po
sebe umývať riad, fajčiť len na balkóne, splachovať po každej potrebe,
byť zásobený vždy dostatočným množstvom grandióznych polievok VIFON
a nezabúdajte: „DODRŽUJTE ČISTOTU
A PORIADOK!“

ho vie dosť „zožrať“, ale ak si človek
zvykne cestou robiť úlohy a prípravu na
cvičenia, cesta ubehne rýchlo a prichádza do školy pripravený. Ďalšou eventualitou, ako stráviť cestu je relax,
čítanie alebo driemanie. Zaujímavou
zábavkou je aj počúvanie spolucestujúcich. Často sa dozviete kopec pikošiek a noviniek. Aby som však nebol len
optimista, niekedy je to dochádzanie
riadna otrava. Hlavne keď ide človek 2
hodiny na jedno cvičenie a potom ďalšie 2 hodiny domov. A hlavne v lete, ak
príde k nástupišťu autobus bez klímy.
Ale nič nie je dokonalé.

A ako som si užíval zábavy a párty?
Jednoducho! Veď vždy sa nájde niekto,
kto je na priváte a má nejaké to voľné
miesto pre kamaráta. A ak nie, tak je
možnosť vybaviť na internáte prístelku
za drobný poplatok. Jedinou nevýhodou bolo, že človek si musel upraviť
harmonogram a vedieť o akcii dopredu.
Ale dá sa to, ak sa chce.
Ak to tak spätne zhodnotím, dochádzanie má výhody aj nevýhody, ale ako
sa hovorí, doma je doma.
Elena Bugárová, Dávid Hrdý,
Alexander Moravčík

Vlastné rádio

Nie, nedočítate sa tu o značkách elektroniky, ani či je lepšie rádio s cd-meničom
alebo kazeťák. Nepíšeme ani o rozdieloch medzi autorádiom a hifivežou. Tento článok je o jednom internetovom rádiu. Iste už každého minimálne raz napadlo, aké
by to bolo, byť moderátorom rádia či televízie. Málokto však tuší, že jeden z nás,
študentov TNUNI, vlastné rádio má. Mnohí z vás určite poznajú Petra Kollu. Peťo
nám ochotne poskytol rozhovor o tom, ako to s tým vysielaním celé vlastne je.
Ako si sa dostal k myšlienke robiť
rádio?
K tejto činnosti som sa dostal úplnou
náhodou. Koncom júna som mal menší úraz
a bol som nútený byť doma. Surfoval som
po internete a hľadal spôsob ako zabiť čas
na nasledujúce týždne. Po niekoľko hodinovom blúdení po rôznych stránkach som
narazil na reklamu „Chceš vysielať vlastné
internetové rádio?“. Už dlhšiu dobu počúvam jedno nemecké internetové rádio a
mnohokrát som premýšľal, aké to asi je
moderovať. No a vtedy sa to začalo.
Čo obnáša robiť také rádio?
Vysielať vlastné rádio dnes už nie je
nič zložité. Všetko, čo k tomu potrebujete
je PC, jeden voľne šíriteľný program s príslušným ovládačom na vysielanie, prístup
na internet, hudbu, mikrofón (ak chcete
robiť živé vstupy) a môžete začať. Na vyššie spomínanej stránke vám bude pridelený voľný vysielací port a už ste v online
éteri. Netreba byť expertom a v priebehu
10 minút vás môžu počúvať ľudia na celom
svete. Keďže je rádio vysielané cez free
server, počúvateľnosť záleží iba od toho,
kde všade zverejníte adresu, na ktorej
akurát vysielate. Keďže je rádio vysielané cez free server (za vysielanie neplatíte
žiadne poplatky), znamená to, že nie je
povolené prezentovať reklamy alebo používať tieto servery na dosiahnutie zisku.
Stránka je zameraná na ľudí, ktorí vysielajú rádio ako koníček pre radosť.
Koľko času ti to zaberie?
Časovo je to náročné toľko, koľko sa
tomu chcete venovať. Vysielate čo chce-

te, kedy chcete a ako dlho chcete. V mojom prípade to je podľa nálady, niekedy
vysielam každý deň niekoľko hodín inokedy raz do týždňa. Všetko záleží iba od
Vás. Keď už nebudete mať chuť vysielať,
proste prestanete a Váš port dostane niekto ďalší.
Čo vo svojom rádiu prezentuješ?
Je to rôzne. Záleží od nálady. Môj osobný štýl je Gothic-Metal, Folk-Rock a Stredoveký Rock. Tieto štýly hrám hlavne preto, lebo v bežnom rádiu nemáte možnosť
ich počuť. Ale na želanie zahrám všetko
od A po Z.
Robíš aj živé vstupy?
Vstupy robievam, no nie veľmi často.
No povedzme, že existujú moderátori,
ktorí majú zaujímavejšie a hlasy ako je
ten môj :-D. Vo vstupoch sa väčšinou venujem pozdravom, ohlásením piesní alebo
hudobným želaniam od koho a pre koho
atď. Nič prelomové, nič extra. Musím podotknúť, že je to hlavne tým, že som to
nikdy pre tým nerobil, takže to chce čas,
aby si človek zvykol.
Ako si ťa môžeme vypočuť?
Moje má názov „PeeteeDCA“. Vysielam
cez stránku www.radio.ipip.cz. Na tejto
stránke je zoznam 100 free rádií ako je to
moje. Pre zjednodušenie mám vždy v ICQ
statuse zobrazenú adresu s priamym odkazom na moje vysielanie (moje rádio je
vtedy úplne prvé v zozname zvýraznené
červenou farbou).
		

Alex & Peťo
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Literárna súťaž
Iniciatíve a usilovnosti sa medze nekladú. Fakulta špeciálnej techniky TnU
AD dostala list Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v ktorom bola požiadaná o iniciatívu pri oslovení účastníkov literárno-tvorivej súťaže na tému
Cítim sa bezpečne v 21. storočí. Dekan
fakulty doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
podporil túto aktivitu a poveril úlohou
katedru špeciálnej techniky vedenú
doc. Ing. Petrom Liptákom, PhD.
Vzhľadom na to, že táto téma súvisí aj so špeciálnou technikou, využila katedra nadštandardnú spoluprácu
s oddelením jazykov vedeným PaedDr.
Danou Riečickou, a vo vzájomnej spolupráci boli vytipovaní študenti, ktorí by
v zmienenej činnosti mohli pracovať.
PhDr. Lenka Mandelíková navrhla
okruhy zamerania príspevkov súvisiacich s názvom témy. Z vybraných
siedmich študentov sa k tejto aktivite
prihlásilo päť študentov. Pod vedením
spomínanej kolegyne napísali eseje,
ktoré sú hodné nielen účasti na tejto
konkrétnej súťaži, ale hodné aj širšej
publikácie. Študenti dokázali vyjadriť
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svoj vlastný osobný postoj k rozličným
spoločenským javom. Ich spôsob prezentovania myšlienok je logický a rozhodne im nemožno uprieť snahu o objektívnosť pri porozumení konkrétneho
problému. O náročnej téme rozprávajú
príťažlivo a zaujímavo, pričom vo svojom autorskom štýle si stále zachovávajú osobné ladenie a spontánnosť.
Žiadaná vecnosť a zároveň jemná estetickosť je v ich prácach nespochybniteľná.
Títo študenti sú mienkotvorné osobnosti, dokážu prístupnou formou, bez
líškania a zaliečania sa osloviť a zaujať
svojich spolužiakov, kolegov. Ich príspevky občas pripomínajú popularizačný výklad, no dokázali byť plastickejší
a vo vypovedaní vlastných myšlienok
a osobnej mienky odvážnejší. Práve
preto je ich dikcia neobyčajne autentická a pre ostatných užitočná. Náročnú odbornú terminológiu spätú so
strohým vedeckým štýlom vystriedal
hravý populárno – náučný štýl, ktorým
sa približujú verejnosti. Variabilnosť
textu a neočakávanosť výrazu v ňom
je výsadou sprostredkovania poučných
myšlienok pre nás všetkých.
Skutočne ide o duchaplne napísané

riadky s nanajvýš vhodnou vizuálnou
podobou, v ktorej sa rúcajú hranice
tradičného členenia jazykového prejavu, resp. takéhoto žánru. Pevná kompozičná stavba tohto textového útvaru
a stereotypnosť v používaní náročného
odborného slovníka sa z pera študentov
pozvoľne vytratila, a tak je to v poriadku. Nerovnomerne rozložená nasýtenosť jazykových prostriedkov robí daný
text pestrejším a lákavejším pre čitateľov. Každé ozvláštnenie púta na seba
pozornosť iných. Kultúra ich jazykového prejavu tkvie tak vo voľbe vhodných
jazykových prvkov, ako aj v dôkladne
premyslenej výstavbe prejavu. Nech sa
stane takýto „slobodný“ a významovo
samostatný komunikát inšpiráciou i pre
ďalších študentov.
Sú to živo napísané úvahy s odbornou
tematikou nasledujúcich študentov:
Martin Bartoš, Marek Siska, Štefan Kubiš, Martin Tománek, Patrik Zelinka.
Dekan fakulty doc. Ing. Oto Barborák, CSc. ocenil túto mimoškolskú aktivitu študentov udelením pochvalných
listov.
PhDr. Lenka Mandelíková,
Doc.Ing. Peter Lipták, PhD.
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Letné festivaly
Letné festivaly. Pojem, veľmi často skloňovaný v súvislosti so zábavou,
umeleckým či iným zážitkom a samozrejme s teplými letnými mesiacmi. Za
posledné roky pribudlo do rebríčku slovenských festivalov niekoľko nepochybne kvalitne zorganizovaných letných akcií za účasti mnohých domácich
či zahraničných hudobných zoskupení. Venujme sa ale dvom veľmi úspešným
festivalom – Bažant Pohoda a britskému festivalu Glastonbury.
Počas tohto roku možeme sledovať
viac ako 30 festivalov s rôznou tematikou. Od folklórnej, cez rockovú ,
metalovú elektronickú až po zmiešanú
tematiku. Najrozšírenejšou formou festivalov sú práve zmiešané, kde sa môžeme stretnúť s hudbou rôzneho druhu či
dynamiky. Nespochybniteľným faktom
pri tomto type festivalov je, že tu nájdeme ľudí rôznych vekových kategórií,
rás či pováh. Myšlienkou festivalov je
spájať ľudí, čo sa podľa mojho názoru
organizátorom darí, napriek všetkým
problémom so zabezpečovaním občerstvenia, účinkujúcich či logistiky.
Medzi najobľúbenejšie a aj najväčšie festivaly na Slovensku jednoznačne patrí letný festival Bažant Pohoda.
História tohto festivalu sa viaže na
rok 1997, kedy sa dňa 29.6. uskutočnil prvý ročník na mestskom štadióne
v Trenčíne, ktorý trval od popoludnia
až do ranných hodín. Vtedy asi ešte
nikto nedúfal, že o pár rokov sa z neho
stane najväčší organizovaný festival

Náš dizajn vo Viedni
Fakulta priemyselných technológií
je známa svojim zameraním na materiály, no menej ľudí vie a pozná aj jej
katedru, ktorá sídli v Ružomberku. Je
ňou Katedra priemyselného dizajnu,
ktorú od začiatku jej vzniku vedie doc.
Ing. Pavol Lizák, PhD. So študijným
programom textilná technológia a návrhárstvo, ktorý máme na prvom stupni
(bakalárskom), sa katedra stala jednou
z najlepších na Slovensku. Prednáša na
nej mnoho významných pedagógov,
medzi ktorých neodmysliteľne patrí aj
doc. Alexander Vika.

na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom
osem hudobných zoskupení zo Slovenska, Českej republiky a jedna kapela
z Ruska. Návštevnosť bola okolo 2000
ľudí. Tieto fakty sú priam neuveriteľné
v porovnaní s dnešným Bažant Pohoda
festivalom. Od roku 1997 sa uskutočnilo 13 ročníkov tohto už tradičného
slovenského festivalu. Vystúpili na ňom
stovky skupín a účinkujúcich, medzi
inými aj Jaro Filip, Miro Žbirka, Richard
Müller alebo zo zahraničných skupín to
boli Prodigy, Garbage či Cardigans.
Avšak ročník 2009 sa zapísal do histórie letných festivalov tragicky. 18. júla
jeden zo stanov pri koncerte skupiny
United Flavour nevydržal nápor silného vetra a zrútil sa na nič netušiacich
účastníkov festivalu. Výsledkom tejto
udalosti boli desiatky zranených ľudí a,
bohužiaľ, jeden človek tragédiu neprežil. Táto katastrofa nezmazateľne poznačila festivalovú históriu na Slovensku
a rozpútala búrlivú diskusiu o bezpečnosti letných festivalov. Momentálne
na pomyselnom móle. Bol to stručný
prehľad programu katedry z oblasti
pre sklársky, gumárenský, elektrotechnický, textilný a odevný priemysel.
A nielen to. Je to aj snaha vytvoriť
abecedu dizajnu, ktorá je potrebná na
rozvíjanie kompozičných predstáv, harmónie, výrazových prostriedkov, ktoré

je veľmi predčasné a myslím si, že aj
cynické polemizovať o ďalšej budúcnosti tohto festivalu, pretože prebieha
analýza príčin tejto tragédie.
Fanúšikmi, ale aj svetovo preslávneným a môžeme povedať, že aj intrepretmi vyhľadávaným festivalom je
Glastonbury. Tento britský festival je
pravdepodobne najväčším hudobným
festivalom v Európe s najdlhšou tradíciou od roku 1970 až do dnes. Jeho
rozpočet sa šplhá k 22 miliónom libier.
Galastonbury začínalo v podobných,
skromných podmienkach ako Bažant
Pohoda. Vstupné na prvý ročník činilo
1 libru, ale v cene bol zahrnutý aj liter
mlieka. Jeho zakladateľom je farmár
Michael Eavis. Humornou zaujímavosťou je, že toalety na prvý festival
v roku 1970 zkonštruoval sám organizátor, pretože v tejto dobe ešte prenosné toalety neexistovali. Návštevnosť
bola 1500 účastníkov. Pár zaujímavostí
o festivale Glastonbury:
účastnící festivalu sú znami svojou láskou k alkoholu, v roku 2003 sa
predalo 400 000 pínt piva, najväčšia
návštevnosť bola zaznamenaná v roku
2007, keď sa predalo 177 500 lístkov,
avšak neoficiálne výsledky zahrňujúce „čiernych“ účastníkov odhadujú až
250 000 návštevníkov, všetci obyvatelia
blízkej dedinky Pilton dostávajú každoročne vstupenku na festival zdarma.
Dávid Hrdý
sú základom poznania zákonitostí moderného tvaru. Toto všetko sa snúbi vo
fungovaní našej katedry priemyselného
dizajnu, ktorá sa stala trvalou súčasťou
našej univerzity.
		

JB

Práve docent Vika bol jedným z iniciátorov veľmi úspešnej vernisáže, ktorá sa uskutočnila v Slovenskom dome
v hlavnom meste Rakúska. Viedeň nielenže s nadšením privítala skvelé návrhy z Ružomberka, ale aj študentov, ktorí svoje návrhy predstavili a predviedli
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kon nám ani nič iné neostáva, pretože
nás okolie dosť výrazne „neobľubuje“.
Ide o malé národy, ktoré však „duchovnou úniou“ môžu dosiahnúť viac, akoby
dosiahli každý zvlášť. Osamostatnenie
dalo nové možnosti obidvom národom,
v niečom ich využívame lepšie my,
v niečom lepšie Česi.
V čom tkvie príčina, že medzi ľuďmi čoraz viac panuje rozčarovanie
z vývoja, ktorý sa odohráva od novembra 1989 až doteraz?

Rozhovor s profesorom PhDr. Rastislavom Tóthom, CSc.

Nebáť sa vysloviť svoj názor
Čo bolo pre Vás impulzom, aby ste
sa začali zaoberať „politikou?
Problematika politických vzťahov ma
bavila veľmi dlho, takže som v roku 1968
začal študovať politológiu a sociológiu,
po dvoch rokoch však bola politológia
zrušená a obnovená až na začiatku roku
1990 – vtedy som pokračoval tam, kde
som vždy chcel byť, na Katedre politológie. Impulzom bolo určite aj obdobie
druhej polovice 60. rokov, kedy sa veľa
diskutovalo o politike, ale aj sa hľadali
vhodné východiská.
Ako ste vnímali určité prelomové roky ako boli napríklad 1968
a 1989?
Obdobie 1966-68 bolo zaujímavým
pokusom o rozšírenie slobody, určite
negatívne do toho vstúpili zahraničné
okupačné vojská. Vtedy som bol študentom, a tak som podobne ako mnoho
iných ľudí chodil medzi vojakov a spoločne sme sa (zbytočne) snažili vysvetliť našu situáciu a presvedčiť ich, že sa
pomýlili. O dvadsať rokov neskôr som
mal tiež o dvadsať rokov viac, mal som
aj rodinu, takže mladícky entuziazmus
už bol preč. Zato som však vnímal podivnú hru, ktorá bola s občanmi rozohraná. Určite ako pozitívum som (so
svojim okolím) vnímal rozšírenie slobody slova, združovania (vytváranie strán
a občianskych združení) a politický plu-
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ralizmus, teda konkurenciu strán. Videl
som však aj dosť jednotlivcov, ktorí túžili po moci alebo aspoň po funkciách
na pracovisku, toto postavenie by bez
rámusu na ulici nedosiahli. V ekonomike som negatívne pociťoval snahu získať majetok akýmkoľvek spôsobom pri
najmenšej osobnej námahe. V podstate som vnímal to, že ideály boli určené
pospolitému davu a moc a majetok vyvoleným jednotlivcom.
Ešte jedna poznámka: nikdy som nezažil takú skvelú úroveň akademických
slobôd a odbornej súdržnosti, ako prvé
dva-tri roky po novembri. To sa však už
nikdy nezopakuje.
Aké boli styčné body a v čom sa
rozchádzali tieto prelomové obdobia
v histórii našich národov?
Náš národ je iba jeden, každý sme
príslušníkom jedného z mnohých národov sveta. Ak máte na mysli slovenský a český národ, to je až novodobá
história dvasiateho storočia. Dovtedy
boli styčné body kedysi dávno v časoch
Veľkomoravskej ríše a ostatok bola náhodná komunikácia. Spoločný štát trval
veľmi krátko, nebol dobre naštartovaný
ani po jednej svetovej vojne. Preto vydržal iba zopár desaťročí. Spoločné sú
však niektoré duchovné zdroje, ktoré
obidva národy vedú intuitívne k určitej
spolupráci či vzájomnej pomoci. Napo-

Už som spomenul, že pouličné davy
dostali mnoho ideálov, ktoré ich aktuálne nasýtili, no po spozorovaní, že
vyvolení sa kŕmia materiálnym statkom
a mocou, zostali zneistené a následne
aj sklamané či znechutené. O dave sa
správne hovorí, že má mnoho hláv, no
žiadny rozum. Komunita nepochopila,
že štát vždy bude radšej kooperovať
s mocnými ako so slabými, takže miliardári sú mu príjemnejší ako davy
nezamestnaných či biednejších ľudí.
Patríme totiž k najchudobnejšej časti
EÚ. Zavedenie eura ukázalo mnohým
ľuďom rozdiely v životnej úrovni, ale
aj v štátnej politike medzi členmi
únie. Viete, že podľa rakúskej vlády
je hranica chudoby pri príjme 750 eur,
čo je viac ako zarába väčšina pracovníkom našej univerzity? Navyše medzi
politickými stranami je dojemná zhoda v tom, že štát je tu pre úspešných
(rozumej pre bohatých), a ostatní nech
sa o seba postarajú sami. Aj preto nemáme žiadnu skutočnú sociálnu stranu.
Je to aj otázka právneho štátu – táto
idea bola prekrútená do reality právnického štátu. No mohli by sme v príčinách rozčarovania pokračovať aj ďalej,
najmä však ide o morálnu devastáciu
spoločnosti, ktorá sa markantne prejavuje v ekonomike a politike. Ľudia
potrebujú istotu morálnych hodnôt – tú
im nikto neponúka.
Prečo doposiaľ panuje medzi ľuďmi rozporuplný názor na rozdelenie
Československa?
Myslím si, že dnes je to už vnímané
ako realita, iný názor majú najmä čechoslovakisti, ale aj ľudia, ktorí sa boja
rozhodovania o sebe a svojom osude.
Nedôverujú slovenským politikom ani
ekonomickým šéfom. Väčšina ľudí berie
rozdelenie ako skutočnosť a nezaoberá
sa príčinami, aj tak by ich neobjavili.
Vznik a zánik štátov sa vždy deje iba so
súhlasom alebo na príkaz veľmocí. Po-

osobnosť

september 2009
uličné šantenie môže byť zámienkou,
ale nie príčinou.
Skoro všade vo vyspelých demokraciách panuje ako také rozdelenie
politických síl na pravicu a ľavicu.
Na Slovensku niečo také nemáme...
Toto rozdeľovanie je prejavom tradicionalizmu, takto sa strany od začiatku sedemdesiatych rokov nikde nedelia. Ľavica a pravica potrebujú nejakú
špecifickú politickú filozofiu, najlepšie
pretavenú do ideológie. Do tohto sa
dnes už nikomu nechce, ale najmä sociálne rozdiely v západnom svete nie sú
také ostré ako v minulom storočí. U nás
síce sú ostrejšie, no politickí bosovia
sa dohodli na nevytváraní strategických
koncepcií rozvoja spoločnosti, všetky
strany sú orientované iba na operatívu. Ale to platí o takmer všetkých organizáciách v našom štáte. Aj z toho
vyplýva veľké zaostávanie a bezútešný
odstup za lepšími. Navyše ani tradičné
organizácie, ktoré spravidla stoja proti sebe (zamestnávatelia a odborári)
nechcú a nepotrebujú sociálne či iné
strany, ale úradnícke strany, ktoré sa
od seba odlišujú najmä preferovaním
rozdielnych podnikateľských či majetných skupín, mierne aj sociálnym súcitom premeneným do sociálnej politiky.
Západné strany vznikli naozaj na báze
politickej filozofie a niekoľko desaťročí
si túto parketu udržiavali. Naše vznikli
a vznikajú ako účelový alebo náhodný
zhluk ľudí, túžiacich po moci.
Aký je Váš názor na úroveň médií
a ich ovplyvňovanie širokých más.
Nastavajú naozaj tie pálčivé problémy, ktorými žije spoločnosť?
Médiá sa nevymykajú podpriemernosti celej spoločnosti. Po všetkých
stránkach: morálnej, odbornej, ale aj
osvetovej či podnikateľskej.
Často vystupujete so svojimi komentármi na televíznej obrazovke.
Stačí tých pár viet na to, aby si
divák vytvoril svoj názor na daný
problém?
Žurnalisti si spravidla z mojich odpovedí vyberú tie časti, ktoré sa im hodia,
takže okrem priamych prenosov vždy
ide o skrátenie. Je to škoda, ale čo sa
dá robiť.
Na televíznej obrazovke sa obraciate k desaťtisícom, ale za vysokoškolskou katedrou len k desiatkam
mladých ľudí. Aký je v tom rozdiel?

Je to v tom zásadný rozdiel: v médiách sa obraciam k laikom, ktorých
však politika zaujíma, v škole sa obraciam k študentom, z ktorých časti je
celá odbornosť „ukradnutá“. V pedagogickom procese však máme k dispozícii
stovky hodín v rámci viacerých rokov,
jednotlivé časti môžu byť detailnejšie
rozobrané či vysvetlené. Pre médiá
je potrebné zhrnúť vecnú stránku do
málo slov a iba 2-3 viet. Tým sú vety
hutnejšie, no zároveň obmedzené na
časť problematiky. Študentom možno
priblížiť teoretikov a ich názory, čo je
pre médiá nezaujímavé a predlžujú
odpoveď.
Aký je podľa vášho názoru mladý
človek, prijíma názory ľudí, ktorým
prednášanie politických vied je každodenným chlebíčkom?
Celá spoločnosť je veľmi apatická,
takže aj študenti sú takí. Pravdu povediac, my sme atakovali učiteľov viac,
ako to robia dnešní študenti, ktorí dávajú najavo cieľ: skončiť školu s diplomom. Veľmi ma mrzí, že malá časť sa
rozhodla isť cestou podvodov, opisuje
a nečíta, netvorí.
Dokážu sa študenti orientovať
v spleti vnútropolitických a zahraničnopolitických potýčok?
To by sme museli urobiť výskum medzi
študentmi, čiastočnú odpoveď by mohli
dať asistenti, ktorí vedú semináre.
Aký by mal byť profil absolventa

Hlavné míľníky
života
Narodil sa 8. novembra 1947 v Piešťanoch. Profesor strávil svoje študentské časy na FF UK v Bratislave, kde následne pôsobil ako pedagóg. Od roku
1995 začal pracovať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 1999
až 2005 pôsobil na Filozofickej fakulte
UCM v Trnave a od roku 2004 je poprednou osobnosťou a garantom politológie
na našej univerzite.
Čo sa týka odborného rastu, v roku
1984 sa stal kandidátom vied, docentom v roku 1998 a titul profesora prevzal z rúk prezidenta v roku 2000. Pán
profesor má aj mnohé skúsenosti z pra-

politológie?
Mal by to byť človek, ktorý si vie
poradiť s organizačnými otázkami, má
dobrý odborno-teoretický základ a vie,
kde si nájsť ďalšie odborné pramene.
Mal by mať aj záujem vstupovať do politiky ako občan štátu a člen širšieho
spoločenstva. Nemal by sa báť vysloviť svoj názor, aj keby bol menšinový
či dokonca ojedinelý. Mal by dbať na
väčšinovú morálku a snažiť sa ju presadiť tam, kde sa nachádza.
O čo sa usilujete pri tvorbe študijných plánov a pri samotných prednáškach?
Najmä o skĺbenie odbornosti a aktuálnosti. Na základe našich medzinárodných kontaktov môžem povedať, že
sme kompatibilní s poprednými európskymi aj americkými pracoviskami.
Aké zmeny čakajú v budúcnosti
vašu katedru?
Zatiaľ je katedra politológie zaradená na rektoráte, čo je síce netradičné
riešenie, ale ide to.
Čo by ste si priali v budúcnosti „na
politickom nebi“?
Viac morálnosti a odbornosti, vyšší
vplyv verejnej mienky na tvorbu politických rozhodnutí, vyššiu kritičnosť
verejnosti vyjadrenú nielen slovne. Je
to však veľmi ambiciózne, nikto to tak
nechce realizovať.
Otázky kládol: Anton Fillo
xe – v roku 1993 bol zástupcom riaditeľa Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR a zároveň v rokoch
1993 – 1994 pomáhal predsedovi vlády
SR ako jeho poradca na otázky politického systému. Od roku 1995 až do roku
1998 zastával funkciu predsedu Úradu
pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy
a techniky SR.
Medzi ďalšie aktivity profesora Tótha patria účasť na USIAD (program návštevy vybraných politických a akademických inštitúcií v USA, organizovaný
Ministerstvom zahraničných vecí USA),
účasť na Salzburskom seminári (aktivita USA). Zároveň absolvoval študijné
pobyty v European University Institute
in Florence, Italy ako aj v EIPA (European Institute of Public Administration)
v Maastrichte.
			
f
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„Zdravie nie je všetkým, ale
bez zdravia je všetko ničím“

Arthur Schöpenhauer

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra
telesnej výchovy a športu Fakulty
zdravotníctva a Katedra politológie
usporiadali začiatkom uplynulého
letného semestra vedeckú konferenciu s názvom „Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení
v 21.storočí“.

Aktivity Fakulty
zdravotníctva
Pre odborníkov z oblasti ošetrovateľstva, medicíny a zdravotníckej
pedagogiky organizuje niekoľkokrát
do roka Fakulta zdravotníctva TnUaD
vedecké konferencie. Tak to bolo aj
v predchádzajúcom období.
Konferenciu „Druhé Trenčianske
chyby a omyly v mamodiagnostike“
organizovala fakulta v spolupráci so
Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, s
Rádiologickou klinikou, s. r. o. Trenčín a s firmou SIEMENS. Záštitu nad
konferenciou prevzal rektor doc. Ing.
Miroslav Mečár, CSc. Na úvod privítala všetkých účastníkov, predovšetkým
však odborníkov z Českej republiky
- prof. MUDr. Jana Daneša a MUDr.
Helenu Bartoňkovú, organizátorka
konferencie doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof. Cieľom konferencie bolo podeliť sa so skúsenosťami vo včasnej diagnostike nádorových
zmien v prsníku žien. Prednášajúci
prezentovali vlastné chyby a omyly
v diagnostike nádorov prsníka. Doc.
MUDr. Jana Slobodníková, CSc. vyzdvihla význam konferencie a vyjadrila
podporu prednášajúcim, ktorí nabrali
odvahu, aby prezentovali vlastné skúsenosti s chybami a omylmi. Učiť sa
a poučiť druhých o vlastných chybách
nie je hanba, ale statočnosť.
Nemenej významným podujatím
bola aj III. vedecká konferencia pe-
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Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., na počesť prorektora
PaedDr. Ernesta Brosku, PhD. „in memoriam“, ktorý vznik a názov tejto
konferencie inicioval v roku 2006
s cieľom, aby takéto podujatie prešlo do trvácnosti. Cieľom konferencie
dagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou pod názvom „Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve,
zamerané na kvalitu (varia)“. Konferencia bola organizovaná v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou sestier
a pôrodných asistentiek Slovenskej
lekárskej spoločnosti a s Vysokou
školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava. Na
konferencii sa zúčastnili aj kolegyne
z Českej republiky, s ktorými sme si
vymenili skúsenosti so skvalitňovaním
výučby v odboroch ošetrovateľstvo,
fyzioterapia a pôrodná asistencia. Na
konferencii odzneli hodnotné a zaujímavé prednášky. Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. (Bratislava) prezentovala
výsledky prieskumu postojov sestier
k celoživotnému vzdelávaniu, PhDr.
Silvia Velková (Košice) porovnávala
výučbu pediatrického ošetrovateľstva
na Slovensku a v Turecku. Dôležitosť
sestry ako člena multidisciplinárneho
tímu v starostlivosti o zdravie osôb so
zdravotným postihnutím vyzdvihla za
kolektív autoriek PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. (Trenčín). MUDr. Marián
Kaščák (Trenčín) si pod drobnohľad
zobral kvalitu života pacientov so zápalovými chorobami čriev. Už tradične
sa na konferencii rozoberal e-learning
ako inovatívny prístup vo výučbe ošetrovateľstva. Touto témou sa zaoberali
kolegyne z Nitry. V organizovaní hodnotných konferencií bude naša fakulta
pokračovať i naďalej.
PhDr. Zuzana Kvasnicová

bola prezentácia výsledkov štúdia,
vedecko – výskumnej činnosti nielen
pedagogických pracovníkov, ale aj
odborníkov z ostatných oblastí či už
školstva a zdravotníctva, alebo podnikateľskej sféry zo Slovenska i zo
zahraničia.
Tohtoročný, tretí ročník konferencie, dokázal svoju životaschopnosť
a opodstatnenosť, čoho dôkazom
bola príkladná aktivita účastníkov
a odborná príprava a prezentácia
príspevkov.
V úvodnej časti konferencie všetkých prítomných privítala doc. Oľga
Bočáková, PhD., ktorá uviedla slávnostný príhovor rektora našej univerzity. Krásne slová prof. Ing. Jána
Garaja, DrSc., prof. MUDr. Janky Slobodníkovej a spomienky doc. Alžbety
Hanzlíkovej PhD. na vzácneho človeka boli prejavom osobného vyznania
a hlbokej úcty k práci a hodnotám,
ktoré Dr. Ernest Broska zanechal pre
svojich nasledovníkov.
Účastníci konferencie si pozorne vypočuli prednášky o aktuálnej
situácii skríningu rakoviny prsníka
v Slovenskej republike, o pracovnej
záťaži zdravotných sestier, o stresových situáciách v ich práci, o mobilite a jazykovej príprave, o právach
a povinnostiach pacientov, kvalite
poskytovania služieb v poisťovníctve
súvisiacich so zdravotníctvom. Odzneli príspevky, ktoré hovorili o duševnom zdraví a duševnej hygiene,
o úlohe prírodných látok pri prevencii nádorového ochorenia, biopotravinách a iné. Diskusia a záverečné
hodnotenie konferencie potvrdili,
že je potrebné pokračovať v takýchto aktivitách, ktoré nám poskytujú
informácie o nových výskumoch, prezentáciách a publikáciách, ktoré pomáhajú rozšíriť si obzor vedomostí.
Na záver môžeme konštatovať, že
konferencia splnila svoj cieľ a dúfame, že aj v budúcnosti bude mať svoje pokračovanie, aby dobré myšlienky mali aj naďalej priestor na svoju
realizáciu.
PaedDr. Bianka Rolníková, PhD.
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Bakalárik 2009
V dňoch 25. – 27. augusta 2009, posledný prázdninový týždeň, sa na pôde
našej univerzity konal už 2. ročník Detskej letnej univerzity, „Bakalárik“.
Detská letná univerzita je určená
najmladším, často nadpriemerným žiakom, ktorí dali prednosť univerzitnej
aule pred letnými aktivitami. Mnohé
deti prišli v sprievode rodičov a starých rodičov, ktorí sa tiež zúčastnili
prednášok.
Medzi hlavné aktivity patrili tematické prednášky a návšteva laboratórií.
Každý deň bol tematicky zameraný na
tému atraktívnu pre deti. Išlo o témy
„ Hravo-zdravo“, „Nájde robot cestu
domov?“ a „Money Money Money“.
V rámci prednášky Hravo-zdravo sa
deti oboznámili so základmi prvej pomoci, kolegyne z Fakulty zdravotníctva

im poskytli informácie o zdravom stravovaní. Prednáška Nájde robot cestu
domov im umožnila zoznámiť sa s robotmi, ich programovaním, senzormi
a umelou inteligenciou. Prednášku pre
nich pripravili kolegovia z Fakulty mechatroniky.
Do tretice bola prednáška Money zameraná na peniažky, vreckové a všetky
veci s tým súvisiace. Prednášku si pripravili kolegovia z FSEV.
Posledný deň mali malí študenti
možnosť navštíviť aj laboratórium VILA,
kde ich čakalo roztavené sklo a teploty
vysoko prevyšujúce 1000 ℃.
Na začiatku podujatia boli všetky
deti imatrikulované a na záver bola
detská univerzita zavŕšená slávnostnými promóciami a odovzdávaním titulov
„balakárik“, ktorý si prevzalo 59 detí.

Detská letná univerzita mala veľmi
dobrý mediálny ohlas a bola obojstranne prospešná. Deti, ich rodičia a starí
rodičia sa zoznámili s Trenčiansku univerzitou A. Dubčeka a naša univerzita
získala príležitosť prezentovať sa v pozitívnom svetle a pritiahnuť pozornosť
nadpriemerných žiakov, ktorí sa v budúcnosti budú rozhodovať o ďalšom
štúdiu. Akciu organizačne zabezpečilo
Oddelenie akademických činností TnUAD spolu s pedagógmi zo Základnej
školy na Kubranskej ceste v Trenčíne.
Týmto sa všetkým spoluorganizátorom
chceme poďakovať za ochotu, pomoc
a spoluprácu. Dovidenia na ďalšej detskej univerzite TnUAD v roku 2010.
Viac informácií nájdete na www.bakalarik.kamposkole.sk .
		

Ing. Tomáš Hanulík
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Športové hry bez hraníc

Ani hrôzostrašná finančná svetová kríza, ktorá nám kládla veľké prekážky pod nohy, nedokázala prekaziť naše plány a Športové hry bez hraníc sa
konali aj tento rok. Koncom apríla sa areál M-športu na ostrove v Trenčíne
opäť naplnil množstvom mladých ľudí aj s ich učiteľmi a profesormi. A tak
sa podujatie známe pôvodne pod názvom Športový deň rektora, následne
Športové hry bez hraníc konalo už tretíkrát.
Cieľom tohto podujatia bolo spojiť
všetkých trenčianskych študentov prevažne TnU AD na jednom mieste akciou
venovanou športu a zábave. A tak sa
aj stalo. V deň „D“ sám rektor slávnostne privítal športovcov. Zúčastniť
sa mohol, kto len chcel. Jednoducho si
naplno zašportovať. Každý registrovaný
účastník mal rektorské voľno. M-šport,
multifunkčný športový areál, obľúbené

športovo - spoločenské centrum v alternatívnom špecifickom prostredí na
ostrove bol len pre nás. Zapojiť sa dalo
do športových súťaží ako bol futbal,
squash, floorbal, tenis, minigolf, stolný futbal, bedminton, bowling, stolný
tenis. Záujemcovia mohli skúsiť golfový trenažér. Zapojiť sa dalo nielen súťažne, ale aj čisto rekreačne. Napriek
tomu, že víchrica nám vylámala stromy
na ľanovú dráhu a tento rok
preto nemala kde byť, boli
pripravené mnohé iné hry
a súťaže, napr. ringo. Súťažilo sa aj o pekné ceny.
Stánky s kofolou, pivkom
a grilovanými dobrotami dodávali športujúcim silu, tak
potrebnú v tento deň. Neodolali ani športoví flákači,
ktorí vďaka účasti na tomto
dni mohli získať chýbajúce
cviká z telesnej na zápočet.
O 16-tej hodine boli víťazom
v jednotlivých kategóriách
slávnostne odovzdané ceny.
Poslední spokojní a unavení

nadšenci opúšťali areál až večer. Na
súťažné disciplíny sa zaregistrovalo až
400 študentov.
Veríme, že o rok nás bude športovať
viac. Nikto sa nezranil, nič sa nerozbilo. Podujatie bolo úspešné. Preto
chceme poďakovať naším partnerom,
bez ktorých by sa to naozaj nepodarilo.
Ak máte záujem pozrieť si fotky alebo
zistiť o tomto podujatí viac, pozývame vás na našu webovú stránku www.
spfm.sk
Študentský parlament FM

Futbalový turnaj
Katedra telesnej výchovy a športu
FZ TnUAD spolu so študentmi zorganizovala v priestoroch telocvične na
Študentskej ulici futbalový turnaj pod
názvom „O pohár rektora TnUAD“, na
ktorom sa zúčastnilo 14 družstiev s 92
hráčmi. Študenti z Fakulty špeciálnej
techniky, Fakulty mechatroniky, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a z
Celouniverzitného programu Politológia
odohrali kvalitný a pútavý futbal. Pohár rektora získalo družstvo s názvom
„1.FC Mne sa nechce“, najvšestrannejším hráčom sa stal Martin Lindtner a
cenu najlepšieho rozhodcu získal dr.
Vlastimil Šimíček.
PaedDr. Bianka Rolníková, PhD.
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Novinky v knižnici

Prezentácia najvýznamnejších aspektov manažmentu tímovej práce.

Knihy:
Barborák, O. Vplyv vybraných parametrov na konštrukciu mechanického
systému.

Chovanec, A., Eliáš, J., Furch, J., Hejmal, Z. Komplexná starostlivosť o stroje a zariadenia.

Trnava: Tripsoft, 2009, 76 s. ISBN97880-89291-26-7

Trenčín: TnUAD, 2008, 280 s. ISBN 97880-8075-351-1

Stručná charakteristika problematiky
podávacích mechanizmov. Mechanizmy
spodného podávania. Kinematická analýza riešenia mechanizmov. Grafické a
analytické riešenie mechanizmov. Metódy dynamického riešenia mechanizmov. Analytické riešenie mechanizmu
vektorovou metódou. Bloková schéma
programu pre výpočet kinematických
veličín bodu Z.

Učebnica systémovo pristupuje k problematike technológie a riadenia procesov komplexnej starostlivosti. Dáva
prehľad o jednotlivých oblastiach komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia z hľadiska organizácie a technológie jednotlivých opatrení.

Baculíková, N. a kol. Nové trendy
v priemyselnej politike Slovenskej republiky.
Trenčín: TnUAD, 2008, 191 s. ISBN 97880-8075-371-9
Publikácia sa zameriava na problematiku nových trendov v oblasti priemyselnej politiky SR v kontexte s jej vývojom
v Európskej únii. Vychádza predovšetkým z výsledkov vedeckovýskumnej
činnosti v rámci riešenia projektu VEGA
1/3805/06 „Hodnotenie ekonomickej
efektívnosti podniku vo väzbe na marketingové stratégie a nové trendy priemyselnej politiky EÚ“
Nemčok,O. Úvod do konštruovania.
Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2009, 103 s. ISBN 97880-89400-00-3
Zásady technického kreslenia v súlade
s platnými normami.
Nemčok,O. Náuka o materiáloch.
Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2008, 110 s. ISBN 97880-969815-5-7
Opis najdôležitejších a najpotrebnejších skutočností potrebných pre pochopenie vnútornej štruktúry materiálov,
výroby materiálov, ich vlastností vyplývajúcich zo zloženia.
Grenčíková, A. Manažment tímovej
práce.
Bratislava: Iris, 2009, 157 s. ISBN 97880-89238-26-2

Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti.
Bratislava: Veda, 2008, 274 s. ISBN 97880-224-1050-2
Globálne megatrendy a smerovanie
civilizačných zmien. Smerovanie Slovenska k súdržnej a dobre riadenej
spoločnosti. Tendencie vývoja politického a právneho systému. Dobiehanie
vyspelých krajín. Cieľ hospodárskeho
vývoja Slovenska do roku 2030. Cesty
k znalostnej spoločnosti. Multikriteriálne sektory udržateľného a bezpečného
rozvoja. Vízia priestorového rozvoja.

Skriptá
Breznická, A, Staríčková, L. Metrológia:
Vybrané kapitoly.
Trenčín: TnUAD, 2009, 1 elektronický
optický disk. ISBN 978-80-8075-402-0
Skriptá obsahujú návody na cvičenia z
vybraných oblasti metrológie s dôrazom na osvojenie si praktických zručností kalibrácie elektrických a neelektrických veličín.
Barborák, O., Gardian, Z., Lipták, P.,
Mandelíková, L., Rybičková, L. Slovenský
jazyk pre zahraničných študentov.: Vybrané kapitoly. Diel. I., časť 1., časť 2.
Trenčín: TnUAD, 2009, 134 s., 74 s.
ISBN 978-80-8075-385-6, ISBN 978-808075-386-3
Slovenský jazyk – gramatika podáva
pomocnú ruku pri osvojovaní a fixácií
vedomostí.
Ferency, V. Energetické stroje v konštrukcii motorových vozidiel.

Trenčín: TnUAD, 2008, 256 s. ISBN 97880-8075-366-5
Prvé kapitoly učebného textu sú venované porovnávacím obehom piestových
spaľovacích
motorov s dôrazom na teoretické obehy preplňovaných motorov. Na tieto
teoretické
poznatky nadväzujú základy kinematiky a dynamiky kľukového mechanizmu
piestových
motorov.

Zborníky
FIRECO 2009: VIII. Medzinárodná konferencia.
Bratislava: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, 2009, 1 elektronický
optický disk. ISBN 978-80-89051-10-6
Výmena skúseností z oblasti ochrany
pred požiarmi, protipožiarnej bezpečnosti, zásahovej činnosti hasičov a záchranárov a ochrany ich zdravia.
ICMT 2009: International Conference
on Military Technologies 2009.
Brno: Faculty of Military Technology,
2009, 605 s. ISBN 978-80-7231-648-8
Výzbroj a logistická podpora. Špeciálne a bojové vozidlá. Moderné inžinierske technológie. Vojenské konštrukcie
a transport. Bezpečnosť a NEC v komunikáciách a informačných systémoch.
Letecké a raketové technológie vzdušných síl. Elektronické systémy avioniky.
Radar a ELINT-ESM systémy. Veliace a
kontrolné systémy vzdušných a pozemných síl. Vojenská mechatronika a robotické systémy. Geodézia, kartografia
a metrológia vo vojenstve.
KONDOR 2009: Proceedings of 3rd Conference of PhD. Students.
Trenčín: TnUAD, 2009, 1 elektronický
optický disk. ISBN 978-80-8075-395-5
Zborník príspevkov z konferencie študentov doktorandského štúdia v oblasti
mechatroniky.
2. Trenčiansky ošetrovateľský deň:
Zborník z vedeckej konferencie.
Trenčín: TnUAD, 2009, 135 s. ISBN 97880-8075-383-2
Konferencia na tému zdravotné sestry
a ich pacienti.
MR
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Trenčiansky samosprávny kraj
ešte v apríli tohto roka vyhlásil
vzdelávaciu, osvetovú a propagačnú súťaž Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom
podrobnejšie oboznámiť verejnosť
s najzaujímavejšími dielami ľudských
rúk a umu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj podporiť
cestovný ruch v regióne. Súťaž sa konala v spolupráci s odbornými inštitúciami
a osobnosťami kraja.
Od vyhlásenia súťaže Trenčiansky samosprávny kraj postupne predstavil 21
nominovaných divov v kraji. Samotné
hlasovanie prostredníctvom hlasovacích kupónov v týždenníkoch, ako aj na
webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja trvalo od 22. júna až
do 21. júla, podľa štatútu súťaže mohli
občania označiť maximálne sedem nominácií.
O konečnom poradí napokon rozhodlo 4349 hlasujúcich. Samotné výsledky
potvrdzujú, že Trenčiansky kraj právom
nazývame krajom hradov a zámkov Vydáva:
TnU TRENDY - Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
Adresa:
Študentská 2, 911 50 Trenčín,
tel. 032/740 0101, fax: 032/740 0102
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Bodorová
Grafická úprava a tlač:
Merkury, s.r.o.,
Martinčekova 2, 921 09 Bratislava,
+421/2/534 159 922, merkury.sk@stonline.sk
Redakčná rada:
Mgr. Jana Bodorová
Ing. Nadežda Štefková
Ing. Tomáš Hanulík
PhDr. Zuzana Kvasnicová
Ing. Renata Janošcová
Ing. Martin Melišík
Mgr. Mária Rehušová
Ing. Lenka Rybíčková
Dr. Anton Fillo, ArtD.
Vychádza 4-krát ročne
Príspevky možno posielať aj elektornickou
poštou na adresu: jana.bodorova@tnuni.sk
Jazyková úprava – PhDr. Jana Gašparovičová
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za najväčšie divy považujú naši občania
práve takéto pamiatky. Prvenstvo a prívlastok najväčší div Trenčianskeho samosprávneho kraja získal Bojnický zámok s 2403 hlasmi. Len o niečo menej
– 2163 obdržal Trenčiansky hrad, ktorý
sa teda umiestnil na druhom mieste.
Tretí najväčší počet – 1578 hlasov patrí
hradu Beckov. No a sedem divov dopĺňajú tieto pamiatky: 4. Mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle s 1375
hlasmi, 5. hrad Čachtice – 1249 hlasov,
6. Rímsky nápis na skale Trenčianskeho hradu – 1160 hlasov a 7. Považský
hrad – 1052 hlasov.
Súťažiaci nielenže určili poradie
toho „naj“, čo v kraji máme, ale mali
možnosť získať atraktívne ceny. Víťazov organizátori vyžrebovali v pondelok 27. júla a prví piati mali možnosť
zúčastniť sa slávnostného aktu priamo
na Trenčianskom hrade.
Súťaž Sedem divov Trenčianskeho
samosprávneho kraja slávnostne vyhodnotil a výsledky vyhlásil predseda
TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH počas

XVI. Trenčianskych hradných slávností
1. augusta 2009 na Trenčianskom hrade.
K uvedenej aktivite sa vyjadril i rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka - doc. Ing. Miroslav Mečár, Csc.
„Podobné súťaže jednoznačne podporujem. Je to propagácia kraja, ktorá
pomáha dvíhať aj vzdelanostnú úroveň
mladých ľudí i ostatných obyvateľov v
regióne... My málo prezentujeme svoju vlastnú kultúru, čo sa urobilo, čo
v minulosti bolo. Na Slovensku je veľa
vecí, o ktorých súčasníci vôbec nevedia. Často si kladieme otázky, odkiaľ
vlastne pochádzame, kto tu bol tisíc
rokov v tejto našej kotline... Potrebujeme sa venovať tomu, čo vzišlo z rúk
našich šikovných predchodcov, čo tu
máme a čo by sme mali rozvíjať... Som
rád, že táto súťaž oslovila aj študentov
našej univerzity, a že našla primeranú
odozvu vo všetkých vekových kategóriách“.
Zdroj: TSK, upravil Alex

