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FAKULTA
PRIEMYSELNÝ CH
TECHNOLÓ GIÍ
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TNUAD

TÉ MA ČÍSLA

V MÁ JI UŽ BUDE
NESKORO

NAPÍSALI O NÁ S
AUTOR Eva Eliášová
Dňa 19. januára 2011 sa na pôde našej univerzity uskutočnila tlačová konferencia z dôvodu dvoch významných udalostí:
Prvou bol vznik a oficiálne otvorenie Centra excelentnosti
pre keramiku, sklo a silikátové materiály. Centrum vzniklo na
základe schváleného projektu v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj financované ho z Euró pskeho fondu
regionálneho rozvoja (štrukturálne fondy EÚ ) ako spoločné
pracovisko Ú stavu anorganickej chémie SAV (Ú ACh SAV),
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
a Ú stavu materiálového výskumu SAV v Košiciach.

Zariadenie v cene viac ako štvrťmilióna eur univerzita zakúpila z
prostriedkov projektu Bielokarpatská sklárska výskumnovývojová a vzdelá vacia zá kladňa Euró pskeho fondu
regioná lneho rozvoja v rá mci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká republika na roky
2007-2013. Zodpovedným riešiteľom projektu a projektovým
manažérom je prof. Ing. Marek Liška, DrSc., prorektor pre vedu,
výskum a medzinárodné vzťahy na TnUAD.

Druhou bolo zakúpenie a umiestnenie špičkového RTG
fluorescenčného spektrometra Tiger S8. Spektrometer
dorazil v závere uplynulého roka z nemeckého Karlsruhe.

Tlačová konferencia sa uskutočnila za účasti riešiteľov oboch
projektov, rektora TnUAD, prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.
a riaditeľa Ú ACh SAV prof. RNDr. Pavla Š ajgalíka, DrSc.

VYBERÁ ME Z TLAČE
ZDROJ TASR
RTG fluorescenčný spektrometer
Profesor Marek Liška prezentuje 19. januára 2011 špičkový
RTG fluorescenčný spektrometer. Zariadenie v cene viac ako
štvrť milióna eur, ktorý univerzita zakúpila z prostriedkov
projektu Bielokarpatská sklá rska výskumno-vývojová
a vzdelávacia základňa Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika na roky 2007-2013...
Čítajte viac na www.tasr.sk.

Galusek - nepriestrelné sklo
Manažé r projektu Centra
excelentnosti pre keramiku,
sklo a silikátové materiály
Dušan Galusek prezentuje 19.
januára 2011 nový koncept
nepriestrelného skla, ktoré
vyvinuli na Trenčianskej
univerzite Alexandra Dubčeka
v Trenčíne v spoluprá ci
so zahraničnými partnermi.
Nový typ skla je odolný voči
strelám proti pancierových
zbraní, ktoré použ ívajú
ostreľovači a jeho uplatnenie
je v špeciá lnej vojenskej
technike...
Čítajte viac na www.tasr.sk.

Š tudenti, využite možnosť na zmenu. Zapojte sa do
programu Think Big
Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny
Telefónica O2, ktorý podporuje projekty mladých ľudí v oblasti
kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu
a voľnočasových aktivít.
Think Big je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do
vytvárania pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť
prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú a zmysluplnú náplň
priestorom, na ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy,
zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie,
realizovať projekt v oblasti umenia, vzdelávania alebo projekt
pre zmysluplné trávenie voľného času.
V rámci programu budú podporené tzv. malé projekty a veľké
projekty: malé projekty podporené sumou do 500 eur a veľké
projekty podporené sumou do 3 000 eur.
Viac informáciízískate na www.ekopolis.sk.

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Ak máte záujem realizovať projekt určený na podporu športu,
vzdelávania, kultúry alebo realizovať charitatívny projekt, máte
možnosťzískaťgrant z Nadácie Slovenskej sporiteľne.
O podporu môžu žiadať občianske združenia, nadácie,
neziskové organizácie, orgány štátnej správy a územnej
samosprávy.
V oblasti vzdelávania Nadácia Slovenskej sporiteľne špeciálne
spolupracuje s univerzitami (v roku 2011 ide o spoluprácu
s 15-timi univerzitami a medzi nimi je i naša).
Oblasti podpory sú napríklad: študentské aktivity, materiálnotechnické vybavenie, publikácie, kultúrne a vzdelávacie
podujatia a iné.
Pokiaľ máte záujem využiť možnosti spolupráce a grantov, viac
informáciízískate na www.nadaciaslsp.sk.
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EDITORIÁ L
Motivace zvenčíje jako smrad...

)

...za pár hodin se vyvětrá. To je názov novej knihy úspešného motivátora, autora
mnohých kníh a prednášateľa Iva Tomana. Zaujímavé čítanie o tom, ako motivácia
síce pomáha, ale pokiaľnevychádza z vnútra človeka, je úplne zbytočná. Pri jej čítaní
si môžeme predstaviť rôzne situácie v pracovnom i súkromnom živote, a ak sa
zamyslíme, zistíme, že je na výroku kus pravdy. V našom čísle TnU Trendov sme
hlavnú tému nazvali "V máji už bude neskoro". Čo tým myslíme, určite pochopíte
po prečítaní úvah našich dvoch študentov, po prečítaní ankety so študentmi
a rozhovoru s úspešným absolventom našej univerzity. Snažíme sa neustále hľadať
vonkajšie faktory, ktoré riadia náš život, ktoré ho ovplyvňujú, a na ktoré sa v konečnom
dôsledku môžeme všetci vyhovoriť. Hovorím všetci - nie iba študenti, ktorísa sťažujú
a vyhovárajú na zlý univerzitný systém, na to, že neexistujú a nie sú žiadne možnosti...
a nedá sa a nejde to... a kto by už len chcel... Hovorím aj o vyučujúcich
a pracovníkoch, ktorítiež radi uvítajú možnosť"vyhovoriťsa" na zlé podmienky, na to,
že to už vôbec nefunguje a to už vôbec nepôjde a tiež sa to nedá a teda je to úplne
zbytočné... V hlavnej téme nášho čísla si môžete prečítať názory dvoch študentov,
ktorí možno našli v sebe inú, ako tú vonkajšiu motiváciu a staviame ju do kontrastu
s názormi študentov, ktorí sa zúčastnili ankety. Prinášame ich názor na štúdium
a prax. Okrem hlavnej témy prináša časopis pravidelné sekcie ako sú udalosti, kde si
môžete prečítať, čo sa za ostatné obdobie udialo na našej univerzite, prinášame
informácie zo študentského života a novinky z odbornej literatúry. Nevynecháme ani
športové udalosti. Pripravili sme pre vás aj malý "športový rozvrh", aby ste sa nemohli
vyhovoriť, že ste nemali informácie, a preto nešportujete . Časopis uzatvárajú
pozvánky na domáce i zahraničné konferencie ako aj aktuálne výzvy a súťaže. Verím,
že čítanie ďalšieho čísla TnU Trendy bude nielen vonkajším faktorom motivácie, ale
prinesie aj impulz na nový štart s našou vlastnou motiváciou. Nakoniec, veď vetraťsa
musívždy ...
S prianím príjemného čítania

Nikola Macharová
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SÚ Ť AŽ : POZNÁ Š TRENČÍN ?
AUTOR Renata Janošcová
23. novembra 2010 sa na Trenčianskej radnici stretli výhercovia súťaže „Poznáš Trenčín?“ s viceprimátorom mesta
Tomášom Vaňom, ktorý víťazom odovzdal ceny venované kanceláriou primátora.
Prvé miesto v súťaži „Poznáš Trenčín?“získal Zvolenčan Michal
Garaj z Veľkej Lúky, okres Zvolen, študent 2. ročníka politológie
na TnUAD; druhé miesto získal Martin Sivý z Dubnice nad
Váhom (študent 2. ročníka manažérstva kvality produkcie
TnUAD). O tretie miesto sa podelili Trenčan - Ing. Martin
Sedláček (pedagóg TnUAD) a Peter Barančík (študent
1. ročníka verejnej správy FSEV TnUAD z Ľubiše, okres
Humenné).
Viceprimátor Vaňo zablahoželal víťazom a vyslovil uznanie
Michalovi Garajovi, ktorý s prehľadom zvíťazil ako NeTrenčan.
Zároveň vyslovil želanie, aby podobných súťaží o meste
pribúdalo, aby si občania mohli preveriť a najmä doplniť svoje
znalosti o meste, v ktorom žijú, pracujú, či študujú.
Súťaž bola vyhlásená 4. októbra 2010 a ukončená 17. novembra

2010. Súťažiaci po zaregistrovaní sa v LMS (Learning
management system) na linke http://elearning.tnuni.sk/moodle/
vyplnili test, pričom mali k dispozícii dva pokusy. Kvíz prebiehal
ako motivačná aktivita v rámci projektu "Digitalizácia TnUAD:
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie
študijných programov", ktorý TnUAD získala v rámci ESF.
Cieľom súťaže bolo nielen motivovať k výučbe s podporou
e-learningu a zvýšiť počet registrovaných v LMS TnUAD, ale
najmä upriamiťpozornosťštudentov TnUAD na mesto ich štúdií.
Zapojiťsa mohli študenti TnUAD, vyučujúci TnUAD a každý, kto
mal záujem overiťsi svoje znalosti o meste Trenčín.
V prípade záujmu, test je stále dostupný na vyššie uvedenom
linku a do 8. augusta 2011 si môžete svoje znalosti o Trenčíne
nesúťažne otestovať. Vyskúšajte si, či by ste porazili víťaza!

FAKULTA PRIEMYSELNÝ CH
TECHNOLÓ GIÍ V PRVEJ PÄ Ť KE!
AUTOR Milan Olšovský
Aj tento rok nezávislá Akademická ratingová a rakingová
agentúra (ARRA) zverejnila Správu o hodnotenívysokých škôl a
ich fakúlt na Slovensku za rok 2010. ARRA predložila už
6. hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera
o podrobnú analýzu verejne dostupných a overiteľných údajov
o ich vedeckej činnosti, učiteľoch, počtoch študentov, záujme
o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.
Púchovská Fakulta priemyselných technológií bola tento rok
hodnotená veľmi kladne. Medzi 24 technickými fakultami v SR
sa umiestnila na 5. mieste. Je to doteraz najlepší výsledok,
odkedy ARRA hodnotíslovenské vysoké školstvo. Postupne sa
FPT prepracovala z 10. miesta až do prvej päťky, na čo
upozorňuje aj správa: „Z ostatných fakúlt v skupine naďalej
zaznamenáva pozitívny vývoj Hutnícka fakulta Technickej
univerzity v Košiciach, ktorá si udržala štvrtú priečku, ale aj
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Fakulta priemyselných technológii Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka.“
Sústavne sa zlepšuje kvalita a úroveň vedecko-výskumnej
činnosti na fakulte. Napomáha tomu aj práve prebiehajúci
projekt z operačného programu Veda a výskum 5.1/2008-2.1SORO „Budovanie infraštruktúry TnUAD v Trenčíne“.
Na dobudovanie infraštruktúry FPT získala z daného projektu
v rokoch 2009 a 2010 spolu 460 000 eur. V rámci projektu sa
modernizuje vybavenie na fakulte. FPT má za sebou celkovo
mimoriadne úspešný rok, o. i. počas roka sa uzavrela
komplexná akreditácia fakulty. V rámci nej boli FPT priznané
všetky prá va a poskytuje vysokoškolské vzdelá vanie
vo všetkých troch stupňoch a má právo udeľovať tituly docent
a profesor v odbore materiály. Stále ostáva najlepšou fakultou
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
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ORACLE ACADEMY
AJ NA NAŠ EJ UNIVERZITE!
AUTOR Renata Janošcová
Dnes už nikto nepochybuje o tom, že rýchly rozvoj poznatkov a technológií v oblasti IT sa nezastaví. Ich integrácia do
osnov jednotlivých kľúčových predmetov štúdia informatiky nie je okamžitá, vyžaduje si určitý čas. Dôsledkom toho je
stav, že absolvent často odchádza z vysokej školy s poznatkami, ktoré neodrážajú očakávania zamestnávateľov.
Dôležitosť uplatnenia poznatkov zo štúdia si rovnako
uvedomujeme aj na TnUAD. Hľadáme možnosti, ako umožniť
študentom osvojiť si aktuálne poznatky o technológiách,
s ktorými sa ako absolventi v praxi stretnú. V našom príspevku
popisujeme iniciatívu, ktorú sa podarilo na TnUAD v roku 2008
rozbehnúť, a ktorá pokračuje aj v tomto akademickom roku.
Firma Oracle, ako jeden z čelných predstaviteľov v oblasti
databázových a informačných systémov, si uvedomuje
dôležitosť spolupráce s akademickou sférou. Iniciatíva Oracle
Academy predstavuje študijné programy, ktoré poskytujú
študentom dôležité obchodné a technologické znalosti,
po ktorých je v globálnej ekonomike dopyt. Prostredníctvom
nich majú študenti a učitelia prístup k najaktuálnejšiemu
softvéru, študijným materiálom a certifikátom.
Pre rôzne typy škôl sú pripravené tri študijné programy, formou
ktorých sa možno zapojiťdo spomínanej iniciatívy:
1. Introduction to Computer Science
2. Advanced Computer Science
3. Enterprise Business Applications and Processes
Zapojením sa do programu môžu katedry univerzity v plnej
miere používať učebné plány a študijné materiály vytvorené
v rámci niekoľkých kurzov (predmetov) Oracle University –
samostatnej divízie spoločnosti Oracle pre prípravu
profesionálov v IT sfére.
V žiadnom prípade to však neznamená, že sa výučba
databázových systémov bude orientovať na túto platformu.
Vyučujúci má možnosťvyužiťmateriály v rozsahu, ktorý uzná za
zvládnuteľný, adekvátne platformovo nezávislý, a ktorý vhodne
rozvíja teoretický základ predmetu.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je
od roku 2008 na základe zmluvy o spolupráci s firmou Oracle
Slovensko, spol. s r. o. zapojená do vzdelávania vyučujúcich
v rámci „Oracle Akademy“ – celosvetového akademického
programu pre vyučujúcich v anglickom jazyku.
Vzdelávanie prebieha v dvoch programoch:
1. Introduction to Computer Science
2. Advanced Computer Science
Kurz Oracle Introduction je určený pre všetkých, ktorí chcú
získať prehľad o relačných databázach a programovacom
jazyku SQL a PL SQL. Na tomto kurze sa účastníci naučia písať
dotazy nad jednou i viacerými tabuľkami, manipulovať s dátami
v tabuľkách a vytvárať databázové objekty, nastavovať
oprávnenia k objektom na systémovej úrovni, vytvárať indexy a
constrainty a pracovaťs metadátami. Ú častníci si osvoja i ďalšie
techniky, ktoré sú bežné pri práci v prostredíOracle Database.

zaoberá efektivitou programovania, použitím externých rutín
vytvorených v jazyku C a Java, stránkami PSP (PL/SQL server
pages) a citlivo odlíšeným prístupom.
Kurz Oracle Advanced Computer Science je určený pre
všetkých, ktorí chcú získať prehľad o administrá cii
databázového servra. V rámci tohto vzdelávania získali v roku
2009 zapojení vyučujúci FM certifikáty v kurze „Oracle
Database 10g“ (Ing. Ján Ž abka, CSc., Ing. Renata Janošcová,
PhD., Ing. Dušan Zervan), v kurze „Database Design and
Programming with SQL“ (Ing. Dušan Zervan, Ing. Tomáš
Páleník) a v kurze „Database Programming with PL/SQL“.
Zúčastnení pedagógovia patria do skupiny viac než 120
pedagógov zo 14 krajín v Európe, na Blízkom východe a v Afrike
(EMEA), ktorí majú možnosť participácie v tomto školiacom
programe. Medzi iné vysoké školy zúčastnené v tomto
programe patria: ČVUT v Prahe, VUT v Brne, TU v Košiciach,
UKF v Nitre, STU v Bratislave, CU/VŠ M v Trenčíne. Ú častníci
mali príležitosť získať nové technologické znalosti, skvalitniť
svoje výukové programy a obohatiť ponuku svojich kurzov.
Navyše každý účastník, ktorý školenie úspešne dokončí, bude
mať možnosť získať certifikáciu Oracle Certified Professional
(OCP).
Vzdelávanie prebieha formou dištančnou a prezenčnou.
Dištančná forma (marec - máj 2011) je realizovaná
prostredníctvom LMS platformy firmy Oracle (on-line
vzdelávanie aj testovanie) pod vedením zahraničného lektora.
Následne pre úspešných absolventov nasleduje prezenčná
forma - týždňový seminár, na ktorom sú robené aj záverečné
skúšky a testy.
Tieto kurzy a ďalšie služby v celkovej hodnote 1 143 336 eur
v roku 2008 a 735 354 eur v roku 2010 boli TnUAD poskytnuté
bezodplatne. Každoročne sa aktualizuje zoznam záujemcov aj
zmluvy o spolupráci. V tomto roku firma ponúkla možnosť
rozšírenia tohto vzdelávania aj na iné fakulty TnUAD a ďalších
záujemcov o toto vzdelávanie.
Verím, že Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne bude využívať aj naďalej túto spoluprácu, ktorú sa
podujala zastrešiť prorektorka pre vzdelávanie Ing. Katarína
Jankacká, PhD., a aj týmto spôsobom prispievať k výstupom
vzdelávacích aktivít a spolupráce s praxou pre potreby
komplexnej akreditácie.

Ú častníci sa naučia, ako pomocou rozšírených funkcií PL/SQL
navrhovať a ladiť rozhranie PL/SQL na čo najúčinnejšiu
interakciu a spoluprácu s databázou a ďalšími aplikáciami.
Používaním rozšírených funkcií návrhu programu, balíkov,
kurzorov, rozšírených metód rozhrania a kolekcií sa účastníci
naučia vytvárať výkonné programy PL/SQL. Kurz sa ďalej
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ZAUJÍMAVÉ IT SEMINÁ RE
AUTOR Renata Janošcová
V rámci Týždňa vedy zorganizovali pedagógovia Katedry ekonómie a ekonomiky FSEV v spolupráci s doc. Ing. Otom
Barborákom, CSc., prorektorom pre informatizáciu a Ing. Katarínou Jankackou, PhD., prorektorkou pre vzdelávanie
zaujímavé IT semináre:
„Bezpečnosťv IT“ a „Oracle® Academy”
2. 12. 2010 od 12:30 – 16:00
• Identity Management - bezpečnosť v IT prostredí • Oracle®
Academy – informácie o vzdelávacom programe určenom pre
akademický sektor • Diskusia s absolventmi vzdelávania v rámci
Oracle® Academy a novými záujemcami z radov vyučujúcich
TnUAD
Lektori a hostia: Ing. Marián Kuna - Principal Sales Consultant,
Oracle Slovensko, spol. s r.o., Lenka Mutkovičová - Business
Operations Manager, Oracle Slovensko, spol. s r.o., Ing. Tomáš
Pá leník, absolvent vzdelá vacieho programu „Oracle®
Academy”.
Organizačný výbor: Ing. Renata Janošcová, PhD. Ing. Elza
Kočíková, PhD., Katedra ekonómie a ekonomiky FSEV

„Nové trendy v IS/IKT“
3. 12. 2010 od 9:00 – 11:30
• Moderné IS a nové IKT, trendy rozvoja IS, OLAP, databázové
technológie, data mining • BI - jeho využitie v štátnej a verejnej
správe • E-learning pri budovaní znalostnej spoločnosti... –
krátke ukážky realizácie výučby vybraných častí informačného
systému Helios Orange na rôznych platformách LMS (Moodle
TnUAD, LMS fi Assecco… )
Lektori: Ing. Petr Hampl, ASSECO Solutions, ČR, Ing. Július
Rebeťák, ASSECO Solutions, SR, Ing. Renata Janošcová,
PhD., TnUAD
Organizačný výbor: Ing. Renata Janošcová, PhD., Ing. Elza
Kočíková, PhD., Katedra ekonómie a ekonomiky FSEV
Obe akcie prebehli na vysokej odbornej úrovni.

V rámci tohto seminára prebehlo prvé stretnutie so záujemcami
o vzdelávanie v rámci Oracle Academy z radov vyučujúcich
TnUAD.

POKRAČOVANIE MODERNIZÁ CIE
UNIVERZITY ZO ZDROJOV EU
AUTOR Tomáš Hanulík
Š tudenti aj pedagógovia si môžu všimnúť, že v priestoroch TnUAD už niekoľko mesiacov prebieha viac či menej viditeľná
inštalácia nových informačno-komunikačných technológií. Tie viac viditeľné zmeny sú nové počítače vo všetkých PC
učebniach, audiovizuálna technika v učebniach (projektory, notebooky, plátna, ozvučenie), internetové terminály, LCD
infopanely, 2 nové moderné jazykové učebne a mnohé ďalšie moderné vybavenie. Tie menej viditeľné zmeny sú obmena
PC serverov a internetovej sieťovej infraštruktúry, rýchlejšíinternet a free wifi pokrytie všetkých priestorov TnUAD, ako aj
obmena výskumných a edukačných programov a prístrojov. Skúste sa pozrieť okolo seba v učebniach... malé logá EU na
zariadeniach sú znakom „modernizácie“. Práve tento semester sa všetky zmeny naplno prejavia.

Modernizácia neprebieha len v IKT vybavení, ale aj
v modernizácií a oprave budov a priestorov. Budova TnUAD
v Záblatí(Fakulta mechatroniky) prešla za posledného pol roka
rozsiahlou rekonštrukciou (kompletným zateplením, výmenou
okien a opravou interiérov), v C budove TnUAD (FSEV) sa
kompletne zrekonštruovalo pivničné podlažie do moderných
priestorov špecializovaných 4 učební, študovne pre študentov
a fakultnej knižnice. Keď zablúdite na najvyššie poschodie
rektorá tnej budovy (kde mimochodom sídli jedno
z najúspešnejších pracovísk na TnUAD - VILA), mohli by ste si
všimnúť zrekonštruované chemické laboratória. Menej
viditeľná, ale dôležitá, je výmena starej internetovej kabeláže
v B budove TnUAD.
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Všetky tieto zmeny majú spoločného menovateľa a to projekt
5.1 OPVaV „Modernizácia infraštruktúry TnUAD v Trenčíne“,
ktorý je financovaný v rámci Operačného programu Výskum
a Vývoj zo zdrojov EU a Š R. V rámci projektu sa do mája 2011
preinvestuje viac ako 5 miliónov eur, čo je doteraz najvyššia
jednorazová investícia v oblasti vzdelávania a výskumu
v Trenčianskom kraji. Momentálne intenzívne prebiehajú
modernizačné aktivity a výmena IKT zariadení, ako aj
dokončovanie stavebných rekonštrukcií, do apríla 2011 by malo
byť všetko úspešne ukončené. Týmto poprosíme študentov aj
pedagógov o trpezlivosť a všetkým zúčastneným pracovníkom
aj dodávateľom ďakujeme za pomoc pri dosiahnutí hlavného
cieľa projektu – materiálne zmodernizovať našu Trenčiansku
univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

TNU TRENDY

JAZYKOVÉ KURZY V DOUBLEDECKERI
AUTOR Monika Jakubecová
Dňa 10. februára 2011 v popoludňajších hodinách mali študenti možnosťinformovaťsa o formách jazykového vzdelávania
v zahraničía zapojiť sa do súťažío rôzne pobyty a stáže prostredníctvom akcie EF European Bus Tour, ktorá sa konala už
štvrtý ročník. Tento rok zavítali aj do areálu TnUAD. Dvojposchodový anglický doubledecker navštevuje európske
metropoly a šíri osvetu jazykového vzdelávania medzi mládežou.
Viac informáciío jazykovom vzdelávanív zahraničímôžete získaťna stránke www.jazykovepobyty.sk.

FOTO Vadimír Ragula

AKTUÁ LNE OTÁ ZKY POLITIKY
AUTOR Oľga Bočáková, Alena Tomášiková
Celouniverzitné pracovisko katedra Politológie usporiadala dňa 4. februára 2011 na pôde Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne vedeckú konferenciu pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Konferencia
sa uskutočnila pod záštitou rektora prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., ktorý konferenciu slávnostne otvoril.
Pozvaní boli významní hostia zo zahraničných i slovenských
univerzít: prof. Dr. Herbert Strunz z Westsächsische
Hochschule, Zwickau, riaditeľ Inštitútu pre politické a sociálne
vedy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr. Peter
Horváth, PhD. , doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. z Ministerstva
zahraničných vecí SR, ako aj ďalší hostia z Moskvy, Zwickau
a Ostravy.
Rokovanie medzinárodnej konferencie bolo rozdelené do
2 odborných tematických sekcií: Teória politiky a medzinárodné
vzťahy a Sociálna a zdravotná politika.
Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., zástupkyňa pre pedagogiku,
vo svojom príhovore poukázala na jej aktuálnosť, výmenu

skúseností z oblasti vzdelávania, nové smerovanie edukácie
v oblasti sociálnej, zdravotnej politiky, ošetrovateľstva
a medzinárodných vzťahov. Na konferencii boli odprezentované
odborné vystúpenia významných osobností. Diskusné fórum
tvorili aj pedagógovia štúdijného programu Politológia a Fakulty
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne.
Veríme, že konferencia naplnila očakávania a bude impulzom
pre pokračovanie a rozširovanie vedeckých aktivít v oblasti
aktuálnych otázok politiky, v oblasti zdravotnej a sociálnej, cez
prepojenie teórie s praxou a intenzívnou spoluprácou
so zahraničím na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne.

KPD S MÓ DNOU PREHLIADKOU
AUTOR Alexander Vika
Za prítomnosti rektora TnUAD prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., dekana FPT TnUAD prof. Ing. Jána Vavra, PhD., vedúceho
KPD FPT TnUAD doc. Ing. Pavla Lizáka, PhD. a primátora mesta Ružomberka PaedDr. Jána Pavlíka bola v priestoroch
Liptovského múzea v Ružomberku otvorená výstava prác poslucháčov Katedry priemyselného dizajnu FPT TnUAD
v Ružomberku z letného a zimného semestra roku 2010 spojená z módnou prehliadkou realizovaných módnych odevov.
Na výstave boli prezentované návrhy na bytový a odevný textil. Súčasťou boli prezentované návrhy šperkov a návrhov
priemyselného dizajnu.

TNU TRENDY
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OLYMPIÁ DA NA FM
AUTOR Zuzana Lengyelová
Mladí talentovaní matematici a informatici na pôde FAKULTY MECHATRONIKY Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Mechatroniky TnUAD v Trenčíne i v tomto
akademickom roku v druhej polovici januára prepožičala časť
svojich priestorov stredoškolákom - finalistom krajských kôl
predmetových olympiád z matematiky a informatiky. V dňoch
11. 1. 2011 a 18. 1. 2011 sa v odborných učebniach Fakulty
Mechatroniky TnUAD uskutočnilo krajské kolo jubilejného 60.
ročníka Matematickej olympiády a 26. ročníka Olympiády
v informatike. Predmetové olympiády a postupové súťaže
žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej
republike, majú postupový charakter a sú organizované ako
jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade
s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky, ktoré je ich vyhlasovateľom,
v oblasti prá ce s talentovanými deťmi a mlá dežou.
Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Podpora inovatívnych vzdelávacích aktivít, podporujúcich talent
a individualitu jednotlivcov, je jednou z priorít našej spoločnosti
ako i našej fakulty.
Náš recept na úspešnú modernizáciu vzdelávania na Slovensku
je zrejme jednoznačný a čitateľný - keďže spočíva v podpore

sú ťažne zameraných projektov, ktoré robia všetkým
zainteresovaným skupinám, teda žiakom, študentom, učiteľom
aj rodičom radosť, pretože podnecujú chuť učiť sa a získavať
nové informácie moderným a motivujúcim spôsobom. Výsledky
našej niekoľkoročnej spoluprá ce v oblasti zá ujmovovzdelávacích aktivít podporujúcich technicky mysliace talenty
na všetkých stupňoch škôl nás ubezpečujú v tom, že naša práca
má veľmi reálny až „hmatateľný“ význam. Moderné technológie
zmenili nielen spôsob komunikácie či zábavy, ale i vzdelávania
sa dnešných mladých ľudí. Medzi naše priority patrí
samozrejme snaha podporovať spoluprácu s inovatívnymi
učiteľmi a školami a pomáhať im využívať potenciál technológií
vo vyučovaní a vzdelávaní ako i motivovať ich k súťaživosti
s cieľom zviditeľniť schopností talentovaných stredoškolákov potencionálnych študentov našich technicky orientovaných
fakúlt. Veď v konečnom dôsledku prioritou našich aktivít je
podporovať vedecký a aplikovaný výskum nielen v informatike
a matematike, ale i v robotike, elektrotechnike, elektronike či
energetike ako i výchovu technického dorastu pre 21. storočie.
Oboje vyžaduje zavádzanie flexibilných a moderných metód
do komplexnej prípravy študentov. Spoločným menovateľom
týchto programov je dlhodobé pô sobenie, kontinuita
a profesionalita.

Š TUDENTSKÁ RADA VYSOKÝ CH Š KÔ L
AUTOR Zuzana Fabšíková
Všetci vedia o fungovaní UPC, Akademického senátu či IAESTE, ale málokto vie aj o fungovaní Š RVŠ , kde máme aj
zástupcu z našej univerzity, študentku druhého ročníka ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva, Lucku Š malovú.
Požiadali sme ju o krátky rozhovor. Čo to Š RVŠ vlastne je?
Š RVŠ je Š tudentská rada vysokých škôl SR. Je najvyšším
zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku
a poradným orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.

Ako si sa Ty dostala do tejto rady študentov?
Bola som zvolená študentskou časťou Akademického senátu
TnUAD, kde som členkou.

Kedy vznikla Š RVŠ ?
Prvé zasadnutie sa konalo dňa 26. 03. 1997 v Bratislave.

Máme ešte okrem Teba nejakého zástupcu?
Á no, študentku Fakulty priemyselných technológii v Púchove
Katku Poláčkovú.

Kto tvoríŠ RVŠ ?
Š RVŠ združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl na
Slovensku.

Ako často mávate zasadnutia?
Približne raz za dva mesiace. Najbližšie je plánované od 25. do
27. februára v Senci.

Čo je hlavnou úlohou Š RVŠ ?
Š tudentská rada vysokých škôl obhajuje, podporuje a
presadzuje práva, háji záujmy študentov vysokých škôl
a vyjadruje sa k podstatným a aktuálnym otázkam, návrhom,
problémom a opatreniam v oblasti vysokoškolského štúdia.

Ako si spokojná s doterajším pôsobením v Š RVŠ ? Prinieslo
Ti to niečo?
So svojím pôsobením som spokojná. Spoznala som kopec
nových ľudí, získala som nové skúsenosti ako aj iný pohľad na
problematiku vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Mohli študenti počuť o Š RVŠ a jej vyhlásenia v ostatných
dňoch v médiách?
Á no, určite. Verím, že študenti zachytili v médiách, že Š RVŠ
vyhlásila štrajkovú pohotovosť s účinnosťou od 15. februára.
Dôvodom bol kontroverzný zákon č. 499/2010 Z.z., ktorým sa
mení zákon o zdravotnom poistení. Tento zákon ukladá
povinnosťštudentom nad 26 rokov a doktorandom nad 30 rokov
platiť si preddavky vo výške 46,06 euro mesačne. Š RVŠ bola
podporená aj Asociáciou doktorandov Slovenska (ADS). Takže
myslím, že o Š RVŠ je určite počuť.

Čo môžem spraviť, ak by som chcela byť tiež členkou
Š RVŠ ?
Najdôležitejšie je začať sa zaujímať o študentský život
všeobecne. Zapájať sa do diskusií, zaujímať sa, čo sa deje
v senáte. Takto človek získa prehľad. Môže sa spojiť priamo
so Š RVŠ a tívysvetlia konkrétne pravidlá, keďže v Š RVŠ je viac
pozícií - komisií, kde sa študent môže realizovať. Závisí hlavne
od jeho ambíciía záujmu.
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V ďalších číslach vám budeme pravidelne prinášať informácie
o tom, čo sa v Š RVŠ deje.

TNU TRENDY
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V MÁ JI
UŽ BUDE NESKORO
Š TÚ DIUM OČAMI Š TUDENTOV
AUTOR Marcela Barčáková, Norbert Jiroš

Marcela Barčáková, Politológia
Milíkolegovia, dovoľte mi napísaťpár riadkov o štúdiu na našej univerzite a našej kariére.
Keď som si uvedomila, že niektoríz nás približne v máji ukončia získať skúsenosti z prostredia parlamentu otvorená pre
svoje štúdium na univerzite, napadlo mi, ako sme doteraz všetkých študentov, nielen pre politológov. Stačí si poslať
pracovali na svojej kariére. Tí, čo sú v končiacich ročníkoch prihlášku. Vrelo odporúčam. Okrem zaujímavých ľudí máte
zrejme teraz nemajú čas rozmýšľať, čo bude o pár mesiacov - možnosť zájsť aj do takých priestorov, kde by ste inak vkročiť
skôr ich trápia skúšky, záverečné práce, zápočty, skrátený
nemohli.
semester, štátnice... Ale predsa. To, čo sa nám doteraz podarilo
dosiahnuť, je dostačujúce? Mali sme možnosti, resp. máme Taktiež, pokiaľ chce niekto prácu, v prieskume som zistila, že
možnosti získať prax aj počas štúdia? Pracovali sme na sebe každodenne sú „vyhadzované“ na webe nové, aktualizované,
ponuky práce, stáží... Stačí si len vo vyhľadávači pracovných
dostatočne?
ponúk zadať požiadavku, aby vám každodenne chodili
Kedykoľvek, keď prehľadávam webové stránky s pracovnými aktualizácie na email. Môžete si vyselektovať odbor, zameranie
ponukami, vždy sa pousmejem nad požiadavkami a aj miesto, kde by ste mali záujem pracovať. Určite budete mať
zamestnávateľov: „absolvent s 3 ročnou praxou“. To je len jedna v emailovej schránke min. 5 ponúk brigád, asistentúr atď.
z mnohých požiadaviek, ktoré si vyžadujú. Nehovoriac o počte
jazykov, certifikátov a pod. Rozmýšľala som, či je jednoduché
Niektoré firmy a agentúry ponúkajú možnosti získať skúsenosti
nájsť si popri štúdiu prácu, brigádu. Niečo, kde máme možnosť v ich firme, aj keď u väčšiny je to bez nároku na mzdu. Ale ako
priučiť sa oboru alebo získať prax a skúsenosti. Patrím medzi študenti vysokej školy by sme mali byť ochotní párkrát
tých šťastnejších, ktorí majú možnosť si zarobiť aj popri škole, do týždňa, pre naše dobro, praxovať, aj keď zadarmo. :)
a nielen ako dokladač tovaru. Týmto nechcem uraziťnikoho, kto
si takto privyrába. Práca šľachtí človeka. Ale študujeme preto, Naša škola ponúka možnosti stáží, najmä cez leto, do rôznych
aby sme nakoniec robili vo veľkosklade? Myslím, že určite nie.
krajín. Stačí si len kliknúť na www.vav.tnuni.sk a všetky
informácie nájdete tam. Nehovoriac o veľkej ponuke študijných
Preto som robila menší prieskum vo firmách a na webových pobytov.
stránkach, ktoré ponúkajú prácu. Väčšina z nás sa sťažuje, že
nevie, kde má získať prax a skúsenosti, keď nikde nikto Tak teda, milíkolegovia, hor´sa skúšaťšťastie, aby sme si v máji
neponúka prácu. Čo takto skúsiť stáže? Osobne stážujem nemuseli povedať: Už je neskoro...
v Národnej rade Slovenskej republiky. V súčasnosti je možnosť

Norbert Jiroš, ĽZPM
Milí kolegovia študenti, som veľmi rád, že som dostal ponuku prispieť do univerzitného časopisu. Dovoľte mi vás
informovaťo možnostiach uplatnenia a zapojenia sa do mimoškolských aktivít.
Každá škola je taká výnimočná, akí výnimoční sú na nej pohovore na riadiacu pozíciu.
študenti. Znamená to, že kvalitnú školu robíaj vedenie školy, aj
vyučujúci, ale hlavne študenti a ich prístup. Poznáte študentský
Vo svojom okolí sa stretávam s poznámkami študentov, ktorí
syndróm? „Ja som študent, ja študujem a nič iné ma nezaujíma.“ často rozprávajú o prístupe študentov a o prístupe vyučujúcich
Vás to možno nezaujíma ale zaujíma to riaditeľa firmy pri k nim. O tom, že kde si majú nájsť prácu, aby nadobudli prax

TNU TRENDY

07 | TÉMA ČÍSLA

potrebnú k uplatneniu sa po dokončení školy a množstvo iných
pripomienok. Ale čo s tým? Myslíte si, že je dobré o tom len
rozprávaťa nič nerobiť? Ja si myslím, že nie! Veď každý študent
je niečím výnimočný a aj malým pričinením môže zvýšiť úroveň
školy alebo svoju hodnotu na trhu práce. Viem, že to nie je ľahké,
ale ten, kto chce v živote niečo dosiahnuť, ten na sebe neustále
pracuje. Š kola ponúka rôzne mimoškolské aktivity, do ktorých
sa môžete zapojiť. Určite si hovoríte, že zadarmo nič robiť
nebudem. Veď to nie je zadarmo. Je to „investícia
do budúcnosti!“ Koľko ľudímôže pri pohovore povedať: bol som
predsedom študentského parlamentu, člen senátu, zaujímal
som sa o chod školy a jej úroveň, našiel som chyby na škole a
zmenil som ich, fungujem v neziskovej organizácii a mnoho
ďalšieho... Samozrejme to nie je jednoduché, nie všetko sa
podarí, ale pamätajte, z malých vecísa stávajú veľké veci.

Ako príklad môžem uviesť neziskovú organizáciu Trenčianska
nadácia. Trenčianska nadácia v spolupráci s Mladými
filantropmi každoročne otvára grantové kolo. Informácie o tom,
čo je to grantové kolo získate na www.trencianskanadacia.sk.
Mladí filantropi sú skupina dobrovoľníkov, ktorí to všetko
zastrešujú. Dobrovoľníctvo znamená, že človek vykonáva určitú
činnosť bez nároku na honorár. To znamená, že bez finančnej
odmeny. Ale zadarmo to nie je. Trenčianska nadácia
zabezpečuje pre mladých filantropov odborné školenia,
na ktorých dostávajú informácie, ktoré im školský systém
nezabezpečí a hneď ich dávajú do praxe. Ako príklad uvediem
školenie fundraisingu, vytváranie tlačových správ a press
briefing, PR komunikáciu a množstvo ďalších.
Trenčianska nadácia je otvorená akejkoľvek spolupráci, tak
neváhajte a ozvite sa.

ANKETA Š TUDENTOV
AUTOR Renata Janoščová, Nikola Macharová
Milípriatelia – študenti, doktorandi, pedagógovia, pracovníci univerzity. V obdobíod 15. januára 2011 do 11. februára 2011
ste mali možnosť vyjadriť sa na niekoľko otázok týkajúcich sa možnostíodbornej praxe počas vášho štúdia. Otázky boli
umiestnené v systéme LMS – Moodle, v e-learningu TnUAD a odpovedaťmohli študenti všetkých fakúlt našej univerzity.
Prinášame Vám prehľad a výstup z ankety – teda vaše názory.
Základná charakteristika:
V ankete sa nachádzalo šesť jednoduchých otázok. Na štyri z
nich ste mohli odpovedať Á no alebo Nie. Jedna mala viac
možností odpovedí a jedna bola otvorená. Počas 26 dní na
otázky odpovedalo 52 študentov. Najväčšie zastúpenie mali
študenti FSEV a FM.
Vyhodnotenie a grafické znázornenie:

5. Ak nepracujete
v odbore, prečo?

A tu je zopár z vašich odpovedí:
§ Ani neviem, kde by ma mohli zamestnať popri škole s mojím

odborom...
1. Pokladáte prax
počas štúdia
za dôležitú?

§ Bývam v PE a tu je pre študentov veľmi málo pracovných

príležitostí...
§ Málo poznatkov a skúseností z odboru...
§ Nemám známych na tých správnych miestach.
§ Nepracujem...
§ Nie je možné si vytvoriť rozvrh podľa seba ani ho nijakým

spôsobom prispôsobiť.

2. Pracujete
popri štúdiu?

§ Nie je možnosť...
§ Nie sú možnosti...
§ Nikdy sa nenaskytla taká príležitosť...
§ Pretože prácu vo verejnej správe popri skole je získať

takmer nemožné...
§ Pretože v dnešnej dobre je to nemožné.. to je podľa mňa

každému jasné...
§ Š tudujem denne a nemám čas na prácu.
§ V súčasnosti je veľmi ťažké nájsť prácu v odbore. Beriem čo

3. Pracujete
v odbore
vášho
študijného
zamerania?

príde: stavba lešenia, výstupný kontrolór...
§ Ž iadna príležitosť...

6. Viete o možnosti pracovných stáží a praxe, ktoré Vám
môžu zabezpečiť pracovníci Oddelenia vedy, výskumu a
medzinárodných vzťahov na TnUAD?

4. Ak pracujete
v odbore,
na akej
pracovnej
pozícii pracujete?
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Krátke zhodnotenie:
97 % opýtaných študentov pokladá prax za dôležitú. Z toho 66 %
dokonca aj pracuje, čo sa dá vnímať pozitívne. Avšak zo 66 %
pracujúcich študentov, iba 19 % pracuje v odbore – a aj to
neznamená, že pracujú skutočne v oblasti, ktorú študujú. Kde
teda študenti vidia najväčšie problémy v získanípraxe už počas
štúdia? Je možné to vidieťvo vybraných odpovediach na otázku
č. 5. Nie ku každej odpovedi a ku každej situácii sa dá nájsť
riešenie. Ale pokúsili sme sa hľadaťriešenia a tie môžete s nami
prediskutovaťv prostredíe-learningu.
Čo nám ale z vašich názorov vyplýva?

2. VYŠ Š IA A LEPŠ IA INFORMOVANOSŤ O PROGRAME
ERASMUS - stáže.
Informá cie o programe Erasmus je možné ná jsť na
www.vav.tnuni.sk. Každý rok býva na začiatku zimného
semestra Informačný deň, kde osobne pracovníci Oddelenia
pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy informujú študentov
o možnosti štúdia a stáží v zahraničí. Pravidelne sa v TnU
Trendoch objavujú reporty študentov, ktorí už stáž/štúdium v
zahraničí absolvovali. Na nástenkách sa nachádzajú letáky
o aktuálnych ponukách pre študentov. Informácie je možné
získať osobne na Oddelení pre vedu, výskum a medzinárodné
vzťahy alebo e-mailom na erasmus@tnuni.sk.
Ako zabezpečiťešte lepšiu informovanosťpre študentov?

1. PRAX POČAS Š TÚ DIA JE VEĽMI POTREBNÁ
A Š TUDENTI SI TO UVEDOMUJÚ
2. Š TUDENTI MAJÚ POCIT, ŽE NEMAJÚ ALEBO
NEEXISTUJÚ MOŽNOSTI ZÍSKANIA PRAXE

Aké riešenia a ďalšie otázky sa nám ponúkajú? Čo môže spraviť
univerzita a čo študenti pre zlepšenie tohto stavu?
1. MALA BY BYŤ PRAX SÚ ČASŤOU Š TÚ DIA?
Univerzita by sa mala snažiť o lepšie prepojenie praxe
so štúdiom, nadväzovať kontakty s firmami v regióne a pokúsiť
sa zabezpečiťprax počas štúdia pre študentov?

3. ČO VIAC BY MOHLI SPRAVIŤ Š TUDENTI SAMI?
O tom, čo viac by mohli spraviťštudenti sami píše Norbert Jiroš,
študent odboru Ľudské zdroje a personálny manažment
vo svojom článku "Š túdium očami študenta". A čo si myslíte vy?
Všetkým, ktorísa zapojili do tejto ankety Ď AKUJEME!
Anketa bola uzatvorená 11. 2. 2011.
Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte aj do ďalšej pripravovanej
ankety, ktorá sa bude venovať aktuálnym témam študentov VŠ
a bude na LMS od marca 2011.
Pokiaľ máte ďalšie nápady alebo chcete podrobnejšie
vyjadriť váš názor, môžete kontaktovať priamo redakčnú
radu TnU Trendov na tnutrendy@tnuni.sk.

ROZHOVOR S MICHALOM
Š TEPANOVSKÝ M
AUTOR Eva Eliášová
Ing. Michal Š tepanovský, PhD.
Odborný asistent na katedre počítačov
na Českom vysokom učení technickom
v Prahe. Absolvent strednej priemyselnej
školy v Myjave, odbor mechatronika.
Inžiniersky titul získal na Fakulte
mechatroniky TnUAD v Trenčíne v roku
2006.
Prečo ste sa rozhodli pokračovaťv štúdiu na TnUAD?
Bolo to prirodzené rozhodnutie. Už na strednej škole som vedel,
že chcem pokračovať v tom, čo som začal. Mechatronika ma
bavila, videl som v nej budúcnosť. Iné technické vysoké školy
ponúkali viac-menej monotematicky zamerané štúdium, či už
orientované iba na strojárstvo, iba na elektrotechniku, či
informatiku. Š tudovaťkaždý z týchto odborov samostatne by pre
mňa znamenalo nerozvíjaťsa v tých ostatných.
Ktorý z vysokoškolských pedagógov na TnUAD Vás zaujal
najviac?
Rozhodne ním je akademik Plander. Od neho som sa najviac
naučil, a to nielen čo sa týka vedomostí. Informácie si dokážete
nájsť aj v knihách alebo na internete. Avšak osobný kontakt,
prístup, skúsenosti, postrehy a pripomienky, to tam nenájdete.
Práve preto som sa rozhodol po skončení inžinierskeho štúdia
pokračovaťďalej pod jeho vedením.
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Ako dlho ste si hľadali prácu po ukončeníštúdia?
Prácu som si nehľadal. Ona si ma našla sama. Presnejšie
povedané, ponuky prichádzali samé. Stačilo zverejniť svoj
životopis. No napriek tomu som sa nakoniec rozhodol zostať
v školstve.
Sledovali ste medializované kauzy TnUAD v rokoch
2009/2010? Ak áno, aké sú podľa Vás šance TnUAD na
ozdravenie?
Á no, sledoval som všetky kauzy veľmi pozorne. Predovšetkým
ma mrzí to, akým spôsobom médiá podsúvali informácie
verejnosti. Chápem, že to zvyšovalo sledovanosť, ale univerzite
to uškodilo. Napriek tomu si myslím, že univerzita má veľmi
dobré šance, aby mohla i naďalej ponúkať atraktívne študijné
programy, a zároveň, že študenti by mali o ne záujem.
Pochopiteľne je potrebné neustále prispôsobovať študijné
programy nielen stavu súčasných poznatkov, ale aj súčasným
trendom v Európe a vo svete z pohľadu praxe a ich praktickej
aplikovateľnosti. Aktuálnosť študijných programov musíbyť tým
hlavným lákadlom.
Čo by ste odkázali súčasnému rektorovi, prípadne vedeniu
TnUAD?
Chcel by som zaželaťrektorovi a celému vedeniu univerzity, aby
rozhodnutia, ktoré prijmú, smerovali k ozdraveniu tou správnou
cestou, aby sa univerzita pod ich vedením tešila záujmu
študentov, aby štúdium na univerzite bolo pre študentov
prínosom, a aby absolventi boli dobrou vizitkou školy doma aj
v zahraničí.
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Š TUDENTSKÝ Ž IVOT
IAESTE NA TRENČIANSKEJ UNIVERZITE
AUTOR Jaroslav Spodniak
Ako študent TnUAD som sa zúčastnil na IAESTE DAY, na ktorý ma pozval môj spolužiak Dominik Illek, ktorý je prezidentom
lokálneho centra pre Trenčín. Akcia sa konala v priestoroch jedálne, kde boli pre študentov pripravené stoly na hru poker.
Absolútny víťaz si mohol z hry odniesťfinančnú hotovosť. Pre ostatných bolo pripravené občerstvenie v podobe piva, vína
a gulášu.
Cieľom IAESTE DAY je vytvoriť nové vzťahy medzi študentmi,
oboznámiťštudentov, ako funguje organizácia, čo ponúka a ako
funguje počas školského roka.
IAESTE (The International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience) je medzinárodné
združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných
stážípre študentov technických vysokých škôl. Š tudentom dáva
možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu
absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo
firme. Š tudenti si takýmto spôsobom obohacujú svoje jazykové
a odborné znalosti, spoznávajú novú kultúru a mnohí z nich si
nájdu medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi priateľov na
celý život. Pre mnohých študentov sa tieto obdobia strávené
v zahraničí stávajú nezabudnuteľnými a sú zároveň prvým
krokom k lepšej budúcnosti.
IAESTE bolo založené v roku 1948 v Londýne ako
medzinárodná, nevládna, nepolitická a nezisková organizácia,
cieľom ktorej je šíriť medzinárodné porozumenie a dobrú vôľu
medzi študentmi všetkých národov bez ohľadu na rasu, pohlavie
alebo náboženské vyznanie.
Národné centrum IAESTE Slovakia sa nachádza na pôde
rektorátu Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a
koordinuje činnosť piatich lokálnych centier, ktoré sídlia na
nasledujúcich univerzitách:
§ Slovenská technická univerzita v Bratislave
§ Technická univerzita v Košiciach
§ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
§ Technická univerzita vo Zvolene
§ Žilinská univerzita v Žiline

Š tudenti a čerství absolventi vysokých škôl, ktorí majú okrem
jazykových a odborných znalostí i vedomosti o posledných
trendoch v odbore, sú zväčša prispôsobiví a dokážu rýchlo a
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ľahko prijímať nové poznatky a informácie. Záujem spoločností
o týchto mladých ľudíz roka na rok rastie, a preto sa im IAESTE
Slovakia snaží podať pomocnú ruku prostredníctvom
personálnych projektov:
§ iKariéra Katalóg JOB
§ iKaréra Dni Príležitostí
§ iKariéra.sk
§ Prezentácie

V neposlednom rade sa IAESTE Slovakia snaží odborne
rozvíjaťvlastných členov, čím z nich vyrastajú mladí, motivovaní
a hlavne pre ktorúkoľvek spoločnosťschopníľudia.
IAESTE Alumni sú bývalí členovia IAESTE Slovakia a jeho
terajšíspolupracovníci z pracujúcich radov. IAESTE Alumni boli
založení, aby sa zachovali získané priateľstvá, vymenili
skúsenosti a udržali kontakty s aktívnymi členmi IAESTE.
Som rád, že som sa mohol zúčastniť na prezentácii IAESTE
DAY, na ktorej som sa mohol dozvedieť veľa noviniek a
informácií od skúsených ľudí a budem sa snažiť získané
informácie využiťaj v praxi.
Podrobnejšie info na: http://www.iaeste.sk
Kontakt na lokálne centrum v Trenčíne:
IAESTE Slovakia
Lokálne centrum Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Š tudentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: trencin@iaeste.sk
Prezident lokálneho centra:
Dominik Illek
Mobil: +421 902 974 354
E-mail: dominik.illek@iaeste.sk
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IAESTE DAY 2010 – TRENČÍN
AUTOR Alena Veselá
Ako každý rok, tak aj tento rok sa konal IAESTE DAY pod hlavičkou študentskej organizácie IAESTE už tradične
v priestoroch TnUAD, kde nám vedenie univerzity umožnilo aspoň na jedno popoludnie oddýchnuť si, porozprávať sa so
svojimi priateľmi, zažiťtrochu zábavy a relaxu.
Deň sa nám začal od skorých ranných hodín, všetci členovia
sme sa zišli v našej útulnej kancelárii a ešte raz sme si upresnili
činnosti a povinnosti, ktoré nám boli zverené na celý deň.
Chceli sme ľahký priebeh celej akcie, preto sme sa navzájom
ubezpečili o tom, že každý vie, čo má robiť. Od vyvesenia
plagátov, katalógov, cez nachystanie stánku, dovezenie piva,
vína a iných dobrôt, až po zabezpečenie hudby. Nebolo
jednoduché celý proces skorigovať, ale my Trenčania sme tím,
ktorý pracuje svedomito a ťaháme za jeden koniec. Odbila druhá
hodina popoludní a otvorili sme brány, ktoré na chvíľu
nepripomínali priestory jedálne ale priestor plný hudby, vône
vína a gulášu a času oddychu.
IAESTE DAY 2010 v Trenčíne sa niesol v znamení
študentského života, tak ako tomu je odjakživa v našom meste.
S ubiehaním času študentov stále pribúdalo, hudba hrala, guláš
sa rýchlo míňal, pivo sa lialo potokom, víno rozvoniavalo až na
čerstvý vzduch pred budovu. Pohoda. Jednoducho povedané

pohoda a príjemná atmosféra. Novinkou pre tento rok bola
sekcia „Čajovanie“ a súťaž v pokri. Chlapci z čajovne nám prišli
ukázať, aké druhy čajov vlastne môžme ochutnať. Kde? Predsa
v relaxačných Tuli vakoch. Tie nám spoločnosť Tuli, s.r.o.
(www.tuli.sk) zapožičala na našu akciu a verte mi, boli viac než
obľúbené. Poker sa uskutočnil pod dohľadom študentov expertov na poker. Mali vyčlenený priestor na hru a víťaz si
odniesol aj hodnotnú finančnú odmenu.
Cieľom IAESTE DAY je spriateliť študentov medzi sebou,
oboznámiť ľudí, ako funguje naša organizácia, čo ponúka a ako
fungujeme počas školského roka.
Veríme, že budúci rok sa opäť stretneme na IAESTE DAY
v Trenčíne, a že takéto stretnutia budú pokračovať aj
nasledujúce roky. Príďte aj vy, ktoríste to tentoraz nestihli. Bude
to deň ešte väčšej zábavy, plný hier a študentského voľna.
Váš IAESTE tím, lokálne centrum Trenčín

GRATULUJEME TI UPC!
AUTOR Lukáš Mäsiar

O tom, aký je dôležitý prvý rok v živote človeka sa presvedčil už každý z nás. Prvý rok Univerzitného pastoračného centra
Trenčín bol nie len dôležitý, no aj veľmi úspešný, a preto sme sa rozhodli jeho významný krôčik patrične osláviť.
Dňa 22. 10. 2010 sme sa stretli spolu s našimi profesormi,
dekanmi, prodekanmi a pánom rektorom prof. Ing. Ivanom
Kneppom DrSc., v dobre známych priestoroch UPC-čka
(budova B úplne hore, úplne vzadu).
Svojou návštevou nás podporil aj primátor mesta Trenčín
Branislav Celler a evanjelická farárka Mgr. Janka Bartová. Celá
slávnosťzačala príhovormi Mgr. Janky Bartovej a Univerzitného
kaplána ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., ktorý sa taktiež
poohliadol za uplynulým rokom a zhrnutím predchádzajúcich
akcií v UPC. Pokračovalo sa recepciou spojenou s pohostením
až do podvečerných hodín. Všetko bolo spríjemnené
prezentovaním fotografií z činností UPC v predchádzajúcom
roku.
Š kola nám v tento deň poslúžila nielen ako miesto na oslavu, ale
aj ako kúsok nášho domova, preto sme zo školy neodchádzali a
zostali sme prespať v priestoroch UPC. Nikdy som si
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nepomyslel, že práve my budeme mať exkluzívnu príležitosť
prespať tam, kde by každý z nás bol vždy čo možno najkratšie.
Práve v tento večer som mal možnosť vidieť, ako vyzerajú
prázdne chodby našej B budovy, počas noci, bez vyučujúcich a
študentov. Myslím, že už nikdy nebudem maťtakú možnosťako
som mal práve na tejto nevšednej oslave.
Po večerných rozhovoroch sme vytiahli karimatky, spacáky a
skromne sa rozložili tam, kde ešte nikto nikdy pred nami neležal.
S úsmevom na tvári sme tento deň ukončili, s pocitom, že na túto
noc nikdy nezabudneme.
A tak ti naše drahé UPC
želáme všetko dobré na tvojej
dlhej ceste so študentmi
TnUAD.
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ERASMUS A JA
AUTOR Anna Valentová
Hello, my name is Anna. I am from Slovakia and I study human resources and personnel management. I came to London by
program Erasmus for real life job experience. I would like to tell you more about this program…
Takto sa začínala moja prvá prezentácia v Londýne, jedna
z možností, ktorá sa mi pomocou Erasmu naskytla. Ak by ste sa
chceli opýtať, ako som sa k nej dostala, rada odpoviem a
začnem pekne od začiatku.
Ponuka pod odkazom Erasmus na univerzitnej stránke vo mne
už pár rokov vyvolávala neuhasiteľný vnútorný nepokoj. Túžba
ísť niekam na stáž sa čoraz viac stupňovala, až nakoniec prišiel
čas. Teraz alebo nikdy. Ale kam? Krajiny, kde by som využila
celkom dobrú nemčinu ma príliš nelákali. Lákal ma Londýn, ale
predstava dorozumievania sa rukami a nohami, alebo toho, či
budem vedieť urobiť to, čo odo mňa budú vyžadovať ma desila.
Okrem toho neexistovala žiadna zmluva s firmou z Londýna
a univerzitou. Napadlo ma, že rozpošlem životopisy do firiem
k susedom Čechom. No entuziazmus zo super nápadu každým
mesiacom upadal. Vyzeralo to predsa len jednoduchšie.
Z emailovej schránky sa na mňa vyškieralo len zopár správ,
v ktorých stálo, že buď nemajú miesto, alebo to nie je
momentálne možné. Skrytá túžba vždy zvedavo vykúkala spoza
môjho chrbta, keď sa občas na mojom monitore akoby čírou
náhodou objavili anglické stránky s ponukami práce. Bola to
dlhá, strastiplná cesta, dopracovaťsa k inzerátu volunteer office
worker. To bol zlomový bod a potom šlo už všetko akosi ľahšie.
Odpoveď prišla ešte v ten istý deň a zapálila vo mne
vyhasínajúci plamienok nádeje. Po štyroch mesiacoch sa to
konečne podarilo, začala sa črtaťmoja stáž vo First Aid Training
Organisation. Obavy a úvahy o tom, či na to mám a či to
zvládnem nakoniec prekryla veľká radosť z potvrdenej zmluvy
a vypísaná prihláška na anglický kurz. Mimochodom,
po podpísaní zmluvy prišli ďalšie dve ponuky, no svoje
rozhodnutie som neľutovala.

podnikanie v Londýne, čo zahŕňa práca technika BOZP,
podieľala sa na audite BOZP, ale zúčastňovala som sa i kurzov
a stretnutí, pomáhala s rôznymi administratívnymi prácami,
zoznamovala sa s novými ľuďmi, začínajúcimi alebo už
pracujúcimi v tomto veľkom Londýnskom biznise. Zlepšila som
si angličtinu, spoznala Londýn, jeho okolie, zvyky a tradície
iných kultúr. Počas zbierania skúseností z podnikateľskej
oblasti som využila aj možnosť nazrieť za brány stredných škôl,
zúčastniťsa vyučovania a podieľaťsa na príprave výstavy, ktorá
je tradičnou súčasťou začiatku školského roka.
A aká je teda sľúbená odpoveď na otázku z úvodu tejto eseje?
Pán Parkar sa sústredil nielen na svoju prácu, ale chcel
pomáhať aj svojim praktikantom. So záujmom si vypočul prejav
každého z nás o silných a slabých stránkach a o tom, čo by bolo
potrebné na sebe zlepšiť. Moja predstava o zlepšení
vystupovania pred ľuďmi sa mu zdala ľahko zrealizovateľná.
Dostala som teda priestor na uskutočnenie. Krátka prezentácia
o Erasme v angličtine pred skupinou ľudí vo mne vyvolávala
obavy. No bola to výzva a zvládla som ju nakoniec úspešne.
Popri takejto skúsenosti sa už človeku pri predstave prezentácie
pred domácimi vrásky na čele nerobia.
Erasmus však nie je len o práci. Ž ivot v jednom z najväčších
miest na svete je veľmi pestrý. Obrovská zmes kultúr,
cestovanie metrom a červeným double-deckerom, nákupy
na Oxford Street, prechádzka po Tower Bridge, hamburger na
Trafalgar Square, oddych na tráve pod London Eye či v záhrade
pred Buckinghamským palácom a popri tom z diaľky znejúce
údery Big Benu, návšteva galérií, múzeí, British Library a ulice
centra mesta zaplnené ľuďmi vo dne v noci - to je len kúsok
zo života v Londýne.

Čakala ma maličká kancelária so sympatickým pánom
Parkarom, ktorý je manažérom First Aid Training Organisation.

Táto organizácia poskytuje kurzy prvej pomoci a zdravia
a bezpečnosti pri práci. Okrem toho je pán Parkar aj technikom
BOZP, vyučuje plavecké kurzy, telesnú výchovu i kurzy
potrebné pre získanie certifikátu z oblasti hygieny potravín.
Začínajúci učitelia, absolventi či študenti rôznych odborov
využívajú príležitosť získať skúsenosti prácou
pre túto
organizá ciu. Pá n Parkar neodmieta ani spoluprá cu
s charitatívnymi organizáciami. Trpezlivosť a ochota vždy mi
všetko vysvetliť u neho dominovali tak ako aj jeho dobrý zmysel
pre humor. Časté výjazdy do rôznych firiem v Londýne i mimo
neho, vyučovanie kurzov v jeho kancelárii, na strednej škole
alebo tam, kde si určili zákazníci, robili jeho prácu a teda aj moju
stáž pestrou.
Dočasná výmena študentského života za pracovný mi dala veľa
nových skúseností ale aj otvorila dvere nových možností po
skončeníštúdia. Získala som prehľad nielen o tom, ako funguje
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Verím, že skúsenosti a kontakty, ktoré som získala počas tejto
stáže mi pomôžu v mojom ďalšom profesionálnom živote.
Všetkým, ktorí túžia spoznať niečo nové, chcem iba odkázať:
Skúste to!
Nezostávajte iba pri snoch, zrealizujte ich!
Erasmus je tu na to.

Pokiaľ máte aj vy záujem zúčastniť sa programu Erasmus
a vycestovať na štúdium alebo stáž do zahraničia, pozrite si
informácie na www.vav.tnuni.sk, prípadne nás kontaktujte
na erasmus@tnuni.sk (Oddelenie pre vedu, výskum
a medzinárodné vzťahy).
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Š PORT
Š PORTOVÉ AKTIVITY NA TNUAD
AUTOR Lubomír Král
Š port má na TnUAD svoje stále miesto. Vedenie univerzity sa snažípodporovať a vytvárať možnosti pre šport a športové
aktivity svojich študentov a zamestnancov. Výraznou mierou k tomu prispela aj komplexná rekonštrukcia športovej haly
na Š tudentskej ulici a jej znovuotvorenie v júni 2010 a táto sa ihneď stala centrom športového diania na univerzite. Š tudenti
aj zamestnanci tu nájdu novú telocvičňu s vynikajúcou palubovkou, výborne vybavené fitnescentrum a tiež pekné
pohybové štúdio. Objekt obsahuje tiež dobre a vkusne vybavené príslušenstvo a ako celok zodpovedá vysokým
športovým štandardom. Š tudenti využívajú tiež univerzitnú telocvičňu a fitnescentrum v objekte Fakulty mechatroniky v
Záblatí.
Katedra telesnej výchovy a športu
Organizačnú a realizačnú úlohu športového života univerzity
s radosťou vykonáva Katedra telesnej výchovy a športu, ktorá je
organizačnou súčasťou Fakulty zdravotníctva. Katedra ponúka
študentom a zamestnancom širokú škálu športových aktivít.
V priestoroch telocviční
sú to loptové hry ako futbal, volejbal, basketbal a tiež aj
bedminton a tenis. V ponuke sú aj sebaobrana a úpolové športy
a to karate a aikido. Najnovším trendom v oblasti fitness je
ZUMBA, ktorú majú možnosť zamestnanci a študenti
navštevovať v telocvični dvakrát do týždňa pod vedením
mladého a energického cvičiteľa. Pri tomto cvičení nemôže
chýbať kvalitné ozvučenie, ktoré je samozrejme súčasťou
telocvične.
V pohybovom štúdiu
sa študenti a zamestnanci pravidelne venujú cvičeniam ako
pilates, rovnovážnym cvičeniam, zdravotnej telesnej výchove,
cvičeniam na fit loptách, na eliptických trenažéroch a mnohým
ďalším aeróbnym fitness cvičeniam.
Kvalitne vybavené fitnescentrum
je tiež plne vyťažené a cvičiaci sa snažia, spolu s aktívnym
prístupom odborných asistentov z KTVŠ , plne využiť jeho
možnosti a takto dosiahnuťčo najvyššíefekt.
Korčuľovanie i plávanie
Univerzitné športové aktivity však nie sú obmedzené len múrmi
telocviční, ale študenti majú možnosť využívať aj zimný štadión
Dukly Trenčín, kde sa venujeme korčuľovaniu a ľadovému
hokeju a univerzita prenajíma pre študentov aj plavecký bazén
na jednej z mestských stredných škôl, ktorý je vždy plne využitý.
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Š tudenti a pracovníci na lyžiach
Veľkej obľube študentov sa tešia aj pravidelne organizované
kurzy, a to najmä lyžiarsky kurz. Lyžiarsky kurz organizuje KTVŠ
pravidelne v lyžiarskom stredisku Chopok Juh s ubytovaním na
horskej chate Kosodrevina. Š tudenti majú možnosť,
pod vedením skúsených pedagógov, rozvíjať svoje lyžiarske
a snowboardové zručnosti v priestoroch celého strediska Ski
Jasná, teda na južnej aj severnej stranu Chopku. Bez
preháňania môžeme povedať, že absolvujú výborný kurz
v najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku.
Vodácky kurz
V období apríl - máj majú študenti možnosť zúčastniť sa
vodáckych kurzov na rieke Belá a Čierny Váh a tiež aj kurzu
raftingu a kaňoningu na rieke Soča v Slovinsku. Plánovaný je
tiež kurz pešej turistiky a cykloturistiky.
Ď alšie športové aktivity
Počas akademického roka KTVŠ organizuje viacero športových
podujatípre všetkých študentov univerzity. Sú to hlavne turnaje
vo futbale, volejbale, ľadovom hokeji, basketbale a pri
príležitosti „Dňa Rektora TnUAD“ organizujeme turnaj
vo floorbale, squashi a bowlingu. Týchto turnajov sa zúčastňujú
aj študenti iných vysokých škôl. Naše pozvanie už niekoľkokrát
prijali tímy z Fakulty práva Janka Jesenského z VŠ
Sládkovičovo a z Vysokej školy manažmentu v Trenčíne. KTVŠ
tiež participovala ako spoluorganizátor na „Univerzitnom
šachovom turnaji“ a tiež na medzinárodnej súťaži „Univerzitná
činka“.
Od akademického roku 2010/2011 si už môžu všetci študenti
TnUAD zapísaťvýberový predmet Telesná výchova v AIS, a tak
sa bez problémov zúčastňovať na uvedených športových
aktivitách, získať kredit a tiež reprezentovať svoju alma mater,
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
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FUTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁ R REKTORA TNUAD
AUTOR Iveta Petríková-Rosinová
V úzkej spolupráci KTVŠ a študentov zanietených pre šport, ale
predovšetkým pre futbal, sa dňa 19. 10. 2010 v telocvični
Fakulty mechatroniky v Záblatí mohol uskutočniť už 5. ročník
celouniverzitného futbalového turnaja o pohár rektora
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Každoročne sa práve tento turnaj teší veľkému záujmu
poslucháčov našej univerzity. Turnaj poctila svojou návštevou
i pani prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, Ing. Katarína
Jankacká, PhD., ktorá ho i slávnostným výkopom osobne
otvorila. Chýr o kvalitnom športovom zápolení prenikol aj
za brány našej univerzity, a preto tohtoročný turnaj prišiel
podporiť a zmerať si sily i tím poslucháčov právnickej fakulty
v Sládkovičove. Aj keď nepostúpili zo základnej skupiny, uznali
silu súpera a vyjadrili názor, že o rok sa o to skúsia opäť.
Na piatom ročníku sa zúčastnilo 18 mužstiev našej univerzity takmer zo všetkých fakúlt. Počet aktívne hrajúcich študentov sa
vyšplhal na 110 futbalistov. V základných skupinách prebehlo
17 ťažkých zápasov. Ď alších 6 sa odohralo v štvrťfinále
a v semifinále, odkiaľ napokon postúpili mužstvá do finálových
zápasov. O tretie miesto sa pobili FC Záblatie a Kubekovci, ktorí
porazili svojho súpera 2:0 a obsadili tretiu bronzovú priečku.
Absolútne finále si zahrali Antitalenti proti FX TNUNI. Vyhral tím
FX TNUNI v pomere 3:1, čo ukázalo, že mix študentov takmer

všetkých fakúlt, ktorí ťahajú za jeden povraz, dokáže zvíťaziť
a určite nielen v športe. Tento športový deň ukázal i to, že šport
naozaj nepozná rozdiely a spája bez rozdielu všetkých ľudí.
Vyhrali vlastne všetci, a aj keď nedostali diplomy a poháre,
účastníci zvíťazili sami nad sebou a nadviazali množstvo nových
priateľstiev.

HARMONOGRAM Š PORTOVÝ CH
AKTIVÍT TNUAD

posilňovňa

telocvičňa

zimný štadión Dukly Trenčín

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.30
ZDRAVOTNÁ TV,
PILATES, BASKETBAL
PONDELOK

KORČUĽOVANIE
A ĽADOVÝ HOKEJ

AIKIDO
ZAMESTNANCI
Š TUDENTI

ZAMESTNANCI

ZAMESTNANCI, Š TUDENTI

POSILŇOVŇA
ZAMESTNANCI, Š TUDENTI

POSILŇOVŇA

UTOROK

ZAMESTNANCI, Š TUDENTI

ZUMBA
ZAMESTNANCI, Š TUDENTI

STREDA

POSILŇOVŇA
ZAMESTNANCI, Š TUDENTI

POSILŇOVŇA

ŠTVRTOK

ZAMESTNANCI, Š TUDENTI

POHYBOVÉ
AKTIVITY
ZAMESTNANCI

PIATOK

POSILŇOVŇA
ZAMESTNANCI, Š TUDENTI

POSILŇOVŇA
ZAMESTNANCI
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NOVÉ PUBLIKÁ CIE
V UNIVERZITNEJ KNIŽ NICI
AUTOR Mária Rehušová
Grmanová, Eva: Hodnotenie efektívnosti komerčných
poisťovní a bánk modelmi analýzy obalu dát. Trenčín: TnUAD,
2010, 175 s., ISBN 978-80-8075-463-1. Vedecká monografia
charakterizuje modely analýzy obalu dát so zameraním na ich
aplikáciu na činnosť komerčných poisťovní a bánk. Jadro práce
je venované meraniu a hodnoteniu efektívnosti slovenských a
českých komerčných poisťovní a bánk v rokoch 2006 až 2008
využitím modelov analýzy obalu dát (DEA modelov). Tieto
metódy sú doplnené o ďalšie, predovšetkým štatistické metódy.
Bočáková, Oľga: Problémy starnúcej populácie. Trenčín:
TnUAD, 2010, 222 s., ISBN 978-80-8075-460-0. Práca sa
zaoberá niektorými problémami starnúcej populácie a uvádza
možnosti ich riešenia v spoločnosti.
Repková, Kvetoslava a kol.: Dlhodobá starostlivosť o starších
ľudí na Slovensku a v Európe (I): Neformálna starostlivosť.
Kvalita. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2010,
324 s., ISBN 978-80-7138-130-3. Publikácia popisuje systém
dlhodobej starostlivosti o staršie osoby na Slovensku,
s osobitným dôrazom na fungovanie neformálnej starostlivosti

ako súčasti dlhodobej starostlivosti a v rámci nej postavenie
neformálne opatrujúcich osôb, najmä členov rodiny.
Eliáš, Jozef: Ú vod do štúdia na vysokej škole. Trenčín: TnuAD,
2010, 81 s., ISBN 978-80-8075-465-5. Informácie na pomoc
študentom prvých ročníkov, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa
vysokoškolským podmienkam a štúdiu na vysokej škole.
Ráček, Vladimír: Dynamika a energetika elektromobilov
a vozidiel s hybridným pohonom. Trenčín: TnUAD, 2010, 60 s.,
ISBN 978-80-8075-464-8. Učebná pomôcka z oblasti dynamiky
elektromobilov.
Kopal, Ivan, Koštial, Pavol: Vyšetrovanie termofyzikálnych
parametrov (I): Exponenciálny model chladnúceho telesa.
Ostrava: Vysoká škola báňská, 2010, 111 s., ISBN 978-80-2482203-7. Problematika štúdia termofyzikálnych parametrov
konštrukčných materiálov. Exponenciálny model chladnúceho
telesa. Identifikácia relačného času. Softvérové implementácie.

ODBORNÁ LITERATÚ RA A INFORMÁ CIE
AUTOR Milan Olšovský
Pri obrovskom množstve informáciía tempe s akým pribúdajú nové, je vysoká pravdepodobnosť, že by sme už opakovali
viackrát spravené experimenty a objavovali poznatky už dávno objavené. Tomu je možné zabrániť profesionálnym
používaním informačného aparátu, ktorý je dnes k dispozícii.
V spolupráci s Ú radom priemyselného vlastníctva SR v Banskej
Bystrici a Univerzitnou knižnicou TnUAD v Trenčíne vyšla v
týchto dňoch na Fakulte priemyselných technológií v Púchove
príručka nielen pre študentov s názvom „Odborná literatúra a
informácie“. V šiestich kapitolách sú zhrnuté najnovšie poznatky
z oboru odbornej literatúry a informácií - ich triedenie,
získavanie a využívanie pre napísanie kvalitných vedeckých
alebo záverečných prác. Samostatná kapitola je venovaná
formálnemu písaniu písomností a dokumentov (nielen
vedeckých) v zmysle STN 01 6910.
V príručke je uvedený aj formát a obsah bibliografických údajov,

ktoré vychádzajú z medzinárodne platnej normy (preklad normy
ISO 690). Táto spresňuje údaje, ktoré sa používajú v
bibliografických odkazoch na publikované dokumenty,
monografie, seriálové publikácie, na kapitoly a články, ktoré sú v
nich obsiahnuté, ako aj na patentové dokumenty. Určuje
povinné poradie údajov v bibliografickom odkaze, stanovuje
pravidlá ich zápisu a úpravu informácií, ktoré sa vzťahujú na
zdrojovú publikáciu.
Text celej publikácie je doplnený množstvom príkladov a
ukážkami. Príručku je možné získať priamo na FPT
(olsovsky@fpt.tnuni.sk). Cena je 2,75 eur.

JURAJ SEDLÁ ČEK
OTCOVSTVO: PROBLÉ M ALEBO VÝ ZVA?
AUTOR Juraj Sedláček
V čom je otcovstvo problémom? V prvej kapitole nájdeme
štiepenie pôvodného otcovstva - stredoveký muž prichádza
o svoju pôdu a teritórium, a musí do továrne. So synom už
nemôžu spolu pracovať na poli. Osvietenstvo, francúzska
revolúcia, dve svetové vojny a komunizmus so svojimi
negatívnymi následkami akoby nestačili. Obraz otca utláčajú aj
súčasné médiá a konzumizmus. Autor za pomoci domácich
a európskych psychológov a sociológov jednoducho vysvetľuje
zložité mechanizmy týchto vplyvov. Okrem negatívnych
faktorov, krízy otcovstva predstavuje negatívne symptómy, teda
ťažšie poškodenia a následky zlej otcovskej výchovy. Výzvou je
znovuobjaviť pilier Božieho otcovstva, Lásky, ktorú má Otec
k Synovi a Syn k Otcovi. Autor prepája biblický, teologický,
spirituálny a morálny rozmer otcovstva, ktoré má pôvod
v samom Bohu.
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Výskumná časť jedinečným spôsobom mapuje u 240-tich
slovenských adolescentov, študentov stredoškolákov vzťah
k vlastnému otcovi. Prečo je milovať a mať rád najsilnejší faktor
Prešovského kraja? Prečo je najviac fyzických trestov
u respondentov v Banskobystrickom kraji? V ktorom kraji je otec
pre syna vzorom a s čím to súvisí? Kedy sa (na celom
Slovensku) stáva otec dôveryhodným? Čo napriek kríze
otcovstva na Slovensku prevláda ako dar? Matematické
vyhodnotenia dopĺňajú autentické a strhujúce ukážky
jednotlivých anonymných prác od Bardejova až po Bratislavu,
ktoré sú cennou sondou do slovenskej chlapčenskej duše.
Kapitolu uzatvára skutočná tragická prípadová štúdia
a hodnotenie získaných výsledkov výskumu autora spolu
s klinickým psychológom a psychiatrom.
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KONFERENCIE
15. apríl 2011
Ošetrovateľstvo a zdravie V., Pohyb a zdravie VIII., Trenčín
Medzinárodnú vedeckú konferenciu organizujú FZ TnUAD v
Trenčíne, RÚ VZ so sídlom v Trenčíne, SKSaPA a EXPO
CENTER, a. s., Trenčín.
Miesto konania: EXPO CENTER, a. s., Pod Sokolice 43,
Trenčín.
Viac informáciína:
http://fz.tnuni.sk/uploads/media/pozvanka_a__informacie.pdf
10. - 13. máj 2011, IDET 2011, Brno
Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky
FŠ T sa v spolupráci s Univerzitou obrany Brno spolupodieľa na
organizovaní konferencie IDET 2011, International Conference
on Military Technologies 2011.
Viac informáciína: www.bvv.cz
1. - 3. jún 2011
MECHATRONIKA 2011, Trenčianske Teplice
Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s neziskovou organizáciou
Mechatronik, n. o. organizujú 14. medzinárodnú konferenciu

MECHATRONIKA 2011, ktorá sa uskutoční 1. - 3. júna 2011
v Trečianskych Tepliciach.
Viac informáciína: http://fm.tnuni.sk/mechatronika
16. - 17. jún 2011
VII Mammo Trendy, TnUAD
Celoslovenská konferencia mamológov s medzinárodnou
účasťou sa uskutočnív dňoch 16. a 17. júna 2011 v aule TnUAD.
Konferencia je orgnanizovaná v spolupráci s Fakultou
zdravotníctva TnUAD.
5. - 7. september 2011
Machine Modeling and Simulations, Terchová
Fakulta priemyselných technológií v spolupráci so Ž ilinskou
univerzitou a Matador Automotive organizujú v dňoch 5. - 7.
septembra 2011 už 16. ročník slovensko-poľskej
medziná rodnej konferencie "Machine Modeling and
Simulations".
Miesto konania: Terchová, hotel Diery
Vložné: 260 eur, doktorandi 160 eur (zahŕňa konferenčné
materiály, stravu, ubytovanie)
Viac informáciína: www.fpt.tnuni.sk

Ď ALŠ IE AKTIVITY A VÝ ZVY
Zapojte sa do súťaže ThinkQuest International 2011!
Medzinárodná organizácia Oracle Education Foundation
vyzýva vyučujúcich a študentov všetkých stupňov škôl
k zapojeniu sa do súťaže ThinkQuest International 2011.
Súťaž je otvorená do 25. 4. 2011, vyhodnotenie sa predpokladá
22. 6. 2011. Tímy, zložené z jedného lídra (učiteľa, odborného
asistenta staršieho ako 21 rokov) a 1- 6 študentov alebo žiakov,
riešia problém unikátnym a inovatívnym spôsobom, za použitia
nimi vybraných IT/IKT nástrojov.
Link súťaže: http://www.thinkquest.org/competition/index.html

Týždeň slovenských knižníc v Trenčíne
Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne pre Vás v rámci Týždňa
slovenských knižníc pripravila:
§Odpustenie sankčných poplatkov za upomienky a stratené
preukazy
§Zápis nových čitateľov a obnovenie členstva bez poplatku
§Rešeršujeme spolu – spracujeme spolu rešerš na Vašu tému
zdarma (multimediálna študovňa UK TnUAD)
§Objednávky na rešerše zadané pri osobnej návšteve
v knižnici v danom týždni budú spracované za cenu 4 eur
( bežná cena je 6,50 eur)
§Prezentácie databáz prístupných v UK TnUAD (presné
informácie o podujatiach budú zverejnené na stránkach
knižnice)
§Informačno-vedecké centrum pre podnikateľov pri UK
TnUAD
§Prezentácia a propagácia IVC, systému NAVIGA, ktorý slúži
na prezeranie, vyhľadávanie, triedenie a správu externých
informačných zdrojov
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Google online marketing challenge pre študentov TnUAD
V súčasnosti sa rozbieha na
TnUAD už tretí ročník Google
online marketing challenge. Ide
o celosvetovú študentskú súťaž
spojenú so vzdelávaním v oblasti
internetové ho marketingu.
V spolupráci so svetovým lídrom
v tejto oblasti, spoločnosťou
Google, je možné absolvovať online vzdelávanie doplnené
konzultáciami v oblasti internetového marketingu, konkrétne
kontextovej reklamy.
Aby nezostalo len pri teórii, získané zručnosti si študentské tímy
musia vyskúšať v reálnom svete na internete s rozpočtom 200
USD, ktoré im sponzoruje Google. Pre internetovú stránku,
ktorú si študenti vyberú (firemná, osobná, združenia a pod.) si
pripravia marketingovú stratégiu, ktorú spustia na internete na
platforme Google adwords po dobu 3 týždňov. V podstate
okamžite môžu priamo ovplyvňovať návštevnosť internetovej
stránky po celom svete prostredníctvom vyhľadávača Google.
Výsledky sú následne porovnávané na celosvetovej úrovni
s ostatnými študentskými tímami z univerzít.
Za úspešnosť programu na TnUAD svedčí skutočnosť, že
študentský tím pod vedením Lenky Križanovej (študentka
FSEV, 4 roč.) sa umiestnil celosvetovo v TOP 10 % medzi
tímami zo svetových univerzít.
Š tudenti v priebehu dvoch mesiacov môžu získať vysoko
cenené zručnosti na trhu práce v oblasti online marketingu,
vyskúšaťsi tímovú prácu cez online nástroje Google a zviditeľniť
zvolenú web stránku na internete. To všetko za pomoci
skúsených tútorov na TnUAD. Upozorňujeme, že nejde
o programovanie (pre IT profesionálov), ide o tvorbu
marketingu, stratégie, zacielenie produktu na trh a zvolenie
kľúčových slov.
Pre viac informáciía prihlášky pozri:
www.sites.google.com/site/gsutaz2010
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