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PROGRES V POLYMÉRNYCH
MATERIÁLOCH
AUTOR  Milan Olšovský

Nová PC učebňa v prízemí budovy C

Samotný projekt je rozdelený do niekoľkých etáp, ktoré sa 
navzájom prelínajú a dopĺňajú. Jeho špecifikum a jedinečnosť je 
v tom, že náklady fakulty sú minimálne a participujú na ňom 
priamo priemyselné podniky. Ú časť podnikov nie je pre ne tiež 
nijako nákladná, poskytujú do projektu vzorky svojich výrobkov, 
polotovarov, propagačných materiálov a ukážkových videí. 
Jediné, na čo je projekt náročný - je čas koordinátora, doc. 
Olšovského. Jeho snom je vybudovať na FPT učebňu 
polymérnych materiálov vybavenú množstvom vzoriek a 
praktických ukážok a tým zatraktívniť vyučovanie.

Prvou etapou bolo zabezpečiť 
pre študijné zameranie chémia 
a technológia polymé rov 
aktuálnu dostupnú študijnú 
literatúru. To sa podarilo a 
študenti majú k dispozícii 6 
učebníc a skrípt, 3 elektronické 
učebnice vydané v posledných 
rokoch na FPT, ďalšie 2 skriptá 

sa dokončujú. Súčasťou je budovanie knižnice polymérnych 
materiálov - dnes obsahuje už 145 učebníc a príručiek, 15 
učebníc v elektronickej forme a 28 populárno-náučných kníh. 
Proces rozširovania knižnice bude neustále pokračovať, 
prírastky tvoria aj dary firiem. Za súčasť knižnice možno 
považovať aj množstvo aktuálnych propagačných materiálov, 
prospektov a príručiek od spolupracujúcich firiem.

Ď alšia časť projektu je 
budovanie zbierky ukážok 
r ô z n y c h  v ý r o b k o v  a  
polotovarov z plastov a 
gumy, ktoré  umožňujú  
š tudentom pr iamo na 
vyučovaní demonštrovať 
používané technológie a 

konkrétne výroby. Mimoriadne cenné sú „nepodarky“, na 
ktorých možno ukázať nedostatky technológií, resp. chyby. V 
ďalšom kroku bude nasledovať vybudovanie internetovej 
stránky, na ktorej budú „zavesené“ odkazy na zaujímavé články, 

učebnice v elektronickej forme a ideálnym stavom by bolo aj 
rozbehnúť e-learning polymérnych materiálov.
Ú spešnosť projektu potvrdzuje, že aj bez „veľkých peňazí a 
papierovačiek“ sa dá spraviť veľa. Tiež dokazuje, že firmy majú 
záujem o to, čo sa na vysokých školách učí a podobnými 
neformálnymi aktivitami sa dajú nadviazať nové kontakty najmä 
s malými firmami. Potvrdením správnosti projektu je zadávanie 
zaujímavých záverečných prác firmami pre študentov - tento rok 
2 študenti riešia problémy pri výrobe sklolaminátov, jeden sa 
zaoberá zdokonalením spájania plastových rúr, ďalší navrhuje 
metodiky na testovanie technických textílií používaných na 
poťahy v automobiloch.

Na podporu tejto zaujímavej aktivity bola podaná aj žiadosť o 
grant v rámci výzvy KEGA, z ktorej by bola spolufinancovaná aj 
monografia s rovnakým názvom a zariadenie do pripravovanej 
učebne.

Projekt bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii s 
gumárenskou tematikou GUMFERENCE 2011 (Zlín, 8. 11. 
2011), kde zaujal nielen prítomných zástupcov fakúlt, ale aj 
účastníkov z gumárenských podnikov z ČR, ktorí tiež prejavili 
záujem podieľať sa na ňom. Projekt tak dostal prívlastok 
„medzinárodný“. 

Toto je názov projektu zameraného na podporu výučby polymérnych materiálov na Fakulte priemyselných technológií. 
Potreba projektu vznikla hlavne preto, že technické odbory v súčasnosti zaznamenávajú nižší záujem o štúdium. Na druhej 
strane polymérne materiály zažívajú mimoriadny rozmach, hlavne v súvislosti s rozvojom nanotechnológií a 
nanomateriálov. Cieľ projektu je teda jasný - zvýšiť záujem študentov o plasty a gumu.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré
do nového roka Vám praje redakčná rada TnU Trendov.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré
do nového roka Vám praje redakčná rada TnU Trendov.
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EDITORIÁL
Pružnosť a pevnosť (charakterov)
„Z tohto sveta odišiel môj kamarát Sášenka Dubček... Je to prvý ušľachtilý 
komunista, ktorý kraľuje aj na kresťanských nebesiach... Anjeličku, môj strážničku, 
opatruj dušu nielen moju, ale i dušičku svätého Sášenku... Bol hrdina a vypil svoj 
kalich horkosti do dna...“

To sú slová Bohumila Hrabala a mohli by sme pokračovať mnohými ďalšími 
výrokmi známych domácich i svetových osobností, ktoré sa s úctou, obdivom a 
rešpektom vyjadrujú na adresu Alexandra Dubčeka. Internet poskytuje množstvo 
článkov svetových denníkov a týždenníkov, ktoré mapovali dianie v 
Československu v roku 1968 a obdobie nasledujúcej normalizácie. Niektorí z nás si 
na toto obdobie pamätajú viac, niektorí menej a tí mladší vôbec. Je dôležité poznať 
históriu svojho národa, aby sme sa v budúcnosti vyhli rovnakým chybám. 

V časoch normalizácie som bola príliš mladá a mená ako Dubček, Š tefánik či 
Masaryk som počula len doma, nikdy nie v škole. O politiku som sa vôbec 
nezaujímala, ale ako decko som tušila, že niektoré mená je nebezpečné vyslovovať 
verejne. Tým pádom Dubček pre nás mladých znamenal niečo ako zakázané 
ovocie.

Pevný charakter Alexandra Dubčeka obdivujú dnes aj tí, ktorí boli pred rokom 1989 
jeho odporcami. Pri takejto pružnosti postojov nám neostáva iné, len veriť, že sa 
nedožijeme doby, kedy bude meno Dubček vymazané zo školských osnov. 

Eva Eliášová
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Zo slovenskej strany sa zúčastnili FPT Púchov, Fakulta 
biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra a Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie STU Bratislava. Českú stranu 
zastupovali chemické a chemicko-technologické fakulty z UTB v 
Zlíne, VŠCHT Praha, VUT Brno, Univerzity Pardubice a Ú stav 
makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Prahe. Celkovo 
sa zišlo 10 fakúlt a 1 ústav AV ČR.

Cieľom stretnutia je výmena najnovších poznatkov v oblasti 
vedy a výskumu, ako aj pedagogického procesu v oblasti 
chémie. Našu univerzitu zastupovali dekan FPT prof. Ing. Ján 
Vavro, PhD., prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. Milan 
Olšovský, PhD. a tajomník FPT Mgr. Š tefan Pohanka. Prof. 
Vavro vystúpil s otvá racím príhovorom (FPT bola 
spoluorganizátorom za slovenskú stranu), doc. Olšovský potom 
predstavil FPT, pripomenul aj jej 15. výročie a venoval sa aj 
hodnoteniu vedy a výskumu na Slovensku. Mgr. Pohanka zase 
v krátkosti informoval o financovaní vysokého školstva v SR. 
Rozprúdila sa pomerne obsiahla diskusia, najmä účastníci z 
českej strany množstvom otázok prejavili záujem o náš systém 
hodnotenia pracovníkov a vyjadrili obdiv, že na FPT je 

spracovaná metodika, podľa ktorej je možné vyčísliť „prínos“ 
každého jedného pracovníka.

Na ďalší deň vystúpil aj zástupca Ministerstva školstva, 
mládeže a telovýchovy ČR Ing. Dobíšek, ktorý prítomným 
predstavil spôsob financovania vysokých škôl v Čechách na rok 
2012. Ď alšia pomerne široko diskutovaná oblasť bola výučba 
cudzích jazykov (najmä anglického). Každá fakulta 
prezentovala svoj model výučby, účastníci sa zhodli na tom, že 
študenti na vysokej škole by mali prejaviť už značnú mieru 
samostatnosti v tejto oblasti a nie je primárnym cieľom fakúlt učiť 
cudzie jazyky od základu. Najprepracovanejší systém v tejto 
oblasti má Fakulta technologická UTB v Zlíne. Anglický jazyk je 
v podstate dobrovoľný, ale pred prihlásením sa na bakalárske 
štátne skúšky musí študent zložiť skúšku, ktorá zodpovedá 
úrovni B2.

Ú častníci sa po 3 dňoch rozchádzali s dobrými pocitmi, takéto 
stretnutie je veľmi osožné pre obe strany. Problémy, ale aj 
radosti chemikov sú v podstate rovnaké na Slovensku aj v 
Čechách. Budúcoročné stretnutie je naplánované na začiatok 
októbra. 

Už po trinástykrát sa stretli predstavitelia slovenských a českých fakúlt s chemickým profilom na spoločnom stretnutí, 
ktoré sa tento raz konalo vo Veľkých Karloviciach (pri Vsetíne) v termíne 21. – 23. 9. 2011.

13. STRETNUTIE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV
CHEMICKÝCH FAKÚ LT ČR A SR
AUTOR  Milan Olšovský

EURÓ PSKY KONGRES ISPOR V MADRIDE
AUTOR  redakcia

Tomek, D., Bielik, J., Višňanský, M., Helbich, M, Hroncová, D.: 
Patient reported durden of asthma bronchiale in the Slovak 
republic.

Lukáč, M., Knight, C., Bielik, J., Tomek, D., Petri, J.C., Bojnický, 
M., Kováč, A.: Endometriosis-associated pelvic pain treated 
with dienogest or GnRH analogues: cost - utility comparison with 
5 years time.

Pšenková, M., Palúch, A., Bielik, J., Novák, I.: Health economics 
of slerosis multiplex in Slovakia.

Rutkowski, J., Haldas, M., Bolisega, D., Jedynasty, K., 
Komadina, R., Bumbasirevič, M., Popivanov, P., Bielik, J.: 
Retrospective chart review to assesss utilization of resources 
and costs related to postmenopausal osteoporosis treatment of 
patients without fractures in Slovenia, Serbia, Slovakia and 
Bulgaria. 

V dňoch 5. – 9. novembra 2011 sa v Madride konal Európsky Kongres Medzinárodnej spoločnosti pre farmakoekonomiku a 
výskum výsledkov. Tohto kongresu sa zúčastnil dekan Fakulty zdravotníctva TnUAD, MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý bol 
najviac zastúpeným autorom zo Slovenska; celkovo participoval na štyroch posteroch:
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ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI
Z CELÉHO SLOVENSKA NA TNUAD
AUTOR  redakcia

Konferencia sa uskutočnila dňa 18. 11. 2011.
Na tejto konferencii prednášali špičkoví odborníci z celého 
Slovenska ako MUDr. Gustáv Solár, h. prof. doc. MUDr. Jana 

Slobodníková, CSc., MUDr. Igor Bukovský a mnoho ďalších 
významných osobností z tejto oblasti. Z konferencie bude 
vydaný zborník abstraktov (CD nosič). 

Asociácia súkromných lekárov SR, Sekcia akupunktúry ASL SR, Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny, Sekcia 
akupunktúry ASL SR, Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
usporiadali na pôde TnUAD celoštátnu konferenciu Akupunktúra a onkológia.

GLOBÁLNE TRENDY V SPOLOČNOSTI
A VZDELÁVANIE
AUTOR  Monika Jakubecová

Konferencia mala dve časti. Dopoludnia vystúpili domáci i hostia 
so svojimi príspevkami k téme konferencie. Popoludnie s 
názvom Vízia rozvoja Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
bolo venované spoločnému brainstormingu a diskusiám o 
ďalšom smerovaní fakulty.

Dekan FSEV doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. krátko po deviatej 
otvoril konferenciu so slovami: „Musíme vidieť, aký obraz fakulty 
chceme mať.“ Položil základnú otázku „Čo môžeme urobiť za 
šesť rokov?” Za jeden z hlavných cieľov považuje dosiahnutie 
akreditácie doktorandského štúdia.

Dopoludnia ako prvý vystúpil prorektor TnUAD pre investície, 
stratégiu a rozvoj doc. Ing. Dušan Turan, Csc., ktorý svoj 
príhovor začal citátom: „Je nesmierne ťažké neuveriť lži, avšak 
oveľa ťažšie je uveriť pravde.“ Vo svojom príhovore sa veľmi 
odborne vyjadril k súčasnému stavu ekonomiky vo svete, ktorý 
na príklade porovnal aj s minulosťou.

Ď alší v poradí nasledoval profesor Peter Barták, ktorý sa vo 
svojom príhovore zaoberal najmä globálno-štrukturálnou 
krízou, jej riešením, zapríčinením a tým, kto ju spôsobil.

Po vystúpení profesora Bartáka sa k slovu opäť dostal dekan 
fakulty doc. Vojtovič, ktorý však tentokrát hovoril o dlhodobých a 
krátkodobých globálnych zmenách a systéme vzdelávania. 
Zaoberal sa najmä trendami v štruktúre pracovných miest, v 
sociálnej sfére a vyzdvihol, že v súčasnej dobe je pri práci 
dôležitá inovácia, flexibilita, kreativita a zodpovednosť. Podľa 
neho bude v budúcnosti nezamestnanosť bežným javom a 
zamestnanosť luxusom.

Po vystúpení dekana FSEV nasledovalo vystúpenie hosťa z 
Katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Mariána Ambrozyho, 
PhD., ktorý sa vo svojom príspevku venoval teórii relativity a 
podal viacero návrhov na zmeny výučby na stredných ako aj 
vysokých školách.

Druhá polovica konferencie sa niesla pod názvom Vízia rozvoja 
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. K danej téme sa 
vyjadrili postupne viacerí pedagógovia, ktorí si danú 
problematiku spracovali do SWOT analýzy. Ako prví vystúpili 
mladí kolegovia z Katedry manažmentu a rozvoja ľudských 

zdrojov Ing. Tatiana Masárová, PhD. a  Ing. Vladimír 
Ondrejička. Za súčasné problémy považujú negatívny mediálny 
obraz, vysokú mieru nezamestnanosti absolventov a iné.

Po nich nasledovala PhDr. Elena Delgadová, ktorá ako kritickú 
vidí výučbu cudzích jazykov. Považuje ju za nedostatočnú a 
podala viacero návrhov na zmeny výučby. Napr. zvýšenie počtu 
hodín výučby cudzích jazykov, či spojenie teórie s vlastnou 
praxou. Ing. Dušan Mitický sa vo svojom vystúpení zameral na 
spoluprácu fakulty s vyššími územnými celkami či mestami. 
Jednu z príležitostí uviedol získanie akreditácie pre študijný 
program 3.3.5 pre druhý a tretí stupeň a to v období od r. 2014 – 
2020.

Ing. Eva Ivanová, Csc. považuje za slabé stránky fakulty málo 
študijných programov, neexistujúci celouniverzitný program či 
nedostatočnú vedecko-výskumnú činnosť a mnoho ďalších. 
Navrhuje vytvorenie medziodborového študijného programu s 
Fakultou špeciálnej techniky, či vytvorenie nového programu na 
Katedre ekonómie a ekonomiky a to podniková ekonomika a 
manažment, podporiť spoluprácu s domácou alebo zahraničnou 
univerzitou aj pomocou virtuálnych konferencií. Ako dôležité tiež 
považuje uplatniteľnosť študentov a očistenie dobrého mena 
fakulty marketingom.

Ing. Jozef Habánik, PhD. si pripravil odbornú prezentáciu na 
tému rozvoj fakulty v sústave študijných a vedných odborov. 
Pomocou tabuliek znázornil nepriaznivé štatistické údaje, ktoré 
sú jedným z dôvodov nezískania akreditácie pre doktorandské 
štúdium.

Konferenciu poctil svojou účasťou aj profesor Herbert Strunz, 
ktorý je členom Katedry manažmentu a rozvoja ľudských 
zdrojov a garantom inžinierskeho študijného programu "Ľudské 
zdroje a personálny manažment" a na margo celej udalosti na 
záver vyjadril svoje nadšenie z priebehu konferencie, spoločné 
prerokovanie problémov fakulty považuje za veľmi dobrý nápad, 
ktorý by rád zrealizoval aj na svojej univerzite v Zwickau. S 
prekladom mu počas celej konferencie pomáhala PhDr. Mária 
Igazová, PhD.

Veríme, že takýto typ stretnutia pomôže ďalšiemu smerovaniu 
fakulty a všetci jej držíme palce. 

9. novembra 2011 sa v aule FSEV konala konferencia Globálne trendy v spoločnosti a vzdelávanie, ktorú organizovala 
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD.
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AKADEMICKEJ SPOLUPRÁCI
MEDZI UNIVERZITAMI SA DARÍ 
AUTOR  Lenka Mandelíková

Zavítali k nám mnohí vzácni hostia. Počas tejto výnimočnej 
udalosti sa stretli predstavitelia našej univerzity so svojimi 
kolegami z Univerzity obrany v Brne a Iževského štátneho 
technického inštitútu. Fakulta špeciálnej techniky TnUAD 
spolupracuje s Univerzitou obrany v Brne, konkrétne s Fakultou 
vojenských technológií už niekoľko rokov. Začiatky spolupráce 
pedagógov z FŠ T so spomínanou fakultou sa radia do obdobia, 
keď ešte existovala Vojenská akadémia v Brne. Podpísaním 
zmluvy o kooperácii medzi FŠ T a FVT sa rozšírili formy 
spolupráce oboch univerzít. Ide najmä o pedagogickú činnosť, a 
to účasť našich učiteľov i učiteľov z FVT v komisiách pre štátne 
záverečné skúšky a pre doktorandské štúdium. V rámci mobilít 
prednášajú kolegovia recipročne na FVT a kolegovia z Brna 
zase vykonávajú prednáškovú činnosť na našej univerzite. 
Zároveň sa pedagógovia z FŠ T realizujú v habilitačnom konaní 
na FVT v Brne. Významné je i zastúpenie vo vedeckých radách 
fakúlt. Vzájomná činnosť medzi oboma fakultami je prínosná aj 
na poli vedeckom. Spoločné riešenia medzinárodných vedecko-
výskumných projektov sú neoddeliteľnou súčasťou zvýšenia 
vedecko-výskumnej a publikačnej úrovne fakúlt.

Prínosná je i spolupráca s Iževským štátnym technickým 
inštitútom. Pedagógovia z FŠ T každoročne vycestujú do 
Iževska a vyučujú v odbore špeciálna technika tamojších 
študentov. Zúčastňujú sa na vedeckých konferenciách a 

spoločných medzinárodných projektoch. Iževskí i trenčianski 
študenti pracujú na spoločných projektoch a publikujú články v 
univerzitných časopisoch. Akademická spolupráca medzi 
univerzitami vytvorila podmienky pre získanie inžinierskych 
diplomov, ktoré platia v Iževsku i na Slovensku. Počas 
posledných štyroch rokov absolvovali študenti Iževského 
inštitútu prax v certifikovanom laboratóriu na TnUAD v Trenčíne. 
Iževskí, českí a trenčianski vysokoškoláci sa zúčastnili v apríli 
tohto roka spoločne so skupinami z Číny, Maďarska, Ruska a zo 
Sýrie na prvej medzinárodnej študentskej olympiáde, ktorá sa 
týkala problematiky konštrukcie strojov a zariadení. Nemožno 
nepochváliť našich študentov, ktorí získali dobrý výsledok v 
skupinovom prvenstve. V súčasnosti sa pristupuje k realizácii 
programu spoločného vedenia ašpirantov na partnerských 
univerzitách. V nasledujúcom akademickom roku by mala začať 
na našej univerzite výučba vo vedeckej ašpirantúre pedagógmi 
z Iževska v odbore strojárske technológie a materiály.

Všetky zmienené aktivity predstavujú oficiá lne formy 
spolupráce nielen medzi fakultami, ale aj univerzitami. Je 
nespochybniteľné, že kvalitné medziľudské vzťahy prinášajú 
radosť a vzájomný úspech do profesionálneho života nielen 
našej univerzity, ale aj tej českej a ruskej. Fakulta špeciálnej 
techniky TnUAD sa stala dôstojným partnerom Fakulty 
vojenských technológií Univerzity obrany v Brne a Iževského 
štátneho technického inštitútu predovšetkým v oblasti 
špeciálnej techniky a materiálov. Nehľadiac na geografickú 
vzdialenosť má „náš“ Trenčín k Iževsku stále bližšie. Rozkvet 
univerzít sa rozširuje a medziľudské vzťahy zintenzívňujú. A 
nám záleží na kvalite vzdelávania a vzdelania. Urobilo sa veľa, a 
môže sa urobiť ešte viac. Externá spolupráca je o to cennejšia, 
že formálne návštevy zahraničných kolegov na pôde TnUAD sa 
prirodzene menia na priateľské a srdečné stretnutia. Možno 
neskromne vysloviť, že spolupráca medzi univerzitami prináša 
svoje ovocie. Cieľové štandardy vysokoškolského vzdelávania 
sa rešpektujú. Kvantita sa postupne premenila na kvalitu vďaka 
terajšiemu modelu obsahu vzdelávania, ktorý prispieva ku 
komplexnej osobnosti našich študentov. A tak je to v poriadku. 

Pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra Dubčeka sa dňa 24. novembra 2011 uskutočnilo pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča slávnostné zasadnutie Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne.
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SKRÁŠĽOVACIA KATEDRA
REPREZENTUJE VÝBORNE
AUTOR  Milan Olšovský

Š tudenti bakalárskeho študijného programu textilná technológia 
a návrhárstvo neustále prezentujú svoje výsledky v oblasti 
návrhárstva a dizajnu na rôznych podujatiach a prispievajú k 
veľmi peknej prezentácii fakulty. Bolo tomu tak tento rok na 
promóciách univerzity v Trenčíne, medzinárodnej konferencii 
Machine Modeling and Simulations 2011 v Terchovej, výstave v 
Slovenskom inštitúte v Poľsku a podobne. Práce týchto 
študentov skrášľujú priestory univerzity - nielen priamo KPD v 
Ružomberku, ale aj zasadačku dekana FPT v Púchove a 
priestory rektorátu v Trenčíne. Množstvo pekných prác a 
návrhov vzniká aj vďaka neúnavnému a zanietenému 
pedagógovi, vedúcemu KPD, pánovi docentovi Lizákovi.

Veľkou akciou, na ktorej sa podieľala KPD v poslednom období, 
je výstava v obchodnom centre POLUS Bratislava v rámci 3. 
ročníka akcie „Mesiac dizajnu“ (1. - 31. 10. 2011), kde práce z 
našej fakulty veľmi dobre obstáli medzi prácami z rýdzo 
umeleckých škôl. Celý mesiac boli modely vystavené vo 

výkladoch obchodov a v galérii dizajnu medzi modelmi známych 
návrhárov. Tento rok bol Mesiac dizajnu zameraný na odevný a 
textilný dizajn.

Ď alším veľkým podujatím, na organizácii ktorého má výraznú 
zásluhu doc. Lizák a KPD, bol nultý ročník súťaže „Módny 
návrhár“, ktorý sa konal 9. 9. 2011 v Ružomberku. Po zrušení 
výstavy „Trenčín mesto a módy“ a sprievodnej súťaže „Zlatá 
Fatima Junior“ to vedúcemu KPD so spolupracovníkmi nedalo a 
snažia sa nadviazať na bohatú tradíciu textilného priemyslu na 
Slovensku. Ružomberok si vybrali zámerne ako mesto, ktoré 
má bohatú textilnú tradíciu (boli tu Bavlnárske závody, Odevné 
závody) a cieľom je prebudiť módu v Ružomberku. Súťaž bola aj 
miestom konfrontácie mladých návrhárov so skúsenými 
kolegami - profesionálmi, ktorí tiež prezentovali svoje modely. 
Treba povedať, že v konkurencii starších a skúsenejších 
kolegov sa naši študenti rozhodne nestratia! 

Aj keď Fakulta priemyselných technológií patrí medzi technické fakulty a vychováva technické kádre, trochu ju 
„poľudšťuje“ Katedra priemyselného dizajnu v Ružomberku (KPD).

VYHODNOTENIE SÚ ŤAŽE "ČO VIEŠ
O PÚ CHOVE?" A OCENENIE VÍŤAZOV
AUTOR  Milan Olšovský

Zo správnych odpovedí boli v pondelok 14. 11. 2011 na Fakulte priemyselných technológií vyžrebovaní výhercovia. Ceny 
boli skutočne atraktívne a venovali ich viacerí partneri spolupracujúci s FPT.

1. cena: večer s prodekanom podľa vlastného výberu: Peter Nemec 
2. cena: reprezentatívna kniha o meste Púchov + suveníry: Jana Cvengrošová 
3. cena: kolekcia značkových vín: Jozef Málik 
4. cena: sada vínových pohárov: Roman Allan 
5. cena: 25%-ná zľava na 4 ks autoplášťov podľa vlastného výberu: Martin Tones
6. cena: medový balíček (med, medovina, propolis...): Zuzana Masláková 
7. cena: odborné publikácie z oblasti gumy a plastov: Radoslav Lazár 
8. - 10. cena: propagačné a darčekové predmety: Ivana Želinská, Ján Dej, Petra Jašková

Keďže išlo e-mailovú súťaž, výhercovia boli kontaktovaní e-
mailom a tak bolo s nimi  dohodnuté aj odovzdanie cien. No a 
správne odpovede? Fakulta priemyselných technológií vznikla 
pod hlavičkou VŠDS v Ž iline, súčasným dekanom je prof. Ing. 

Ján Vavro, PhD., primátorom okresného mesta Púchov, o 
ktorom prvá písomná zmienka je z roku 1243, je Mgr. Marián 
Michalec. No a FPT má právo udeľovať tituly docent a profesor v 
odbore materiály. Výhercom srdečne blahoželáme!
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STRIEBORNÁ MEDAILA
NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓ PY
AUTOR  redakcia

Týchto ME sa ako reprezentačný tréner družstva stojacich 
stolných tenistov zúčastnil aj náš pracovník doc. RNDr. Ján 
Bezecný, CSc., prodekan FPT so sídlom v Púchove. So svojím 
družstvom získal vynikajúcu striebornú medailu, keď porazili 
silné a favorizované družstvá Anglicka (3:2) a potom v 
semifinále Poľska (3:0). Vo finále prehrali so Š védskom tesne 

3:2. Celkovo sa slovenská výprava so ziskom 1 zlatej, 3 
strieborných a 1 bronzovej medaily umiestnila na 13. mieste. 
Veríme, že sa Jánovi Bezecnému bude s jeho zverencami dariť 
aj na budúcoročných Paralympijských hrách v Londýne a bude 
tak aj prostredníctvom tohto športu šíriť dobré meno TnUAD v 
zahraničí. 

V dňoch 20. – 29. októbra sa v chorvátskom Splite konali Majstrovstvá Európy v stolnom tenise telesne postihnutých 
športovcov.

FAKULTNÁ KNIŽNICA FSEV TNUAD OŽILA
V NOVÝCH MODERNÝCH PRIESTOROCH
AUTOR  Tomáš Hanulík

Už viac ako mesiac  funguje v nových priestoroch v  
revitalizovanom prízemnom podlaží budovy C knižnica 
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Presunula sa sem 
z priestorov, v ktorých sídlila niekoľko rokov - z priestorov na 
4. poschodí budovy B.

Zámer presunúť knižnicu FSEV TnUAD súvisel s návrhom 
na zmysluplné využitie priestorov, ktoré fakulta získala 
rekonštrukciou prízemného podlažia. Budova v minulosti 
slúžila ako základná škola a v prízemí sa nachádzala veľká 
dvojpodlažná miestnosť, kde boli umiestnené súčasti 
starého vykurovacieho systému na tuhé palivo. Keďže sa v 
rámci predchádzajú cich rekonštrukcií podari lo 
zmodernizovať vykurovací systém efektívnymi 
kondenzačnými plynovými kotlami, ktoré sa umiestnili do 
inej časti budovy, veľký priestor zostal nevyužitý a do veľkej 
časti zdevastovaný.

Z dôvodu koncentrovania služieb pre študentov FSEV do 
budovy C, kde sídli prevažná časť fakulty, sa navrhlo 
umiestnenie knižnice do tohto zaujímavého priestoru a jeho 
prepojenie na ostatné časti zrekonštruovaného  
prízemného podlažia tak, aby sa tam vrátil život.

Výsledok našej snahy si môžete pozrieť osobne, do novej 
knižnice ste srdečne pozvaní. Prinášame vám stručný 
prehľad jej činností.

Otváracia doba: pondelok až štvrtok: 8,00 - 20,00 hod., 
piatok: 8,00 - 15,00 hod., sobota - počas semestru: 8,00 - 
14,00 hod. V knižnici si môžete zapožičať, alebo kúpiť  knihy 
a skriptá, ktoré sú zamerané na štúdium na FSEV TnUAD. 
Kontakt: silvia.majernikova@tnuni.sk, tel.: 032 74 00 291.

V prípade záujmu môžete knižnicu využiť ako študovňu a 
pracovať s literatúrou, prípadne využiť wifi pripojenie na 
internet. Do budúcna sa plánujú aj ďalšie služby, ako je 
online prístup do medzinárodných knižničných databáz a 
pod.  Na záver treba dodať, že fakultná knižnica 
nenahrádza činnosť Univerzitnej knižnice TnUAD, ktorá 
sídli na ulici Horný Š ianec  9 v Trenčíne, len ju v určitých 
činnostiach dopĺňa a približuje dostupnosť.

V rámci ukončeného EU projektu „Modernizácia infraštruktúry TnUAD v Trenčíne“ vám budeme postupne prinášať 
konkrétne výstupy pre študentov a pracovníkov TnUAD.
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90. výročie narodenia
Alexandra Dubčeka 

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE
AKADEMICKEJ OBCE TNUAD
AUTOR  Eva Eliášová

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili 
vzácni hostia z Talianska, prof. Pier Ugo 
Calzolari s manželkou – emeritný rektor 
Bolonskej univerzity a viceprezident 
Medzinárodnej asociácie univerzít so 
sídlom v Paríži pri UNESCO; prof. Guido 
Gambetta, bývalý dekan Fakulty 
politických vied Bolonskej univerzity; 
prezident Spoločnosti Alexandra 
Dubčeka MUDr. Pavol Dubček; prof. 
PhDr. Ivan Laluha, CSc. – dlhoročný 
priateľ Alexandra Dubčeka, rektor ČVUT 

Praha – prof. Václav Havlíček, rektor Iževskej štátnej univerzity 
(Ruská federácia) – Boris A. Yakimovich a ďalší predstavitelia 
spoločenského a kultúrneho života z Čiech a Slovenska.

V úvodnom príhovore rektor prof. Ivan Kneppo spomenul 
Dubčekove charakteristické vlastnosti: slušnosť , čestnosť a 
toleranciu k názorom iných; a vyslovil želanie, aby sa tieto 
hodnoty prejavovali nielen v rozhodnutiach európskych (a teda 
aj slovenských) politikov, ale aj v každodenných rozhodnutiach 
nás všetkých.

Krátko sa prítomným prihovoril aj MUDr. Pavol Dubček, ktorý vo 
svojom vystúpení vyjadril nádej na pokračovanie v nadväzovaní 
medzinárodných kontaktov TnUAD s ďalšími univerzitami v 
Európe a svoje vystúpenie ukončil želaním univerzite „Vivat, 
crescat, floreat“ (nech žije, rastie, prekvitá).

Prof. Guido Gambetta vo svojom vystúpení okrem iného citoval 
popredného talianskeho historika Francesca Leonciniho, ktorý 
zaraďuje Alexandra Dubčeka medzi také významné osobnosti 
20. storočia, akými boli Ján XXIII., Martin Luther King, John 
Fitzgerald Kennedy, či Nelson Mandela.

Pri tejto vzácnej spomienke boli na návrh TnUAD a Spoločnosti 
Alexandra Dubčeka odovzdané plakety Alexandra Dubčeka 
významným osobnostiam. Pánovi prof. Zdeňkovi Jičínskému a 
pánovi prof. Čestmírovi Císařovi, ktorí zo zdravotných dôvodov 
nemohli pricestovať do Trenčína, odovzdá plaketu Alexandra 
Dubčeka pri najbližšej ceste do Prahy osobne rektor TnUAD 
prof. Ivan Kneppo. Medzi ocenenými bol aj Ladislav Ťažký in 

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 24. 11. 2011 uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
akademickej obce TnUAD pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, (27. 11. 1921 – 07. 11. 1992). Toto 
podujatie organizovala univerzita v spolupráci so Spoločnosťou Alexandra Dubčeka pod záštitou pána Ivana Gašparoviča, 
prezidenta Slovenskej republiky.

memoriam, za ktorého prevzal plaketu Alexandra Dubčeka jeho 
syn Peter; ďalej ocenenie prevzali: prof. Rudolf Sivák, rektor 
Ekonomickej univerzity Bratislava, prof. Daniel Kluvanec, 
bývalý rektor UKF Nitra, Imrich Donath, honorárny konzul 
Slovenskej republiky v Hessensku, Teodor Baník, akad. sochár 
– osobný priateľ Alexandra Dubčeka, už spomínaní páni prof. 
Pier Ugo Calzolari a prof. Guido Gambetta; prof. Ivan Laluha, 
Ing. Zuzana Máčeková – starostka obce Uhrovec, akademik 
Ivan Plander – prvý rektor TnUAD, JUDr. Jozef Š kultéty – 
viceprezident Spoločnosti Alexandra Dubčeka a doc. Juraj 
Wagner – druhý rektor TnUAD.

Pri kladení kytice k buste Alexandra Dubčeka v budove 
rektorátu pripomenul prof. Pier Ugo Calzolari, že Alexander 
Dubček bol nielen Slovák, ale hlavne Európan. Pamiatke 
Alexandra Dubčeka sa poklonil tiež rektor Iževskej štátnej 
technickej univerzity Boris A. Yakimovich. Po veršoch Jevgenija 
Jevtušenka v podaní pani Starostovej pozval rektor TnUAD prof. 
Ivan Kneppo hostí na raut.

Prezident spoločnosti Alexandra Dubčeka MUDr. Pavol Dubček 
sa vyjadril, že on sa cíti dobre v spoločnosti študentov a prijal 
pozvanie na debatu s nimi spolu s prof. Laluhom a Teodorom 
Baníkom. Zaujímavej a živej debaty sa zúčastnili tiež pani Ľuba 
Š ajdová (bývalá redaktorka Slovenského rozhlasu, ktorá 
pripravovala množstvo relácií o Alexandrovi Dubčekovi), a syn 
nedávno zosnulého Ladislava Ťažkého, Peter Ťažký s 
manželkou. 
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POVEDALI O ALEXANDROVI DUBČEKOVI
(V NAŠICH A ZAHRANIČNÝCH MÉDIÁCH)
AUTOR  Monika Jakubecová

VYHODNOTENIE SÚ ŤAŽE
„ČO VIEŠ O ALEXANDROVI DUBČEKOVI?“
AUTOR  Renata Janošcová

Ú časťou v tomto kvíze si mohli súťažiaci overiť svoje základné 
vedomosti o A. Dubčekovi. Do súťaže sa zapojilo viac ako 50 
súťažiacich, súťažiť mohol každý, kto sa zaregistroval v e-
learningovom systéme (LMS) na platforme Moodle na linke 
http://www.elearning.tnuni.sk/moodle/. Kvíz bol v bloku 
SÚ ŤAŽE a bol prístupný od 31. októbra do 14. novembra 2011.

Najväčší problém mali súťažiaci s otázkami: Koľko rokov sa 
dožil Alexander Dubček? Čo bolo krédom Alexandra Dubčeka? 
Ako sa volala manželka Alexandra Dubčeka?

Naopak, najlepšie vedeli odpovede na otázky: V ktorom roku 
zomrel Alexander Dubček? V roku 1992 sa stal Alexander 
Dubček predsedom ...(akej politickej strany)? V ktorom roku sa 
narodil Alexander Dubček?

Pri príležitosti osláv výročia 90. narodenín Alexandra Dubčeka redakčná rada pripravila krátky kvíz "Čo vieš o Alexandrovi 
Dubčekovi?" Ako to celé dopadlo si môžete prečítať v nasledujúcom článku.



Priezvisko a meno body študijný odbor ročník
čas

kvízu

1. Stopka Erik 15 Politológia 2. 56 s

2. Pavlíková Veronika 15 Politológia 1.
1 min
22 s

3. Chorvátová Dominika 15 Verejná správa 3.
1 min
49 s

4. Škultétyová Katarína 15 Politológia 3.
3 min
54 s

5. Pindjaková Eva 15 Politológia 3.
6 min
2 s
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V tabuľke sú súťažiaci s najlepšími výsledkami (maximálny 
počet bodov bol 15, výsledky sú usporiadané podľa najkratšieho 
času realizácie kvízu):

Ď alšie miesta s počtom bodov 14 sú na stránke www.tnuni.sk a v 
systéme Moodle.

Ceny víťazom odovzdal 29.11.2011 rektor univerzity Ivan 
Kneppo a šéfredaktorka časopisu TnU Trendy Eva Eliášová v 
kancelárii rektora. Pri tej príležitosti víťazi zodpovedali na 
otázku: "Prečo ste sa zapojili do tejto súťaže v našom e-
learningovom systéme?"

Eva Pindjaková, Sihelné (na Orave): Zapojila som sa aj preto, 
lebo som sa zúčastnila na besede s pánom Ivanom Laluhom, 
ktorý hovoril aj o pánovi Dubčekovi. Chcela som sa o ňom niečo 
bližšie dozvedieť, takže som sa zúčastnila tejto súťaže.

Katarína Škultétyová (Prievidza): Zapojila som sa do tohto 
kurzu, lebo si myslím, že e-learningové kurzy sú zaujímavý 
spôsob samovzdelávania, môžeme si zvoliť čas a miesto... čo 
ma zaujíma. Na súťaž sme dostali tip na e-mail, takže som to 
vyskúšala.

Dominika Chorvátová (Chocholná): Keďže na cvičeniach e-
learning používame, tak som si tam všimla aj súťaže, a 
samozrejme ma to zaujalo, tak som sa chcela zapojiť a skúsiť, či 
nevyhrám :)...náhodou.

Erik Stopka (Drietoma): Som študentom 2. ročníka politológie 
a do tejto súťaže som sa zapojil hlavne preto, lebo Alexander 
Dubček bol veľká osobnosť a samozrejme bol to politik, čiže 
veľmi blízky nášmu odboru, takže som rád, že 1. miesto ide 
práve na „hruď“ politológie.

Veronika Pavlíková (Nové Mesto nad Váhom): Do tejto 
súťaže som sa dostala čisto náhodou, a potom som chcela 
vyskúšať, čo všetko viem o Alexandrovi Dubčekovi.

Vážení študenti! Ď akujeme všetkým, ktorí sa aktívne 
zapojili a tým preukázali záujem o osobnosť Alexandra 
Dubčeka.
Poďakovanie sponzorom súťaže: Ceny do súťaže venovala 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a firma 

Asseco Solutions, a.s. ktorá spolupracuje s TnUAD pri dodávke 
ERP informačného systému Helios Orange, využívaný na 
výučbu na FSEV. Ď akujeme Vám!
A pre tých, ktorí by si, aj keď už nesúťažne, chceli preveriť svoje 
vedomosti, prinášame kvíz aj so správnymi odpoveďami.

Otázky kvízu:
1. Alexander Dubček sa narodil v tom istom dome ako ...?
2. Kde sa narodil Alexander Dubček?
3. V ktorom roku sa narodil Alexander Dubček?
4. Kam odišiel s rodičmi A. Dubček ako 3-ročný?
5. Kedy vznikla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne?
6. V akej udalosti vystupoval Alexander Dubček ako jej vedúca 
osobnosť?
7. V ktorých mestách na Slovensku pôsobil Alexander Dubček v 
politických funkciách?
8. V akom obore sa vyučil Alexander Dubček?
9. V roku 1992 sa stal Alexander Dubček predsedom ... (akej 
politickej strany?
10. Kde je pochovaný Alexander Dubček?
11. V ktorom roku zomrel Alexander Dubček?
12. Koľko rokov sa dožil Alexander Dubček?
13. S ktorým prezidentom ČSSR mal A. Dubček konflikt?
14. Ako sa volala manželka Alexandra Dubčeka?
15. Čo bolo krédom Alexandra Dubčeka?

Správne odpovede: 1. Ľudovít Š túr, 2. Uhrovec, 3. 1921, 4. Do 
Ruska, 5. 01. 07. 1997, 6. Pražská jar 1968, 7. Trenčín – Banská 
Bystrica, 8. Strojný zámočník, 9. Sociálnodemokratickej strany 
Slovenska, 10. V Bratislave, 11. 1992, 12. 70, 13. S Antonínom 
Novotným, 14. Anna, 15. "Ani najväčšia moc nepretrvá, ak nemá 
mravné zázemie." a "Nezahynie národ, ktorý sa riadi tak svojím 
rozumom, ako aj svedomím." 
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ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT 
ŠTUDENT Z KAZACHSTANU V TRENČÍNE
AUTOR  Lucia Kotrhová

Študentská organizácia IAESTE Slovakia sprostredkúvajúca štáže v zahraničí pre študentov vysokých škôl každoročne 
počas leta privíta niekoľko desiatok stážistov na Slovensku. Toto leto, tomu nebolo inak, a aj v Trenčíne sme mali možnosť 
privítať Nurkena z Kazachstanu, ktorý sa rozhodol absolvovať stáž v spoločnosti Matador Industries. Ten si našiel po práci 
chvíľku času a povedal nám ako sa mu na Slovensku páči.

... „I won't forget this summer
and it will be one of the most successful.

I like Slovak Republic.
I love Europe!” ... 

Odkiaľ presne pochádzaš?
Ž ijem v meste Almaty. Tu nielen žijem, ale aj študujem na 
Technickej univerzite. Môj študijný odbor je automatizácia a 
kontrola.

Stáž Ti sprostredkovala študentská organizácia IAESTE. 
Prečo sa rozhodol práve pre ňu?
V mojej krajine je veľa programov pre študentov, ktoré umožňujú 
vycestovať na stáž do zahraničia. O IAESTE som sa dozvedel 
vďaka kamarátke, ktorá absolvovala IAESTE stáž pred rokom 
vo Š vajčiarsku a veľmi sa jej tam páčilo.

Vybral si si stáž na Slovensku. Dôvod?
Mal som na výber z troch stáži. Keďže som chcel získať prax 
priamo v podniku, nie na univerzite, tak som sa rozhodol pre 
spoločnosť Matador Industries sídliacej v Dubnici nad Váhom.

Mohol by si v krátkosti opísať, čo predchádzalo stáži?
Najskôr som kontaktoval IAESTE u nás v Kazachstane. Oni mi 
poslali zoznam stáží, z ktorých som si vybral Matador Industries. 
Následne som poslal životopis do spoločnosti. Po krátkom čase 
mi poslali potvrdenie, že ma akceptovali. Potom som dostal 
kontakt na slovenskú pobočku IAESTE a už som komunikoval 
priamo s nimi.

Čo je náplňou Tvojej práce v Matadore?
Na začiatku som bol pridelený na 
obchodné oddelenie. Tu som 
spo lupracova l s rô znymi 
klientmi. Po mesiaci som pol 
preložený na oddelenie kvality, 
kde pracujem doteraz. Môžem si 
tu vyskúšať prácu s rôznymi 
prístrojmi. Je to pre mňa veľký 
prínos. Môžem pracovať v tíme, 
čo mi vyhovuje. Kolegovia sú 
zodpovední, priateľskí. Predtým 
som ešte nemal možnosť 
pracovať pre firmu zaoberajúcu 
s a  v ý r o b o u  d i e l o v  p r e  
automobily.

Tento rok oslavuje Matador Industries 60. výročie vzniku. 
Vedel si o tom?
Á no, po príchode do spoločnosti som sa to dozvedel. Dokonca 
som sa zúčastnil aj oslavy. Bol to vlastne taký športový deň, 
kedy medzi sebou súťažili oddelenia v tenise a vo futbale. 
Popritom sa varil guláš. Bol to super deň.

Ako si zatiaľ spokojný s priebehom stáže? Páči sa Ti tu?
Na Slovensku som prvýkrát a som veľmi rád, že tu môžem byť. 
Máte nádhernú prírodu, ľudia sú veľmi priateľskí a pohostinní.

Páči sa Ti naša príroda. Navštívil si aj Vysoké Tatry, či sa 
ešte len chystáš?
Nie, Vysoké Tatry som nenavštívil, ale veľa som o nich počul. 
Avšak ani nie pred mesiacom som strávil jeden víkend v 
Slovenskom Raji. Nádhera.

Vravíš Slovenský Raj. Kto Ti to odporučil?
Ako som v úvode spomenul, som tu na stáži vďaka IAESTE a oni 
tam organizovali víkend pre všetkých zahraničných stážistov 
praxujúcich na Slovensku. Akcia sa volala International Hiking 
Weekend. Stretol som tam stážistov z rôznych krajín. Napríklad 
z Nórska, Š panielska, Š vajčiarska, Nemecka... A samozrejme 
som tam stretol aj Slovákov. Spolu nás tam bolo asi 30. Veľmi 
zaujímavá skúsenosť. Zažili sme tam veľa zábavy. Turistika 
bola pre mňa trošku náročnejšia. Prešli sme okolo 20 km. Ale 
stálo to za to. Po turistike nás čakal oddych v podobe opekačky, 
počas ktorej sme sa mali možnosť navzájom spoznať. Každý zo 
stážistov rozprával o svojej krajine. Aj keď sme boli veľmi 
unavení, zabávať sme sa predsa len vydržali do rána.

Prekvapilo, šokovalo Ťa niečo počas tvojho pobytu na 
Slovensku?
Ani nie. Vlastne, prekvapilo ma, že do niektorých polievok 
pridávate cukor :)
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DRUHÉ NARODENINY V UPC
AUTOR  Jaroslav Spodniak

ZO STARÉHO BUFETU NA NOVÚ  UNI CAFÉ 
AUTOR Monika Jakubecová, Norbert Jiroš  

Oslava sa začala slávnostnou omšou, na ktorej sme boli 
prítomní my „UPeCéČkári.“ Okrem nás sa omše zúčastnili aj 
niekoľkí pedagógovia a zamestnanci univerzity. Na omši sme si 
vypočuli kázeň nášho kaplána Juraja Sedláčka, ktorý si 
zaspomínal na začiatky v UPC (o Bohu, ktorý má moc počnúc 
dlhými dejinami tvoriť z ničoho veľké veci). Ponúkol nám 
zamyslenie nad spôsobom života patrónov UPC, svätých 
pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta, ktorí žili na Skalke 
pri Trenčíne: najskôr v spoločenstve a potom v samote. Obidve 
situácie čakajú aj nás. Teraz sme v UPC spolu, no po skončení 

štúdia zostaneme sami. A jadro našej identity spoznáme práve 
vo chvíľach, keď sme sami a nikto nás nevidí.

Po omši sme mali aj krátky kultúrny program. Pripravil si ho pre 
nás náš priateľ, folkový spevák a spisovateľ Ľubor Benkovič a 
zahral nám niekoľko skladieb na gitare. O narodeninovú oslavu 
so všetkým, čo k správnej diskotéke patrí, sa postarali DJ Kubo 
a Tomy.

Po tejto oficiálnej časti sme mali občerstvenie v podobe 
vlastnoručne pripraveného gulášu z jeleňa a iných dobrôt. Po 
občerstvení sme vycestovali autobusom na Skalku pri Trenčíne, 
aby sme si uctili našich patrónov UPC. Potom sme sa vybrali k 
Váhu. Z miest, kde podľa legendy v 11.storočí pri rieke Váh 
krúžil orol, a odkiaľ vylovili neporušené telo sv.Benedikta, si 
každý z nás zobral svoj kameň, ktorý bude uložený v zóne ticha 
UPC – ako symbol základu podľa slov Pána Ježiša: „Peter, ty si 
skala a na nej bude vybudovaná moja cirkev.“

Poslednou časťou programu bola oslava na priváte, v ktorom 
bývajú niektorí z koordinátorov UPC. Tam sme spoločne sfúkli 
sviečky z torty a popriali sme UPC veľa šťastia a veľa úspešných 
akcií v tomto akademickom roku.

Tieto narodeniny boli pre nás všetkých veľkým povzbudením a 
pevne verím, že UPC prinesie do života všetkých, ktorí ho 
navštívia nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú aj po ukončení 
štúdia ešte dlho a radi spomínať. 

Zdá sa, akoby to bolo iba včera a už je tomu 2 roky, čo vzniklo UPC na Sihoti v priestoroch Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka.

Povedzte nám niečo o sebe
Volám sa Lukáš a som absolvent Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov.

Prečo si sa rozhodol otvoriť kaviareň práve na TnUAD?
Rozhodol som sa tak, pretože ako študent univerzity som 
pociťoval potrebu zmeny vtedajšieho bufetu. Bol značne 
zastaraný, aj keď uznávam, že mal svoje osobitné čaro. :-)

Myslíš si, že to bolo správne rozhodnutie? Ak áno, prečo?
Myslím, že áno. Pretože vidieť študentov diskutovať pri káve v 
kultúrnom prostredí na univerzitnej pôde je pre mňa určité 
zadosťučinenie za pot, zopár šedivých vlasov a stratené kilá.

Aké sú zatiaľ tvoje dojmy z fungovania kaviarne?
Pomaly prechádzame od chaosu k určitému systému. Na 
začiatku tu bol chaos. Boli sme si toho vedomí, avšak riadenie 
podobného typu prevádzky, ktorá je svojim spôsobom napol 
bufet a napol kaviareň je náročné a nájsť správny systém si 
vyžaduje čas. Myslím však, že sa nám to darí a po doladení pár 
drobností budeme spokojní.

Čo všetko si môžu študenti dožičiť v Uni Café?
Uni cafe sa snaži svojimi prvkami spájať tradičný bufet v podobe 
šalátov, párkov atď. s moderným bufetom v podobe rýchleho 

občerstvenia a kaviarňou s rôznymi druhmi kávy, čajov a 
čapovanou kofolou. Cenovú úroveň sme sa snažili nadstaviť tak, 
aby si študenti v našom sortimente vybrali aj na začiatku aj na 
konci týždňa, kedy sa po utorku už viac-menej šetrí na cestu 
domov.

Čo si študenti kupujú najviac a naopak, čo najmenej?
Najviac bagety a najmenej asi čokoládovo-mandľový koláč s 
lesným ovocím, ktorý je veľmi dobrý, avšak kvôli vysokým 
obstarávacím nákladom aj pomerne drahý. Ale rozhodne ho 
odporúčam skúsiť, pretože stojí za to.

Aké akcie pripravujete do budúcna?
Uvažujeme nad usporiadaním filmového večera, len ešte 
musíme doriešiť technické detaily. Pred Vianocami by sme 
chceli navodiť atmosféru pomocou výzdoby, vianočných 
skladieb a vianočného punču.

Ako by si chcel rozšíriť sortiment v kaviarni?
Uvedomujeme si, že v našom sortimente je priestor na 
rozšírenie. Momentálne by sme chceli zaradiť typicky raňajkové 
jedlá, ako musli s mliekom alebo toasty. Ď alej miešaný 
zeleninový šalát pre milovníkov zdravého životného štýlu a 
pravú belgickú čokoládu. Pred letom uvažujeme nad zaradením 
nealko miešaných nápojov. 

Zmena je neopísateľná. Tí, ktorí poznali starý bufet určite vedia, o čom hovorím. Starý ošarpaný bufet sa zmenil na kaviareň 
v modernom štýle, kde sa môžu stretávať študenti počas prestávok, posedieť a pochutnať si na prvotriednej káve a tiež si 
niečo zajesť zo širokého sortimentu občerstvenia. Viac nám prezradí sám majiteľ Lukáš. 
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TOP BEÁNIA TENTO ROK V TRENČÍNE
AUTOR Norbert Jiroš, Monika Jakubecová 

Presne do roka a do dňa sa uskutočnila najväčšia študentská akcia v Trenčíne - Beánia FSEV 2011. Organizátori pre 
študentov s radosťou pripravili žiarivú noc plnú tradície, pekných šiat, oblekov, nových telefónnych čísiel, starých 
priateľstiev a spomienok, ale aj stratených vecí.

Boli podľa Vás študenti s priebehom akcie spokojní?
Bc. Simona Sedláková: Hovorí sa: "Koľko ľudí, toľko chutí", a 
preto sme nemohli uspokojiť každého návštevníka, ale myslíme 
si, že väčšina bola spokojná.

A čo pedagógovia?
Ján Drab: Získali sme menšiu pochvalu a obdiv, za ktorú sme 
veľmi vďační.
Možno je to skoro sa pýtať, ale budete organizovať aj 
budúcoročné Beánie FSEV?
Bc. Norbert Jiroš: Samozrejme že áno. Už teraz, pokiaľ máme 
čerstvé skúsenosti, prebieha plánovanie, nech je budúcoročná 
Beánia ešte lepšia.

Rozmýšľali ste nad nejakou zmenou alebo niečím novým, 
lepším, čo by sa mohlo na beániách uskutočniť alebo 
zasadiť ako nová tradícia?
Bc. Norbert Jiroš: Už tento rok sme zaviedli súťaž o kráľovnú a 
kráľa večera a nápady stále pribúdajú. Nechajte sa prekvapiť.

Ktoré skupiny by ste chceli, aby na beániách vystúpili?
Bc. Norbert Jiroš: Samozrejme, že by sme chceli tie najlepšie 
kapely, ale výber kapiel necháme na budúcoročné trendy v 
hudobnom priemysle.

Pripravujete aj nejaké iné akcie?
Bc. Norbert Jiroš: Á no. Najbližšou veľkou akciou bude určite 
Š portový deň TnUAD, ktorého prípravy už prebiehajú. 
Pripravujeme aj menšie študentské akcie cez týždeň spolu so 
študentmi zo CITY univerzity. Spoluprácu sme zahájili akciou 
White Sedation v Steps clube. 

Monika Jakubecová z TnU Trendov sa porozprávala s 
organizátormi a prináša Vám exkluzívny rozhovor:

Kedy sa konali tohtoročné beánie FSEV a o koľkej hodine 
sa začala celá udalosť?
Jan Drab: Beánie FSEV 2011 sa konali v utorok 08.11. a celá 
udalosť sa začala 19:00.

Mohli by ste nám opísať priebeh celej akcie?
Bc. Simona Sedláková: Už začiatok bol dosť akčný, keďže ľudia 
na nás čakali v predstihu, ale priebeh samotnej Beánie bol 
bezproblémový a všetko šlo ako malo. Začali sme klasicky 
príhovorom pána dekana doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc., 
následne sme prešli na inauguráciu prvákov s privítaním 
účastníkov. Nespútanú zábavu otvorila tanečná skupina Aura 
Dance so svojou nezabudnuteľnou tanečnou šou. O hudbu sa 
postarala kapela SámSebou, Heľenine oči a akciu ukončil Dj 
Luco so svojou Laser šou. Medzi vystúpeniami sme mali čas na 
menšie súťaže, ale hlavne na tombolu a vyhlásenie kráľovnej a 
kráľa večera.

Ako ste spokojní s priebehom tohtoročných Beánok FSEV?
Ján Drab: Naša spokojnosť je na 100%, všetko prebiehalo tak 
ako malo. Jediné, čo nás mrzí, je prístup niektorých študentov, 
ktorí si nedokázali dať námahu obliecť sa spoločensky.

Čo by ste zmenili?
Bc. Norbert Jiroš: Určite by sme zmenili to, aby na našej 
univerzite neboli jednotlivé fakultné Beánie, ale celouniverzitné. 
Sme predsa študenti jednej univerzity a mali by sme držať spolu.

Aká bola účasť?
Bc. Simona Sedláková: Ú časť bola viac ako super, bolo tam viac 
než 55O študentov. Sme s ňou spokojní, aj keď by sme si vedeli 
predstaviť aj väčšiu účasť.

Všetkých nás milo prekvapila študentská internetová televízia MC2 z Bratislavy, 
ktorá prišla do Trenčína, aby si natočila priebeh našej Beánie a spravila rozhovory s 
dekanom, s účinkujúcimi, ale aj so zabávajúcimi sa študentmi. Záznam z Beánie 
nájdete na www.mc2.sk.
Podľa najnovších informácií sme sa dozvedeli, že Beánia FSEV 2011 získala 
ocenenie a tiež uznanie od Bratislavskej agentúry Akcie na mlynoch, ktorá 
zorganizovala najväčšiu beániu v SR, kde sa zúčastnilo približne 3 700 študentov. 
Agentúra sa vyjadrila, že Beánia FSEV 2011 je „TOP BEÁNIA“ v Trenčianskom kraji.
Veľké poďakovanie patrí nášmu organizačnému výboru Bc. Simone Sedlákovej, Bc. 
Norbertovi Jirošovi, Jánovi Drabovi a samozrejme aj našim novopečeným 
moderátorom Nine Hajmachovej a Marekovi Stankovi.
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ŠPORT

ŠPORTOVÁ JESEŇ  NA TNUAD 
AUTOR  Lubomír Král

Futbalového turnaja sa zúčastnilo takmer 80 študentov v 8 
študentských tímoch z FŠ T, FSEV, FZ a z odboru Politológia. 
Turnaj odohrali študenti za mierne mrazivého počasia, ale 
našťastie bez dažďa. V príjemnej súťažnej atmosfére do 
semifinále postúpili 4 tímy. Na 3. mieste sa umiestnili Tragédi 
(FSEV), na 2. mieste Polit Biro (Politológia) a na 1. mieste 
Servisáci (FŠ T). Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za 
pekné športové výkony a umiestneným gratulujeme k 
dosiahnutým výsledkom.

Finále tenisového turnaja sme kvôli nevyhovujúcemu povrchu 
vymrznutých tenisových kurtov presunuli do našej športovej 
haly na Š tudentskej ulici. Zápas bol zmiešaný a medzinárodný, 
Slovensko : Š panielsko, kde slovenskú stranu reprezentoval 
Martin Vyzváry (FŠ T) a Š panielsko Lucia Olmedo Salcedo 
(FSEV, Erasmus). V náročnom stretnutí sa nakoniec presadil 
Martin Vyzáry. Títo naši dvaja tenisti budú reprezentovať 
TnUAD aj na medziuniverzitnom tenisovom turnaji v Bratislave 
29.11.2011.

Uvedené športové podujatia neboli poslednými aktivitami 
zimného semestra a študenti majú možnosť zúčastniť sa ešte 
Futbalového turnaja „O pohár rektora TnUAD“ – 28.11.2011, 
Hokejového turnaja medzi TnUAD, Vysokou školou 
manažmentu v Trenčíne a FPJJ VŠ S – 1.12.2011 a 
Volejbalového turnaja TnUAD – 6.12.2011.

Počas tohto semestra KTVŠ  začala študentom ponúkať 
pravidelné hodiny rekreačnej kanoistiky, ktoré sa tešili veľkej 
popularite študentov.

Na začiatok letného semestra máme naplánované lyžiarske 
kurzy na Kohútke v Javorníkoch, na Chopku v Nízkych Tatrách a 
v stredisku Les Orres vo Francúzsku.

Od začiatku letného semestra začne tiež aktívna činnosť 
novovzniknutého univerzitného športového klubu Unišport 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, ktorý bude ponúkať 
športové aktivity pre študentov a zamestnancov TnUAD hlavne 
v poobedňajších a večerných hodinách. 

Dňa 18.10.2011 odohrali študenti TnUAD futbalový a tenisový turnaj „O Pohár dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD“           
v športovom areáli v Trenčianskej Turnej.

SPOMIENKA NA VZÁCNEHO ČLOVEKA
AUTOR  Bianka Rolníková

V septembri 2011 uplynulo 5 rokov od poslednej rozlúčky so 
vzácnym človekom... PaedDr. Ernestom Broskom, PhD. Pri 
tejto príležitosti a pri príležitosti jeho nedožitých 71 rokov si 
zaspomínajme: PaedDr. Ernest Broska, PhD. sa narodil 2. 
októbra 1940 v Bratislave. Svoje detstvo prežil v Detskom 
domove v Rimavskej Sobote, neskôr ho do výchovy v 
skromných pomeroch prijala rodina so štyrmi deťmi v 
prekrásnom prostredí kopaníc obce Prašník. Základnú školu 
navštevoval v Trnave, kde pokračoval i v štúdiu na 
Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov. V roku 1960 začal 
študovať na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity 
Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova – biológia, 
ktorú úspešne ukončil v roku 1965. Počas štúdia riešil svoju 
ná ročnú  finančnú  situá ciu ako externý pracovník 
Československej tlačovej kancelárie v oddelení športu, kde si 
hlavne nočnými službami obstarával potrebné financie. Bola to 
ťažká a namáhavá práca, z ktorej získaval bohaté skúsenosti 
pre ďalší život. Po vojenskej službe sa začala jeho celoživotná 
pedagogická púť v Trenčíne na Gymnázium J. A. Gagarina, 
neskôr Ľudovíta Š túra, kde pôsobil 20 rokov, z toho 15 rokov vo 
funkcii zástupcu riaditeľa. Popri pracovných povinnostiach a 
činnostiach v spoločenských organizáciách prehlboval svoje 

odborné vedomosti štúdiom na Fakulte telesnej výchovy a 
športu UK v Bratislave, kde po ukončení rigoróznych skúšok 
získal titul Doktora pedagogiky – PaedDr. Od roku 1985 do roku 
1991 vykonával funkciu riaditeľa Základnej školy na Hodžovej 
ulici v Trenčíne, kde pokračoval v rozširovaní a zveľaďovaní 
tejto školy až na 54 tried, 12 oddelení školskej družiny a 6 
športových tried. Od roku 1992 do 1999 učil na Strednej 
priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom a MtF STU Trnava ako 
externý učiteľ. Jeho pedagogické a organizačné schopnosti sa 
naplno prejavili od roku 1997, kedy nastúpil na Trenčiansku 
univerzitu, kde založil Katedru telesnej výchovy a športu a bol jej 
vedúcim. Založil Ú stav prírodných a humanitných vied a bol jeho 
riaditeľom. Stál aj pri zrode Ú stavu zdravotníctva a 
ošetrovateľstva (dnes Fakulty zdravotníctva) a vynaložil veľa síl 
na jeho činnosť. Bol zakladateľom VŠK Akademik. V roku 2002 
sa stal prorektorom pre sociálnu starostlivosť a výchovno-
vzdelávaciu činnosť. Ernest Broska i v tomto náročnom 
funkčnom období prehlboval stále svoje odborné vedomosti 
štúdiom, publikačnou činnosťou a získal vedeckú hodnosť PhD., 
bol už iba krok od získania docentúry... Spomeňme si naňho ako 
na vzácneho človeka, ktorý vo svojom jednaní a vystupovaní 
vždy preferoval zásady „fair play“. 

„Kto v srdciach žije, nikdy neumiera...“ 
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ROZHOVOR S DOC. SLOBODNÍKOVOU
NIELEN O MONOGRAFII 
AUTOR  Eva Eliášová

1. Kde ste pracovali predtým, než ste prišli na TnUAD?
Moja pracovná cesta je pomerne kľukatá a bohatá. Než som sa v 
roku 1993 presťahovala na Slovensko, pracovala som na 
rádiologickom oddelení Nemocnice s Poliklinikou Na Homolce v 
Prahe. Tam som sa venovala predovšetkým invazívnym 
metodikám a mojím cieľom - „srdcovkou“ boli intervenčné 
zákroky na centrálnom mozgovom systéme arteriálnym 
prístupom. Po presťahovaní na Slovensko som začala pracovať 
na rádiologickom oddelení v Národnom onkologickom ústave 
na Klenovej a profilovala som sa okrem iného na diagnostiku 
ochorení prsníkov. V roku 1995 som začala pracovať na 
Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., kde som pracovala ako 
zástupca primára, potom ako primár na Rádiologickejk klinike 
fakultnej nemocnice a o tri mesiace neskôr potom v pozícii 
prednostu rádiologickej kliniky Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a Trnavskej Univerzity. Stihla som si dorobiť aj II. 
odbornú atestáciu z Rádiológie a vedecko-pedagogickú 
hodnosť CSc. na Ú stave experimentálnej onkológie Slovenskej 
akadémie vied. Počas praxe na NOÚ  aj na OÚ SA som 
prednášala externe na lekárskej fakulte UK Bratislava 
rádiológiu, rovnako aj na Trnavskej Univerzite. V roku 2004 som 
habilitovala na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a 

sociálnej práce. Toho roku som od 1. 9. 2004 nastúpila na 
TnUAD a začala plne pracovať na Ú stave ošetrovateľstva a 
zdravotníctva a neskôr na Fakulte zdravotníctva.

2. Koľko trvá vydanie publikácie akou je Včasná 
diagnostika a skríning karcinómu prsníka?
Vydanie ako také je otázkou dohody s nakladateľstvom a 
tlačiarňou. To nám trvalo 14 dní. Ale pred tým je to tzv. beh na 
dlhú trať. V monografii sa nedajú sumarizovať údaje z odbornej 
literatúry. Monografia je prehľadom vlastnej práce, skúseností a 
poznatkov autorov, výsledkov ich vedeckej práce a v našom 
odbore aj praxe. Základy k takejto monografii sa získavajú 
niekoľko rokov, ja osobne pracujem na „poli“ mamografie a 
prevencie karcinómu prsníka a rádioonkológie takmer 18 rokov. 
Na monografii sa spolupodieľalo mnoho autorov. Moji kolegovia 
z katedry – RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. a RNDr. Vladimír 
Meluš, PhD., boli nielen spoluautori a zostavovatelia, ale 
obrovské morálne a psychické podpory, ktorí držali vynikajúcu 
dobrú náladu počas celého semestra, v ktorom sme publikáciu 
pripravovali. Neskutočne obrovsky pomáhali. Bez nich by sa 
monografia nedostala na svet „tak“ rýchlo a relatívne hladko. 
Veľa času zabralo aj získanie financií na vydanie takejto 

NOVINKY V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI
DECEMBER 2011
AUTOR  Miroslava Piscová

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v januári 2011 výzvu na 
predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na 
vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti; 
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva 
prostredníctvom technického, technologického, elektronického 
alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a 
priestorov; akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc.

Ako každá knižnica na Slovensku, tak i naša knižnica zápasí s 
problémom nedostatku finančných prostriedkov na nákup novej 
literatúry, ktorá je z roka na rok drahšia.

Výzvu MK SR sme videli ako šancu napísať projekt a skúsiť 
s ním uspieť vo veľkej konkurencii slovenských knižníc.

Projekt s názvom „Doplnenie všeobecnej študovne Univerzitnej 
knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
novou študijnou literatúrou“ sa písal rýchlo, lebo slová 
vychádzali z našich predstáv a snáh ponúknuť vo všeobecnej 
študovni nové tituly kníh, ktoré sú žiadané študentmi a 
pedagógmi a nie je možnosť ich kúpiť vo viacerých exemplároch 
pre ich vysoké ceny. Chceli sme, aby takého knihy boli k 
dispozícii aspoň na prezenčné štúdium a zároveň sme chceli aj 
zvýšiť kvalitu a aktuálnosť knižničného fondu všeobecnej 
študovne. Neodradilo nás ani neľahké zháňanie potvrdení, ktoré 
tvorili povinné prílohy projektu. V máji sme netrpezlivo vyzerali 
na stránkach MK SR uznané granty. Naše úsilie sa vyplatilo, 
projekt bol podporený a bola nám priznaná časť žiadaných 
peňazí na nákup literatúry. Univerzitná knižnica mala na 
projekte 5% spoluúčasť. Celková hodnota nakúpených kníh 
predstavuje 1244 Eur.

Akvizícia a výber kníh prebiehali veľmi starostlivo, aby sme 
mohli každej fakulte ponúknuť niečo nové a žiadané. Nakúpili 
sme najnovšiu literatúru z oblasti manažmentu, marketingu, 
ľudských zdrojov, vzdelávania, sociálnej práce, verejnej správy, 
politológie, komunikácie, ošetrovateľstva, psychológie, knihy z 
oblasti techniky a nového odboru na našej škole z 
automobilizmu. Celkovo sme zakúpili 76 kníh , ktoré po zapísaní 
do knižničného fondu budú k dispozícii na prezenčné štúdium vo 
všeobecnej študovni.

Zoznam najnovších kníh nájdete v on-line katalógu knižnice na 
stránke www.katalog.kniznica.tnuni.sk. 

Univerzitná knižnica získala grant Ministerstva kultúry SR v programe 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
podprogram 2.5 Akvizícia knižníc – cieľom programu je podpora nákupu knižničného fondu knižníc, a tým riešenie kritickej 
situácie v doplňovaní – akvizíciách knižničných dokumentov v knižniciach knižničného systému SR. 
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publikácie.

3. Hneď v úvode tejto publikácie uvádzate, že len 20 – 22 % z 
cieľovej skupiny slovenských žien (40. – 69. rok života) sa 
ročne zúčastňuje preventívnych vyšetrení, čo je veľmi 
nelichotivé číslo aj v porovnaní s vyspelými krajinami EÚ , o 
Amerike nehovoriac. Je to slabou osvetou v tejto oblasti? 
Čím to podľa Vás je?
Toto číslo je údajmi Ú stavu pre dohlaď nad zdravotnou 
starostlivosťou z roku 2008, iné štatistické údaje nemáme. Ale 
myslím si, že sa k dnešnému dňu veľa nezmenilo. Na druhú 
stranu osveta je silnou zbraňou. Pracuje aj pre, ale čiastočne aj 
proti. Konkrétne mám na mysli strašenie žien pred žiarením, 
ktoré sa pri mamografickom vyšetrení používa. Na preventívne 
mamografické vyšetrenie má právo podľa našich zákonov žena 
od 40.teho roku veku a to každé dva roky, žena mladšia ako 20 
rokov potom sonografické vyšetrenie raz za dva roky, alebo 
častejšie podľa potreby a klinického stavu či nálezu. Nemyslím 
si , že osveta je slabá, podľa mňa možno nie je cielená, skôr si 
články alebo upútavky všímajú ženy, ktoré chodia pravidelne na 
preventívne prehliadky. To súvisí aj s preventívnymi 
vyšetreniami u gynekológov, ktorí sami by mali ženy posielať na 
vyšetrenia pomocou zobrazovacích metód. Myslím si, že v tejto 
konkrétnej situácii by pomohlo osobné pozývanie cieľovej 
skupiny žien listami a výzvami poisťovní alebo pracoviskami 
diagnostiky, ktoré majú certifikát k vykonávaniu skríningových 
vyšetrení. To zasa na druhú stranu naráža na zákon o ochrane 
osobných údajov. Pravdou však je, že vždy po relácii v rozhlase 
alebo televíznej relácii sa počty žien, ktoré požadovali 
vyšetrenia, výrazne zvýšili. Bolo to vždy len prechodné.

4. Máte nejaký vzor, osobnosť, ktorá je pre Vás inšpiráciou?
Takýchto vzorov je niekoľko – z doby štúdia profesor MUDr. I. 
Dylevský, DrSc. , ktorý pracoval na Anatomickom ústave LF UK 
v Prahe, ktorý bol školiteľom mojej práce Š VOČ, ktorá vyhrala aj 
medzinárodné kolo v roku 1984. (Dokonca je aj autorom 
učebnice somatológie, z ktorej prednášam anatómiu na našej 
fakulte tu v Trenčíne.) Potom sa mi stal vzorom prof. MUDr. 
Emanuel Vlček, DrSc., ktorý bol vedúcim tzv. referátu 
Antropologického výskumu známych historických osobností a 
pracoval v Národnom múzeu v Prahe. Pôvodne som na toto 
pracovisko mala nastúpiť po ukončení štúdia na lekárskej 
fakulte. Posledným vzorom bol môj primár MUDr. Jiří Bret, CSc, 
s ktorým som pracovala v nemocnici na Homolke v Prahe a ktorý 
bol vynikajúci neurorádiológ svetového významu. Všetci títo 
lekári boli veľmi múdri, pracovití, ľudskí, vedeli si nájsť čas na 
koníčky, nebáli sa učiť nástupcov a vedeli aj poradiť nám 
mladým v akejkoľvek problematickej životnej situácii, vždy si 
našli čas... Všetci mali profesne jedno spoločné - spojenie 
anatómie - rádiológie, predstavivosť - tvorivosť - logické 
myslenie a tzv. šiesty zmysel.

5. Náhodou som sa dozvedela, že Vaším koníčkom sú kone. 
Ako dlho sa venujete týmto ušľachtilým tvorom?
Priznám sa, že som si nikdy v minulosti ani len nepredstavila , že 
by som niekedy jazdila na koňoch. Lásku k zvieratám mám v 
sebe od malička. Ku koníkom tu v Trenčíne som sa dostala 
prvýkrát v roku 1997, keď môj manžel začal pracovať v 
Nozdrkovciach a jeho firma susedila so žrebčínom. Prvý kôň, 
ktorého mi manžel kúpil, bol vtedy 6-ročný hanoverský žrebec 
Sylven. Potom prišlo učenie, pády, jazdenie, skákanie, pokusy o 
parkúr a opäť pády a pády a úrazy. K Sylvenovi pribudol 
slovenský teplokrvník Docent, potom kobylka Sany a teraz 
máme frízských koníkov – žrebca Wiliama a kobylku Jilllien 
(Ž ilku). Na tých jazdím najčastejšie, snažím sa 3-4 krát týždenne 
dostať do žrebčína, napriek práci. Je to nádherný pocit, sedieť 
na chrbte koňa, väčší zážitok je však si s koníkom porozumieť. 

Odčerpáva z nás stres, problémy, čistí myseľ a zdravie (keď 
práve nespadnete...)

6. Máte popri svojej práci čas na čítanie inej ako odbornej 
literatúry? (Ktorá je Vaša naj... kniha?)
Priznám sa, že veľmi nie. Mám pomerne unavené oči z pozeraní 
do negatoskopu na rádiológii a do rôznych obrazoviek PC, čítam 
málo. Napriek tomu odbornú literatúru čítať musím, bez toho sa 
v mojej brandži nepohnem. Rýchlo sa viem k odborným článkom 
dostať cez internet, mám plnú knižnicu zahraničnej odbornej 
literatúry, do ktorej investujem pravidelne aj veľa peňazí. 
Ostatné? Tie hltám na dovolenke, len ležím, opaľujem sa, 
plávam a čítam. Rada si prečítam knihu od autorky Zdeny 
Frýbovej – Robin, niekoľkokrát som čítala rozprávky Boženy 
Nemcovej, Jana Drdu. Mám rada Čapkovcov, nakoniec v ich 
kraji som sa narodila a ešte aj teraz tam často chodím za rodičmi 
(Ú pica, Malé a Velké Svatoňonice). Hltám detektívky z 
dostihového prostredia a poznám všetky knihy A. Heyleho a 
dokonca som prečítala aj romány E. Remarqua a Hellera. Knihy, 
ktoré nikdy neodmietnem, sú knihy z umeleckého smeru – 
životopisy napr. da Vinciho, Petra Parléře, Michelangela. Teraz 
čítam dve knihy: Asertivita a rovnosť vo vašom živote a 
vzťahoch. Vaše plné právo! Odporúčam všetkým. Ď alšie, ktoré 
mi ležia na nočnom stolíku, sú Radosti kousiček od veselých 
sluníček a Mějte se hezky, čili sluníčkově – od Honzy Volfa.

7. Môžete na základe svojej pedagogickej praxe potvrdiť 
názor, že vedomostná úroveň prichádzajúcich študentov 
na vysoké školy má klesajúcu tendenciu? Ak áno, čím si to 
vysvetľujete?
Nemyslím si, že je to tak stále. V prvých ročníkoch máme 
vynikajúcich a veľmi múdrych študentov, ale samozrejme že sú 
aj študenti slabí, ktorí si vyberajú školu len preto, aby mali nejakú 
školu. Tam je potom aj miera snahy oveľa menšia. Záleží ale aj 
od spôsobu výučby. Nie každý vysokoškolský pedagóg vie 
zaujať a nadchnúť pre predmet. Inak, keď porovnávam úroveň 
vedomostí nás, našej generácie, keď sme nastupovali na 
vysoké školy, boli pevnejšie základy v predmetoch, ako je 
fyzika, chémia, biológia... mali sme určite tvrdšie a prísnejšie 
zákony na školách. Mali sme aj viacej povinností a žiaden 
prístup na internet, Viac pohybu. Rodičia na nás mali viac času. 
Žeby tým?
8. Komunikujete so svojím okolím prostredníctvom 
sociálnych sietí ako sú twitter či facebook? (Aký je Váš 
názor na tento druh komunikácie?)
Priznám sa, že cez tento typ sietí nekomunikujem a nijak mi to 
nechýba. A môj názor? Vždy som bola za komunikáciu priamu, 
vonku, pri športe, v kolektíve... Podľa počítača sa nedá dobre 
odhadnúť charakter človeka, osoby na druhej strane. Ale treba 
môj názor brať s rezervou, nemám s týmito sieťami osobnú 
skúsenosť.

9. Čo považujete za svoj najväčší úspech vo svojom 
doterajšom živote?
Tých je niekoľko: Mám dve zdravé a života schopné už 
samostatné deti, na ktoré som veľmi hrdá a pyšná. Dokázala 
som zvládnuť v živote veľmi ťažké obdobie a zostala som pritom 
stáť pevne nohami na zemi, som zdravá, za čo vďačím rodine 
(deťom, manželovi a rodičom), niekoľkým skutočným priateľom 
a sebe. Moje meno je spojené s kvalitnou diagnostikou a 
ľudským prístupom k pacientom, predovšetkým na poli 
onkologickej diagnostiky a diagnostiky karcinómu prsníka. 
Vydanie mojej prvej monografie v júni tohto roku (Včasná 
diagnostika a skríning karcinómu prsníka). A že mám okolo 
seba niekoľko ľudí, na ktorých sa môžem v každej situácii 
spoľahnúť a o ktorých sa môžem oprieť.



ĎALŠIE AKTIVITY A VÝZVY
AUTOR  Marcel Lincenyi 

KONFERENCIE
AUTOR  redakčná rada
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IV. CHYBY a OMYLY V MAMODIAGNOSTIKE
 6. december 2011

Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej 
spoločnosti SLS Rádiologická klinika, s.r.o. Trenčín v spolupráci 
s firmou GE a Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozývajú na štvrtú pracovnú 
konferenciu mamodiagnostikov s témou prezentácií vlastných 
chýb a omylov. Konferencia sa uskutoční dňa 6. decembra 2011 
o 9.00 h v Aule TnUAD, Š tudentská 2, Trenčín.

Riadenie ľudských zdrojov v kontexte globálnych zmien
26. - 27. apríl 2012

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Vás pozýva na 
medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 
26. a 27. apríla 2012. Cieľom konferencie je vzájomná výmena 
vedeckých a praktických poznatkov z oblasti riadenia ľudských 
zdrojov, personá lneho manažmentu a trhu práce v 
podmienkach súčasných zmien. Prihlášku je potrebné zaslať do 
29. februá ra 2012. Viac in formá c ií ná jdete na 
www.fsev.tnuni.sk/konferencia.

Inovatívnosť vo vyučovaní politológie
V laickej, ale aj odbornej verejnosti často panuje skreslená 
predstava, že politológovi stačí kus papieru na prípravu a dobrá 
výrečnosť. Tie časy, keď si odborník na domácu či zahraničnú 
politiku viacmenej vystačil s uvedenými zručnosťami, sú však už 
dávno preč. Dnešný politológ sa nielenže musí naučiť efektívne 
spolupracovať s médiami, ale musí sa asimilovať režimu a 
požiadavkám nových masovo komunikačných prostriedkov. 
Politológ preto popri kvalitnej rétorike musí vedieť promptne a 
odborne poskytnúť stanovisko pre printové či audiovizuálne 
médiá, musí byť zvyknutý stáť pred kamerou a nemal by mať 
problém so živým vstupom do televíznej diskusie. Katedra 
politológie TnUAD si uvedomuje nové nároky kladené na 
politológov, a z tohto dôvodu do vyučovacieho procesu 
implementovala interaktívne politické analýzy, ktoré prebiehajú 
v moderných učebniach, ktoré simulujú televízne štúdio.

Časť politických analýz od akademického roku 2011/2012 
prebieha v moderných učebniach, ktoré nedávno dokončili na 
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Š tudenti tu cez 
videokonferenčnú technológiu doslova na diaľku prezentujú 
pripravené prezentácie a následne diskutujú o politických 
témach.

Š tudenti si na seminárne stretnutia pripravujú niekoľko 
minútové ústne analýzy na aktuálne témy z domácej či 
zahraničnej politiky, ktoré môžu byť staré maximálne 48 hodín 
od prvého zverejnenia. Touto úlohou študentov trénujeme, aby 
boli pohotoví tak ako politológovia, ktorí reálne pre médiá 
reagujú do niekoľkých hodín, minút či dokonca na počkanie. 
Analýzy musia obsahovať popri deskriptívnom vymenovaní 
faktov, aj vlastný analytický, interpretatívny, prognostický či iný 
prístup. Pripravené analýzy študenti prezentujú v jednej 
miestnosti, pričom v druhej miestnosti ich sledujú diskutujúci 
pozostávajúci z pedagóga a zvyšných študentov, ktorí si 
pripravujú otázky do diskusie. Celý prenos medzi dvomi 

miestnosťami prebieha cez videokonferenčú technológiu, ktorá 
umožňuje komunikáciu na diaľku prakticky cez dve plazmové 
obrazovky, dve kamery a špeciálnu technológiu.

Ú častníci takéhoto konferenčného hovoru nielenže počujú a 
vidia druhú stranu, ale môžu vidieť aj svoj vizuálny obraz. Táto 
možnosť je veľmi dôležitá pri tréningu študentov, ktorí si 
nielenže môžu zlepšovať verbá lne zručnosti, ale aj 
jednoduchšie kontrolovať svoje nonverbálne prejavy (zrakový 
kontakt, mimika, posturika, proxemika, gestikulácia, 
paralinguistika, neurovegetatívne prejavy, chronemika). 
Samozrejme, že najzaujímavejšia je diskusia medzi oboma 
stranami, ktorá býva veľmi zaujímavá a často sa približuje 
reálnym diskusiám, ktoré poznáme z televízie, či z iných 
komunikačných prostriedkov.

Vyučovanie prebieha vo viacerých rovinách. Výučba v 
moderných priestoroch má predovšetkým motivačný charakter, 
nakoľko dnešných študentov láka všetko moderné. Takéto 
vyučovanie má však oveľa širší edukačný charakter, pretože 
študenti si môžu prostredníctvom najnovších technológií 
vyskúšať praktické zručnosti pre poskytovanie odborných 
vyjadrení do masovo komunikačných prostriedkov. Technológiu 
okrem toho taktiež využívame pre praktické prevedenie živého 
vstupu politológa do televíznych novín či televíznych diskusií. 
Zároveň si popri tom poslucháči môžu zlepšiť verbálne a 
nonverbálne komunikačné prejavy, ktoré sa im zídu pri ústnych 
skúškach či pracovných pohovoroch v budúcnosti.

Interaktívne politické analýzy a diskusie sa nám osvedčili, tešia 
sa záujmu študentov a mienime v nich pokračovať aj v 
budúcnosti. 



LABORATÓ RIUM RÖNTGENOVEJ
FLUORESCENČNEJ SPEKROMETRIE
AUTOR  Zuzana Jakubíková

Od firmy Bruker bol zakúpený 
špičkový RTG fluorescenčný 
spektrometer S8 TIGER spolu 
s príslušenstvom na prípravu 
vzoriek mletím, lisovaním a 
tavením. Vlnovo disperzný 
RTG spektrometer s výkonom 
4 kW umožňuje kvantitatívne 
stanovenie prvkov od berýlia 
po urán v tuhých i kvapalných 
vzorkách. V praktickej rovine je 

cieľom chemická analýza prvkového zloženia skiel, sklárskych 
surovín, odpadov, ale aj iných materiálov, či už pre 
priemyselných partnerov, alebo iné špecializované fakulty 
TnUAD. Významnou je aj možnosť detekcie ľahkých atómov a 
stopových množstiev prvkov s rozhodujúcim ekologickým 
významom. Súčasťou projektu je tiež vybudované informačné 
zázemie laboratória v podobe knižnice a zavádzanie a 
testovanie všetkých relevantných metodík. Laboratórium je 
certifikované podľa normy STN ISO 9001:2009/EN ISO 
9001:2008.

V oblasti výskumu, vývoja a spolupráce s priemyselnou 
základňou sú teda na slovenskej strane projektové aktivity 
sústredené na vybudovanie certifikovaného laboratória RTG 
fluorescenčnej analýzy. Na českej strane sa hlavné aktivity 
zameriavajú na zriadenie výpočtového a informačného servera 
na SUPŠ S a dobudovanie a rozvoj zdieľané ho 
experimentálneho a vývojového pracoviska GLASSCENTRUM 
vo Valašskom Meziříčí.

Dobudovaním a skvalitnením oboch regionálnych inovačných a 
vzdelávacích sklárskych centier a zavedením nových metód 
aplikovaného sklárskeho výskumu sa zlepšuje prepojenie 
regionálnych i národných výskumných a vývojových inštitúcií. 
Zároveň sa skvalitňujú služby pre priemyselné podniky v celom 
oprávnenom území OP SR-ČR. Výmena skúseností zintenzívni 
transfer know-how a vzájomné využívanie technológií 
regionálnymi i národnými výskumnými a vzdelávacími 
inštitúciami a priemyselnými podnikmi.

Hlavné vzdelávacie sklárske projektové aktivity sú na 
stredoškolskej úrovni reprezentované SUPŠS a v oblasti 
univerzitného vzdelávania vo všetkých troch stupňoch (t.j. 
bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom) je nositeľom 
projektových aktivít TnUAD. 

V rámci projektu Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa je od decembra roku 2010 v 
priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v prevádzke Laboratórium röntgenovej fluorescenčnej 
analýzy. Zariadenie v hodnote viac ako štvrť milióna EUR je spolufinancované z finančných prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja „Spoločne bez hraníc“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007-2013. Projekt získala TnUAD ako vedúci partner so Strednou umelecko-priemyslovou školou 
sklárskou (SUPŠS) ako hlavným cezhraničným partnerom a s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha (VŠCHT).




