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Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku
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Rektor Vysokej školy báňskej TU Ostrava vyhlasuje v rámci
univerzít združených v konzorciu PROGRES 3 súťaž o
najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2012 v
nasledujúcich odboroch:
ź Ekonómia a financie
ź Suroviny, energetika, zdravie a životné prostredie
ź Informačné technológie
ź Konkurencieschopné strojárenstvo, materiálový výskum

Z každej univerzity je možné do súťaže podať maximálne 3
práce. Termín prihlásenia prác do súťaže je 31. 12. 2012.
Komisia zostavená z odborníkov univerzít konzorcia
PROGRES 3 uskutoční posúdenie prác a rozhodne o
umiestnení ú častníkov v sú ťaži. Hodnotiť sa bude
predovšetkým vedecký prínos prác.

Mobility
Médiá
Fotogaléria
Video

Ú častníci súťaže, ktorísa umiestnia na prvých miestach, budú
odmenenípeňažnými cenami.
Podmienky súťaže ako aj ďalšie podrobnosti nájdete na
projektovej stránke PROGRES 3 progres3.vsb.cz

Zrealizované aktivity

Na stránke progres3.vst.cz nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie z oblastí:
ź Konferencie a workshopy
ź Ponuka budúcej spolupráce v rámci projektov
ź Spolupráca s priemyslom
ź Zoznam laboratóriíjednotlivých univerzít
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EDITORIÁ L

Do you LIKE it (Páči sa ti to?) je téma dnešného čísla, ktorá sa venuje najnovším formám sociálnej
komunikácie. Existujú zástancovia aj odporcovia internetu. Benefity internetovej komunikácie však dnes
využívame takmer všetci. Internet vo svete umožňuje okamžite doručiť rovnaké posolstvo na veľké
vzdialenosti miliónom ľudí s minimálnymi nákladmi. Vďaka najnovším masovo-komunikačným
prostriedkom cez email, chat, alebo ľudovo povedané pokec môžeme s niekým komunikovaťbez toho, aby
sme boli z rovnakého mesta, štátu či dokonca kontinentu. Internetová komunikácia výrazne pomáha pri
edukácii. Veď dnešní študenti nájdu značnú časť študijných materiálov a pokynov v elektronickej forme,
pričom podstatnú časť komunikácie (úlohy, odovzdanie seminárnych prác, výsledky testov, konzultácie)
môžu riešiťs pedagógom cez email, respektíve cez miestne komunikačné systémy (napríklad AIS).
Dnes sa nám internetový spôsob komunikácie zdá byť samozrejmý a pre väčšinu mladých ľudí veľmi jednoduchý. Podľa
štatistických údajov takmer každý Slovák vlastníosobný mobilný telefón, pričom väčšina z nás má doma prístup na internet.
Nebolo tomu však vždy, veď mobilný telefón sa začal na Slovensku masívnejšie využívaťaž koncom 20. storočia, pričom v
tom čase mala väčšina ľudíprístup na internet len v práci, v knižnici, prípadne vo vedecko-výskumnom pracovisku. Dnes sa
zdá až neuveriteľné, že predchodcovia človeka sa približne pred 14 miliónmi rokov pred naším letopočtom dorozumievali
vrodenými inštinktívnymi reakciami (zvukmi, pohybmi tela), respektíve obmedzeným počtom zvukov (vrčanie, mručanie,
škreky).
Aktuálne sú v rámci internetovej komunikácie veľmi populárne sociálne siete, ako napríklad Facebook, MySpace, LinkedIN
a podobne, ktoré ponúkajú množstvo aplikácií. Jednou z benefitov sociálnych sietí je nájdenie staronových známych,
respektíve spolužiakov, s ktorými sme sa pred rokmi prestali stretávať. Prostredníctvom sociálnych sietí môžeme byť
členom istej skupiny, alebo si na tomto mieste môžeme nájsť prácu. Popularita každého účastníka na sociálnej sieti sa
hodnotí cez počet priateľov, respektíve cez takzvané „liked“, teda počet ľudí, ktorí klikli, že sa im daný profil páči. Ja som
naposledy na sociálnej sieti Facebook „lajkol“ (klikol) skupinu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá
má 1005 ľudí, ako aj stránku univerzity, ktorá má 388 priateľov. Ak budeš na sociálnej sieti, spomeň si na tvoju alma mater a
pridaj sa k skupine, ktorá je hrdá na svoju univerzitu.
Do you LIKE it too?
Páči sa ti to tiež?

i
y
n
é
c
n
i
L
l
e
c
r
Ma

REDAKCIA: Š éfredaktor: Ing. Eva Eliášová • Výkonný redaktor: Mgr. Nikola Sedláčková • Redakčná rada: Ing. Daniela Antalová, Phd., Monika
Jakubecová, Ing. Renata Janošcová, PhD., Bc. Norbert Jiroš, Ing. Marcel Kordoš, PhD., PhDr. Marcel Lincényi, PhD., PhDr. Anna Litvínová, PhD.,
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD., Mgr. Mária Rehušová, Jaroslav Spodniak
•Do čísla ďalej prispeli: Ing. Karol Krajčo, PhD, Ing. prof. Marek Liška, DrSc., Ing. Martin Sedláček
VYDAVATEĽ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne • ADRESA REDAKCIE: Š tudentská 2, 911 50 Trenčín
E-mail: tnutrendy@tnuni.sk • Grafická úprava: Roman Minaroviech • Tlač: Ing. Slavomír Kotlárik - TRIM • Foto: Archív TnUAD, Filip Ferianec,
Ing. Ľubica Harakaľová, PhD., prof. Ing. Marek Liška, DrSc. • Registrácia: MK SR 2808/2002 • Vychádza 4-krát ročne • Príspevky možno
posielať aj elektronickou poštou na adresu: tnutrendy@tnuni.sk • Číslo je k dispozícii aj elektronicky na www.tnuni.sk • Číslo vyšlo: jún 2012

UDALOSTI
FSEV HOSTILA 11 UNIVERZÍT
AUTOR Karol Krajčo
Dňa 18. apríla 2012 sa konal 9. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej odbornej činnosti (Š VOČ), ktorú usporiadala
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov.
Konferenciu slávnostne otvorili prorektorka pre vzdelávanie Ing.
Katarína Jankacká, PhD. a prodekan FSEV pre vedu a výskum
doc. Ing. Jaroslav Holomek, CSc. Ú častníkov zo Slovenska i
Českej republiky privítal Ing. Karol Krajčo. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnilo 36 študentov, zo sekcie doktorandov 39
doktorandov a rad akademických funkcionárov, profesorov,
docentov, vedúcich katedier, a ostatných členov akademickej
obce z domácej univerzity a slovenských a zahraničných
univerzít. Po druhý raz bola otvorená aj sekcia doktorandov a
zúčastnili sa jej doktorandi zo Slovenska a Českej republiky.
Po slávnostnom otvorení prebehla prezentácia prác spojená s
vedeckou rozpravou k prácam pred súťažnými komisiami.
Zúčastneníboli rozdelenído 5 súťažných sekcií:
1. Sekcia riadenia ľudských zdrojov
2. Sekcia hospodárskej politiky a ekonomiky
3. Sekcia verejnej správy
4. Sekcia zdravotníctva
5. Sekcia cestovného ruchu

Nasledovalo hodnotenie prác jednotlivými komisiami a určenie
poradia víťazných prác na neverejnom zasadnutí komisií.
Predsedovia komisií odovzdali výsledky súťaže a výsledné
poradie súťažných prác spolu s menami výhercov – študentov
boli vyhlásené na spoločnom vyhodnotení, ktoré sa konalo v
miestnosti CP 105.
Výhercovia, ktorí sa umiestnili na prvých miestach boli ocenení
vecnými cenami a my im gratulujeme!
Zoznam zúčastnených univerzít
Česká zemědelská univerzita v Prahe
Ekonomická univerzita v Bratislave
Prešovská univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Karlova v Prahe
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pardubice
Ž ilinská univerzita v Ž iline

Š TUDENTKA POLITOLÓ GIE ZÍSKALA
CENU DEKANA NA MEDZINÁ RODNEJ Š VOČ
AUTOR Marcel Lincényi
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne zorganizovala tretíročník Š tudentskej
vedeckej a odbornej činnosti v politológii 2012. Najlepší poslucháči z katedrového kola uspeli aj na 9. medzinárodnej
študentskej vedeckej konferencii v Trenčíne, ktorú 18. apríla 2012 usporiadala Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD. Š tudentka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia politológie Petra Ď urinová si odniesla cenu dekana FSEV TnUAD.
Š tudentská vedecká a odborná činnosť v politológii 2012 sa
uskutočnila pod záštitou vedúceho katedry politológie TnUAD
doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. Do tretieho ročníka sa
zapojilo desať poslucháčov bakalárskeho štúdia, z toho päť
jednotlivcov a dva riešiteľské kolektívy, ktorí všetci odovzdali
práce Š VOČ. Oponenti po preskúmaní kvality prác, všetkých
zapojených študentov odporučili na ústne obhajoby. Š VOČ
2012 vyvrcholila 19. marca 2012 v zasadačke rektorátu B-128,
kde zapojení študenti prezentovali svoje práce za účasti
akademickej obce katedry, odbornej ako aj študentskej
verejnosti. Hodnotiaca komisia v obhajobách Š VOČ pracovala v
zložení: predseda komisie Ing. Michal Fabuš, PhD. (FSEV
TnUAD), podpredsedníčka komisie a garantka Š VOČ doc.
PhDr. Oľga Bočáková, PhD., člen komisie a predseda Rady
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Š VOČ PhDr. Marcel Lincényi, PhD., členka komisie PhDr. Alena
Tomašíková, PhD., člen komisie Mgr. Getnet Tamene, PhD.
Hodnotiaca komisia sa po obhajobách zhodla na tom, že
najlepšie práce mali študent druhého ročníka Jakub Kučma a
študentka tretieho ročníka Petra Ď urínová. Obaja preto dostali
možnosť sa zúčastniť za katedru politológie na medzinárodnej
Š VOČ v Trenčíne. Kvalitu prác a ústnych prezentáciípotvrdila aj
odborná komisia na medzinárodnom fóre a rozhodla sa udeliť
cenu dekana FSEV TnUAD pre prácu Petry Ď urínovej. Jej prácu
s názvom Ž eny a voľby viedla školiteľka PaedDr. Alena
Tomašíková, PhD. „Cena dekana ma veľmi potešila. Táto cena
bola pre mňa akési zadosťučinenie za moju prácu. Dúfam, že mi
nie len táto cena, ale aj samotná účasťna Š VOČ pomôže získať
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miesto stážistky v kancelárii NR SR, o ktoré sa uchádzam,“
uviedla držiteľka ceny dekana FSEV TnUAD Petra Ď urínová,
ktorá svojím rovesníkom jednoznačne odporúča, aby neváhali a
o rok sa určite prihlásili do Š VOČ. „Keď sa prihlásite, naučíte sa,
ako písať a obhajovať svoju prácu. Neskôr pri písaní a
obhajovaní záverečnej práce budete vedieť, čomu sa máte
vyhnúť a na čom máte ešte popracovať. Samozrejme,
motiváciou môže byť aj motivačné štipendium za účasť,“
povedala P. Ď urínová. Aj Jakub Kučma vníma účasť vo Š VOČ
ako výzvu do budúcnosti: „V tomto ročníku ma prekvapila
vysoká účasť poslucháčov prvého stupňa vysokoškolského
štúdia, ako aj počet doktorandských prác. V budúcom ročníku
som rozhodnutý sa zúčastniťopäť.“

celoslovenskom kole Š VOČ v odbore sociálna práca, ktoré sa
konalo 24. apríla 2012 na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej
školy v Sládkovičove. Katedru politológie TnUAD na podujatí
aktívne reprezentoval študent druhého ročníka Erik Stopka s
prácou Mimovládne organizácie a ich podiel na zvyšovaní
kvality sociálnej starostlivosti o občanov Slovenskej republiky.
Katedra politológie bude v Š VOČ pokračovaťaj v budúcom roku.
Zámerom študentskej činnosti je dať priestor talentovaným
študentom, ktorí chcú rozvíjať a prezentovať svoje poznatky z
oblasti politológie a zároveň dokážu svoje názory na danú
problematiku podať i obhájiť pred odbornou verejnosťou.
Ambíciou Rady Š VOČ do budúcnosti je zapojiť študentov z
vyšších ročníkov.

Aktívna účasťštudenta v Sládkovičove
Rada Š VOČ ďalej odporučila ú časť študenta na

BESEDA O SKLE SA NIESLA
V ZNAMENÍ HISTÓ RIE
AUTOR Marek Liška
Po dlhšej pauze sa vo štvrtok 19. apríla 2012 na TnUAD konala ďalšia zo série Besied o skle pod Trenčianskym hradom.
Tentoraz na historickú tému: „Zrod slovenského skla - Sklárne stredného Slovenska“. Voľba témy má súvislosť s
aktivitami Slovenskej sklárskej spoločnosti cielenými k literárnemu zdokumentovaniu histórie výroby skla na celom území
Slovenska. Vzorom a motiváciou tejto aktivity je pritom úctyhodné trojzväzkové dielo „Historie sklářství v českých
zemích“, ktoré vydala Česká sklárska spoločnosť.

Ing. Pavol Hlodák prezentoval
svoje dielo na pozadí čestných
doktorov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka oslavujúcej
15. výročie svojho založenia.

V úvodnej prednáške Ing.
Pavol Hlodá k detailne
predstavil pripravovanú
publiká ciu autorov Já na
Ž iláka a Pavla Hlodáka „Zrod
slovenského skla - Sklárne
s t r e d n é h o S l o v e n s k a “,
ktoré ho vydavateľom je
Kermat, s.r.o. Kalinovo.
Podľa doteraz zná mych
prameňov má totiž výroba
skla na našom území svoj
počiatok práve v oblasti
stredné ho Slovenska.
Sklárska história sa na tomto
území začala písať už v roku
1350. A pre chemikov je isto
zadosťučinením, že výroba
bola primárne orientovaná na
chemické sklo pre potreby
banských prevádzok.

otázka, či a ako bude možné na zrovnateľnej úrovni získať
informácie o histórii sklární na ostatných častiach územia
Slovenska. Práve vznik takéhoto diela je zámerom Slovenskej
sklá rskej spoločnosti. Diskutovali sa preto aj otá zky
potenciálneho okruhu a záujmu čitateľov, ktoré sú úzko spojené
s ekonomickými stránkami vydavateľskej činnosti. Ď alšou
aktuálnou otázkou je isto aj miera žiaducej rovnováhy medzi
vedeckým charakterom a pútavosťou, či atraktívnosťou
literárneho diela tohto typu. V rovine vedeckého prístupu potom
vzniká otázka, do akej miery má popri vedecky historickom
prístupe dielo detailne opisovať aj stránku technologickú,
chemickú, fyzikálnu a pod.
Nie najpríjemnejším prekvapením bol malý záujem o túto
Besedu, ktorý sa prejavil aj v historicky najnižšej účasti. Na
druhej strane však práve táto skutočnosť svedčí o nástojčivej
potrebe „osvetovej“ činnosti zameranej na spoznávanie a
reflektovanie vlastnej sklárskej histórie. Je preto na mieste
Slovenskej sklárskej spoločnosti zaželať, aby na tomto poli
uspela a pripomenúťsi, že historia magistra vitae!

Na kvalite predstavovaného diela, ktoré má charakter historickej
vedeckej monografie, sa výrazne podpísal synergický efekt
rozdielnej odbornej kvalifikácie obidvoch autorov. PhDr. Ján
Ž ilák, CSc. je vedeckovýskumným pracovníkom, historikom a
archivárom, zatiaľ čo Ing. Pavol Hlodák je chemikom siliká tnikom, publicistom, regioná lnym historikom a
vydavateľom. Aj samotná prednáška Ing. Hlodáka, ktorá
postupne a v maximálne zostručnenej podobe predstavila
históriu všetkých dotknutých stredoslovenských sklární, bola
vzorom systematického a kvalifikovane hodnotiaceho prístupu.
V neskoršej diskusii vystúpil aj PhDr. Ž ilák, ktorý impresívnym
spôsobom opísal metódy, ktorými získaval rôzne artefakty a
informácie. Ú častníkov besedy uchvátil svojou zanietenosťou a
obetavým prístupom. Súčasne sa tak dostala na pretras aj
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Pozorné publikum. V popredí PhDr. Ján Ž ilák, CSc.
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ROZPRÁ VALI SME O ĽUDSKÝ CH ZDROJOCH
A KREATÍVNOM PRIEMYSLE
AUTOR Marcel Kordoš
V dňoch 19. a 20. apríla 2012 sa na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne (FSEV TnUAD) uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Ľudské zdroje a kreatívny
priemysel“ organizovaná v rámci cezhraničného projektu: Cezhraničná klastrová iniciatíva pre rozvoj kreatívneho
priemyslu s reg. č. 22410420020, financovaného Operačným programom Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013.
Partnerskou inštitúciou tohto projektu je Univerzita Tomáša
Baťu v Zlíne, Česká republika. Na uvedenej konferencii boli
prednesené vedecké príspevky od účastníkov viacerých
inštitúcií, univerzít, neziskových organizácií ako napríklad:
Prešovská univerzita, Prírodovedecká fakulta UK, Ú stav
manažmentu, STU, Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity v Bratislave, Institut umění v Prahe, zástupkyňa
primátora Mesta Bánovce nad Bebravou, menovite napr. Ing.
Milan Panáček, poslanec NR SR, podpredseda TSK, Ing. Peter
Hluchá ň, Televízia Trenčín, Mgr. Marcin Jabłoński,
Connectionpoint sp. z o.o. (Poľsko).
Cieľom konferencie bolo uskutočniť analýzu zdrojov, foriem,
metód a techník vyhľadávania, hodnotenia a zamestnávania
pracovníkov v organizáciách a firmách kreatívneho priemyslu a
zistiť ich požiadavky na vzdelanie, kvalifikáciu a iné odborné
charakteristiky ľudských zdrojov. Konferencia bola zameraná
na analýzu potenciálu vzdelávacích inštitúcií v oblasti
kreatívneho priemyslu partnerských regiónov, hodnotenie ich

študijných programov a posudzovanie ich adekvátnosti voči
požiadavkám organizácií kreatívneho priemyslu; na posilnenie
znalostnej bázy a vytvorenie širšieho povedomia ako vo
vzdelá vacích inštitú ciá ch, tak aj v organizá ciá ch
zamestnávateľov a odbornej verejnosti o kreativite a kreatívnom
priemysle a ich význame v cezhraničných regiónoch Zlínskeho
a Trenčianskeho kraja; zapojenie organizácií vzdelávania do
klastrových iniciatív organizáciía firiem kreatívneho priemyslu.
Podujatie bolo určené pre vedeckých pracovníkov a na
prezentáciu ich výsledkov v oblasti problematiky Ľudských
zdrojov a kreatívneho priemyslu. Výstupom konferencie je
recenzovaný zborník s prideleným ISBN, ako aj uverejnenie
príspevkov vo vedeckom časopise FSEV TnUAD – Sociálnoekonomická revue.
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PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

PROGRES V POLYMÉ RNYCH MATERIÁ LOCH
POKRAČUJE
AUTOR Milan Olšovský
Nedávno sme vás informovali o projekte na Fakulte priemyselných technológií v Púchove na podporu štúdia v oblasti
plastov a gumy. Od tej doby projekt veľmi úspešne pokračuje. Bol už prezentovaný na druhej medzinárodnej konferencii.
Tentoraz to bol 21. ročník medzinárodnej chemicko-technologickej konferencie APROCHEM 2012 (23. - 25. 4. 2012) v rámci
plenárnej prednášky o výchovno-vzdelávacom procese na FPT, kde tiež vzbudil pozornosťa záujem.
Medzičasom už bola založená aj internetová stránka o projekte,
na ktorej postupne pribúdajú jednotlivé sekcie zaujímavostí,
rastie aj knižnica polymérnych materiálov, elektronickú sekciu
pomohol obohatiť a doplniť aj 45 dňový skúšobný prístup do
databáz e-BOOKS EBSCO cez Univerzitnú knižnicu. Potešili
nás aj tlačené knihy s gumárenskou tematikou, ktoré v
ostatných rokoch vydala Gumárenská skupina v Zlíne, ako aj
dar starších čísel časopisu Gumárenské listy.
Podarilo sa nám nadviazať aj novú spoluprácu (resp. „oživiť
staré kontakty“) s firmou Chemosvit-Fólie, a. s. vo Svite. Okrem
rokovania s vedením firmy o možnostiach podpory vo vedeckovýskumnej oblasti, prejavili záujem aj o modifikáciu študijných
programov, resp. zaradenie aktuálnych technologických
predmetov. Potvrdením úspešne sa rozvíjajúcej spolupráce

bola exkurzia so študentmi inžinierskeho štúdia do Svitu dňa 21.
marca t. r. do firiem Chemosvit-Fibrochem a Chemosvit-Fólie.
Š tudenti (ale aj pedagógovia) si obohatili poznatky o zaujímavé
technológie výroby polypropylénových vlákien a priadzí, ako aj
ich spracovania a výrobu rôznych typov polyetylénových fóliína
najmodernejších linkách v Európe. Výstupom z tejto spolupráce
je aj prísľub o možnostiach zadania zaujímavých záverečných
prác priamo v priemyselnom podniku, ako aj záujem podnikov o
perspektívnych zamestnancov v odbore plasty. Okrem toho
finišuje príprava zaujímavej učebnice, resp. praktickej príručky
„OCHRANA KAUČUKOV A PLASTOV“, na vydanie ktorej
prispejú aj priemyselné podniky. Na zá ver mô žeme
skonštatovať, že príjemným prekvapením je objednávka
odbornej polymérnickej literatúry z Čiech, ktorú vydala FPT a
bola propagovaná práve v rámci tohto projektu.

TÝ Ž DEŇ SLOVENSKÝ CH KNIŽ NÍC
V UNIVERZITNEJ KNIŽ NICI TNUAD
AUTOR Mária Rehušová
„Knižnice pre všetkých“ bolo už tradičné motto 13. ročníka tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo od 26. 3. do 1. 4. 2011 vo
všetkých typoch knižníc. Akcie a podujatia jednotlivé knižnice podľa svojich možnostíprispôsobovali svojim čitateľom a
používateľom.
Naša knižnica pri zostavovaní podujatí na tento týždeň myslela
predovšetkým na vedeckú, pedagogickú a študentskú komunitu
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našich používateľov. Š tudentov sme chceli v tomto týždni
odbremeniť od poplatkov a sankcií. Pre nich bola určená aj
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možnosť rešeršovania spolu s našou odbornou pracovníčkou.
Nebudem na tomto mieste robiť štatistiku koľkí túto možnosť
využili, tí ktorí áno, určite mali radosť z ušetrených finančných
prostriedkov a z toho, že mali „osobného trénera“ pri
vypracovávanírešerše. Skúšobný prístup do kolekciíeBooks on
EBSCOhost si pochvaľovali najmä doktorandi, ktorísi tam našli
niekoľko zaujímavých kníh. Seminár ProQuest s prednášajúcim
Mgr. Ladislavom Svrškom z Albertiny Icome Bratislava
vzhľadom na prítomné auditórium, ktoré tvorili vedeckovýskumní a pedagogickí pracovníci, nakoniec vyznelo ako
ucelené zmapovanie širokej škály služieb, ktoré pomáhajú
vedcom a výskumníkom vo všetkých etapách vedeckovýskumného procesu. Do tohto procesu vstupuje informačné
zabezpečenie nielen prostredníctvom klasických elektronických
informačných zdrojov, ktoré dnes predstavujú plné texty z
vedeckých, odborných a referenčných časopisov, elektronické
knihy, prípadne faktografické tzv. interaktívne databázy, ale aj
modernými elektronickými informačnými zdrojmi, ktoré môžu
vyhľadávať centrálne vo viacerých informačných zdrojoch
prostredníctvom metavyhľadávačov. Pri vedeckej činnosti ide aj
o zdieľanie a komunikáciu v rámci vedeckej komunity, vytvárajú

sa kontakty medzi jednotlivými riešiteľskými tímami a
inštitúciami, hľadajú sa možnosti financovania a poskytnutia
rôznych grantov a možnosti zapojenia sa do projektov. Sú to
služby na úrovni expertných systémov, ktoré sú schopné
vyhľadať a podávať informácie o potenciálnych partneroch a
prípadných zdrojoch financovania. Výskumnú a vedeckú prácu
uľahčujú aj tzv. osobné bibliografické manažéry, ktoré sú
prezentované ako služby pre sprá vu bibliografických
záznamov. Tieto pri následnom použití uľahčujú prezentáciu
výsledkov vedy a výskumu. Poslednou kapitolou prezentácie
bolo elektronické publikovanie tzv. Open Access Publishing ako
zavŕšenie cyklu pri vyriešení jednej vedeckej úlohy a prípravná
etapa získania informácie pri začatíiného vedeckého výskumu.
Knižnica je charakterizovaná ako kultúrna, vzdelávacia a
informačná inštitúcia. My, knižniční pracovníci máme dobrý
pocit a radosť, ak môžeme svojim používateľom v tomto zmysle
poskytnúť nejakú zmysluplnú službu. A nielen jeden týždeň v
roku.

SPOLUPRÁ CA NA Ú ROVNI REGIÓ NOV
I UNIVERZÍT - ISTRIA V TRENČÍNE
AUTOR Eva Eliášová
22. februára 2012 prijal rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. na pôde TnUAD zástupcov Univerzity Juraja Dobrila v Pule
(Chorvátsko), spolu s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Silviou Maliarikovou a Mgr. Zuzanou
Haladejovou.
Prorektori pre medzinárodnú spoluprácu za chorvátsku stranu regiónom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
prof. Ivan Jurković a za
TnUAD prof. Marek Liška
rokovali o možnostiach
spolupráce medzi oboma
univerzitami. V súčasnosti
zainteresovaní pracujú na
príprave dokumentov,
ktoré povedú k uzavretiu
zmluvy o partnerstve
TnUAD a Univerzity Juraja
Dobrila v Pule. Návšteva
bola výsledkom dlhodobej
p r íp r a v y p r a c o v n ík o v
odboru medziná rodnej
spolupráce TSK, pričom
partnerstvo univerzít je
súčasťou širšej spolupráce
medzi regiónom Istria a

V IŽ EVSKU SA OCEŇ OVALO
AUTOR redakčná rada

Vedecká rada Iževskej štátnej technickej univerzity v Iževsku na
svojom zasadnutí 7. novembra 2011 odsúhlasila prorektorovi
TnUAD doc. Ing. Oto Barborákovi, CSc. čestný titul Dr.h.c.
Doc. Barborák prevzal toto i pre našu univerzitu významné ocenenie na
slávnostnom zasadnutí vedeckej rady IžGT pri príležitosti jej 60-teho
výročia v Iževsku dňa 22. februára 2012. Medzi ocenenými boli i
pedagógovia z Českej republiky a Maďarska.

TNU TRENDY
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DETSKÁ UNIVERZITA MÁ UŽ TRETÍCH
ABSOLVENTOV
AUTOR Eva Eliášová
Bludisko na Ostrove a čitáreň na streche knižnice s toboganom ústiacim priamo do Váhu... Aj takéto návrhy na územné
členenie mesta padali v čase jarných prázdnin (6. - 8. marca 2012), kedy sa uskutočnila v poradíuž tretia Detská univerzita
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Bakalárik. Zúčastnilo sa jej 38 detívo veku od 7 do 13 rokov zo
základných škôl z Trenčína a blízkeho okolia.
Prvý deň si najmladší
študenti našej Alma
Mater vypočuli
prednášky na témy - Čo
vidia oči a čo vidí
rozum? Prečo bomba
vybuchne? Prečo už
nemáme kráľa? V tejto
poslednej prednáške sa
zaujímavo vyvinula
detská politická
diskusia na tému Voľby
2012, kde sme sa od
d e tí d o zve d e l i , ž e
jednou zo základných
podmienok, ktoré musí
občan spĺňať, keď sa
chce stať poslancom je,
byťnajskôr gorilou. A že
deti nemajú prehľad!
Druhý deň deti strávili
na Mestskom úrade v Trenčíne, kde ich zástupkyňa primátora
mesta Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, sprevádzala po
mestskom úrade; vysvetlila im systém fungovania úradu a
viedla zasadnutie mestského zastupiteľstva. Deti sa v koži
poslancov cítili ako ryby vo vode. Zaujímavé bolo ich hlasovanie
o návrhoch, ktoré by podľa nich mali byťzapracované do nového
územného plánu mesta. Veľa hlasov získalo bludisko na ostrove
a čitáreň na streche knižnice s toboganom ústiacim priamo do
Váhu. S veľkým záujmom sa stretla exkurzia v katakombách
pod Piaristickým kostolom a výstup na Mestskú vežu, kde
organizátorkám tuhla krv v žilách, keď mali ustrážiť 38 výhľaduchtivých detí.

Tretí deň sa začínal
zdravotníctvom. Téma
„Viem, ako pomôžem?“
zaujala nielen dievčatá,
ale i chalanov.
Obviazaní, ako frontoví
vojaci, prenikli nielen do
teoretickej roviny
poskytnutia prvej
pomoci, ale vyskúšali si
aj praktickú časť. Masáž
s r d c a n a f i g u r ín e
zaujala všetkých.
Veľký úspech zožali i
roboti. Š tudenti mali
možnosť nielen siahnuť
na robotov, ktorí vzišli z
dielní ich starš ích
kolegov Fakulty
špeciá lnej techniky,
pod ktorých záštitou sa
táto téma realizovala, ale sami si nejaký ten robot i zostrojili.
Krásnych robotov zostrojili nielen chlapci ale i technicky zdatné
dievčatá.
Každé úspešné štúdium na vysokej škole je zavŕšené
promóciou. Nebolo tomu inak ani u našich najmladších
absolventov. Rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
odovzdal diplom všetkým deťom a tých najaktívnejších, ktorí
prezentáciou vlastných prác obohatili Bakalárika, odmenil
Cenou rektora. Zaujímavé encyklopédie ocenených veľmi
potešili.

Rozžiarené oči a jednotná odpoveď
ááááááánnnnnnnóóóóóóóó, na otázku, či prídu i nabudúce,
bola najväčšou odmenou, ktorú organizátori TnUAD spolu s
Mestom Trenčín mohli dostať.
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KURZ ČÍNSKEHO JAZYKA
AUTOR Zuzana Aková
...ale já jsem si všim, že oni nemluvějí, oni zpívají... (Werich o Číňanoch)
Nǐ hǎo! (dobrý deň, ahoj)
Horúcou novinkou v tomto roku na našej univerzite je
Kurz čínskeho jazyka.
Čínštinou hovorí približne každý piaty človek na
zemeguli. Prečo nie aj na TnUAD? Možno práve túto
otá zku si položilo 47 prihlá sených študentov,
zamestnancov, ale aj záujemcov z verejnosti, ktorí si

vyskúšajú tento pilotný projekt na našej univerzite.
Kurz začal 16.2.2012 a trvá 24 týždňov, je vždy vo
štvrtok v popoludňajších hodinách. Obsahom kurzu je
výučba oficiálneho spisovného čínskeho jazyka –
mandarínskej čínštiny. Lektorkou je Ing. Marta
Š kvarková.

FAKULTA PRIEMYSELNÝ CH TECHNOLÓ GIÍ
STÁ LE RASTIE
AUTOR Milan Olšovský
V minulom čísle ste iste neprehliadli informáciu o „prvej
profesorke z vlastných radov“. Tento úspech pani profesorky
Ondrušovej nie je však na FPT ojedinelý! Fakulte sa od ostatnej
akreditácie darí zvyšovať kvalifikačnú štruktúru a odbornosť
pedagógov. Len pre úplnosť dodajme, že titul docent v odbore
materiály v roku 2011 bol udelený doc. Ing. Milanovi
Olšovskému, PhD. a doc. Ing. Marte Kianicovej, PhD. a v odbore
matematika doc. RNDr. Ladislavovi Matejičkovi, CSc. Tento rok

pokračoval rast pedagógov na FPT a titul docent bol udelený
doc. Mgr. Ivanovi Kopalovi, PhD. a inauguračné konanie začala
doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Zvyšovanie koeficientu kvalifikačnej štruktúry znamená
zvyšovanie kreditu fakulty a univerzity, ako aj istotu, že fakulta
bude mať do budúcnosti zabezpečený dostatok garantov
študijných programov, ktoré chce fakulta naďalej rozvíjať.

TAIPEI - MOSCOW FORUM
AUTOR redakčná rada
V dňoch 10. - 15. mája 2012 sa kvestorka TnUAD, Ing.
Harakaľová , PhD., zú častnila mediná rodnej vedeckej
konferencie: "TAIPEI MOSCOW FORUM 2012 - A New Policy
Perspective" . Táto medzinárodná konferencia sa konala 12. 13. mája 2012 v National Chengchi University v Taiwane.
Kvestorka zastupovala Trenčiansku univerzitu Alexandra
Dubčeka v Trenčíne a vystúpila s prednáškou Sociálny aspekt
Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Počas
pobytu sa stretla so zástupcom ekonomického oddelenia
Slovenskej republiky na Taiwane Ing. Csabayom, PhD. Tiež sa
uskutočnilo rokovanie s viceprezidentom National Chengchi
University v Taipei Dr. Bih - jaw Linom o budúcej možnej
spolupráci a výmene študentov medzi našimi univerzitami spolu
s dekankou Graduate Institute of Russian Studies Mei - Lan
Hung.

TNU TRENDY
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DO YOU LIKE IT?
LAPENÍ DO SIETE
AUTOR Martin Sedláček
Pred niekoľkými dňami vstúpila najznámejšia sociálna sieť na burzu. Očakávania boli vysoké. V prvé dni zaznamenal
Facebook prepad. Na burze Facebook klesá, no jeho popularita medzi mladými ľuďmi narastá. Aspoň tak sa to javí. A
nenarastá len popularita Facebooku, ale aj ostatných sociálnych sietí(Twitter, LinkedIn, Google+, MySpace a iné). Prečo je
tomu tak, čo na tomto fenoméne 21. storočia vlastne vidíme, a prečo na ňom trávime toľko času? Niekto mení status
niekoľkokrát za deň, likujeme, tweetujeme, blogujeme, uploadujeme, sharujeme, hráme hry, sú z nás followeri, diskutéri,
blogeri.
Od roku 2007 do roku 2011 narástol čas strávený na sociálnych
sieťach dvojnásobne. Kým pred 4 rokmi trávili užívatelia
internetu na sociálnych sieťach priemerne 1 z každých 12 minút
online, v roku 2011 to bola už každá 6 minúta strávená online.
Mnoho študentov na sociálnych sieťach trávi každý deň veľké
množstvo času. Sú sociálne siete len jeho zabijakom, alebo sa
dajú využiťna spoznávanie nových ľudí, nadväzovanie reálnych
kontaktov a dá sa dokonca prostredníctvom nich nájsťsi prácu?
Kritici sociálnych sietí namietajú, že deformujú zabehnuté
modely komunikácie medzi ľuďmi s čím možno do určitej miery
súhlasiť. Na druhú stranu však prinášajú aj celý rad možností,
ako môžu zasiahnuťdo pracovného (profesného) života ľudí.
Mnohí naši študenti majú za sebou úspešné štátnice a pred
sebou prvé zamestnanie. Ako ho však získať? V čase, keď celá
Európa bojuje s nezamestnanosťou mladých ľudí, to nebude
také jednoduché. Slovensko je v nezamestnanosti mladých do
25 rokov na nelichotivej tretej priečke za Š panielskom a
Gréckom. Jedna tretina mladých ľudí na Slovensku si prácu
nevie nájsť. Aspoň to hovoria štatistiky.

si stabilnejšieho zamestnania (u nás ju najčastejšie využívajú
odborníci v IT).
Ako a na čo mladí ľudia na našej Univerzite využívajú sociálne
siete a vnímajú možnosti nájdenia si práce cez sociálne siete a
ako tieto možnosti využívajú, sme sa snažili zistiť v prieskume
urobenom prostredníctvom elektronického dotazníka. Časť
výsledkov si môžete pozrieť.
Na záver si predstavte takúto situáciu. Ste na prednáške, alebo
sa prechádzate po chodbe a polovička študentov má pred
sebou notebook. Koľkíz nich si píšu poznámky, koľkípopritom s
niekým chatujú a koľkíiba chatujú a na výučbu už im nezostáva
priestor? A možno niektorí z nich si práve v tejto chvíli hľadajú
brigádu, alebo dokonca stabilnú prácu, alebo odpovedajú na
konkrétnu pracovnú ponuku. Bodaj by sme aktívnych študentov,
ktorívedia, čo chcú, mali čo najviac.
Aké sociálne siete využívate?
2

Nepoužívam

Š tudentov pravdepodobne čaká rozosielanie žiadostía CVčiek.
Skúšať ďalších a ďalších potenciálnych zamestnávateľov,
ďalšie pracovné pozície, prejsť prvým výberovým kolom a
následne sa dobre odprezentovať a „predať “ na pracovnom
pohovore. Stačí v dnešnej dobe mať dobre spracované CV,
alebo je to málo? Dá sa to robiť aj inak? O tom, že áno nás
presviedčajú mnohé blogy, alebo niektoré sociálne siete, či
zaujímavé projekty, ktoré sa zameriavajú na prezentáciu danej
osoby, skúsenosti a realizované projekty.
Aj zamestnávatelia a personálne agentúry pochopili, že cestou
klasických inzerciív tlači a dokonca i job portálov nemusia vždy
nájsť najkvalitnejšieho uchádzača. Dnes je pre personalistu
jednoduché preklepnúť si uchádzača cez sociálnu sieť.
Samozrejme, ak sa ho podarínájsť. Dobre spracovaný profil Vás
môže posunúť do užšieho výberu. Samozrejme dobrý profil
znamená, že už máte určité pracovné skúsenosti, alebo ste
aktívny napríklad v neziskovom sektore. Nájsť si brigádu cez
internet nie je až taký problém, to isté platío sociálnych sieťach.
Facebook je celkom dobrá voľba pre brigády, alebo prácu na
čiastočný úväzok. LinkedIn zase vytvára priestor pre nájdenie
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FACEBOOKOVSKÉ NARODENINY
AUTOR Jaroslav Spodniak
Asi to pozná každý z nás študentov - zapne počítač, prihlási sa na facebook a hneď sa mu ukáže, kto má narodeniny. Tak z
povinnosti odpíše a ide sa ďalej... ale je to naozaj úprimné prianie? Čo ak ten človek nemá narodeniny a len skúša, či ho naozaj
poznáme, kedy sa narodil? Síce je dnešná doba veľmi rýchla a na niektoré veci ozaj nemáme čas, ale mohli by sme sa aspoň na
chvíľu zastaviť a aspoň tým ľudom, na ktorých nám skutočne záleží a ktorých máme skutočne radi, odmeniť aj inak ako len
nejakým obyčajným prianím, na ktoré nám on odpovie iba obyčajným "lajkom" alebo ďakujem.

POHĽAD AJ Z DRUHEJ STRANY...
AUTOR Milan Olšovský
Rozvoj internetu, e-mailov, možností e-learningu veľmi
oceňujem a hojne využívam pri svojej práci a komunikácii so
študentmi. Pritom nepatrím medzi počítačových expertov,
zaraďujem sa medzi štandardných užívateľov. Avšak
vytvorením svojej (jednoduchej) internetovej stránky už druhý
rok moji študenti stratili výhovorku, že niektoré informácie sa k
nim nedostali (nikto mi nepreposlal e-mail, neprešla mi príloha
atď.). Na stránke takto študentom „zavesím“ všetky informácie
o mojich predmetoch, podmienkach na zápočty a skúšky,
odkazy na študijnú literatúru, príp. aj prezentácie z prednášok. A
mne odpadá problém s tým, či som to poslal všetkým, čo som
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mal.
Takúto formu komunikácie vítajú hlavne externíštudenti, keď sa
im nedá prísť na prednášku, alebo aj denným študentom, keď
„nevydá prísť na prednášku“ - nájdu si jednoducho všetky veci
na webe a nemusia nič zháňať po spolužiakoch. Preto nové
informačné technológie rozhodne vítam, uľahčujú a zrýchľujú
nielen komunikáciu so študentmi, ale mám istotu aj ja, že som
všetkým študentom „povedal všetko, čo som chcel“, nikomu
som nič nezabudol poslať na e-mail. Avšak stále nie je nad
osobný styk so študentmi a študentkami!
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PREDSTAVUJEME ABSOLVENTOV
AUTOR Eva Eliášová
Hovoríme s úspešnou osobnou bankárkou: Martina
Nemcová je absolventkou FSEV TnUAD. V súčasnosti
pracuje na pozícii osobného bankára v Tatrabanke v
Trenčíne.

počas letného voľna program Work&Travel v USA, v štáte
Virginia. Nebola to vyslovene prax v obore, ktorý som študovala,
avšak hlavným cieľom bolo zdokonalenie sa v anglickom jazyku.
Bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť aj z pohľadu toho, že
som spoznala iné kultúry, iný spôsob života a naučila som sa
fungovať samostatne. Určite by som podobné programy
odporúčala každému, kto má takú možnosť.
Aká je Vaša súčasná pracovná pozícia? Absolvovali ste
výberové konanie?
Súčasne pracujem na pozícii osobného bankára v Tatra banke v
Trenčíne. Mojou náplňou práce je osobná starostlivosť o
vybranú skupinu klientov v rámci našej pobočky. Do Tatra banky
som bola prijatá hneď po ukončení štúdia na TnUAD,
samozrejme nebolo to hneď na pozíciu, ktorú vykonávam
aktuálne. Začínala som na pozícii servisného pracovníka za
prepážkou, nasledovala pozícia finančného poradcu a na
základe mojich výsledkov mi bola ponúknutá už spomínaná
pozícia osobného bankára.

Hovorí sa, že „skúsenosť bez vzdelania je viac ako
vzdelanie bez skúsenosti.“ Aký je Váš názor na tento výrok
vzhľadom na Vaše vzdelanie a skúsenosti, ktoré ste doteraz
získali?
Ť ažko povedať, či to platí všeobecne, nakoľko mne sa podarilo
zamestnať hneď po ukončení štúdia a prax v obore som vôbec
nemala. Určite však zavážilo, že som mala ukončené
vysokoškolské vzdelanie a teoretické znalosti z oblasti
ekonómie. Na druhej strane ale vnímam aj to, že situácia je v
súčasnosti iná a študenti už počas štúdia absolvujú rôzne stáže,
či už na Slovensku alebo v zahraničí, s cieľom získaťskúsenosti
vo svojom obore. V takom prípade je úplne samozrejmé, že
zamestnávatelia si skôr vyberú niekoho s praxou ako niekoho,
kto je síce výborný v teórii, ale skúsenosti nemá žiadne. Myslím,
že teraz je dostatok príležitostí, a preto by mal každý študent
využiťtakú možnosť.
Akú strednú školu ste absolvovali?
Gymnázium Ľudovíta Š túra v Trenčíne.
Čo rozhodlo o Vašom výbere vysokej školy, prečo práve
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka?
Pravdu povediac som po skončení gymnázia nebola na sto
percent rozhodnutá pre konkrétnu školu, skôr som sa prikláňala
k štúdiu práva. Prihlášky som si podala na oba smery – právo aj
ekonómiu a keďže na právo som nebola prijatá, zvolila som si
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakultu
sociálno-ekonomických vzťahov. Bola to síce novovzniknutá
škola, ale práve preto som v nej videla potenciál do budúcnosti a
taktiež mi vyhovovalo štúdium v Trenčíne.

Spolupracovali ste so svojím súčasným zamestnávateľom
už počas štúdia?
Počas štúdia som s bankou nespolupracovala, nakoľko v tom
čase neboli také pracovné možnosti, aké majú študenti teraz,
aké sú poskytované v súčasnosti.
Vyžaduje si táto pozícia pracovné cesty do zahraničia?
Našťastie nie a vzhľadom na to, že mám rodinu, som aj veľmi
rada.
Témou pripravovaného čísla TnU TRENDY je „Do you LIKE
it?“ - komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí
Facebook, Twitter, LinkedIn. Aký je Váš názor na tento druh
komunikácie s okolím?
Myslím, že takýto spôsob komunikácie je len dôsledkom
rýchleho pokroku v IT technológiách a vyhnúťsa mu asi nie je ani
možné. Výhodou pre mňa je, že môžem byť v kontakte s
priateľmi, ktorí napríklad žijú dlhodobo v zahraničí. Na druhej
strane sa však vytráca osobný kontakt a človek má pocit, že
všetko sa rieši len cez internet. Určite je potrebné si uvedomiťaj
to, čo človek na sociálnu sieť„zavesí“, resp. o aké informácie sa
chce deliťs milión ďalšími ľuďmi...
Máte pri svojej práci čas čítať? Ktorá je Vaša
najobľúbenejšia kniha?
Ak mám byťúprimná, veľa času mi na knihy nezostáva, a skôr si
dopĺňam informácie z oboru. Je pravda, že v minulosti som
nemala problém prečítaťknihu za jeden deň a naozaj veľmi rada
čítam. Avšak po celom dni za počítačom potrebujú oddych aj
oči. V rámci voľna sa skôr venujem dcérke, ktorej ale každý deň
čítam rozprávky, takže to sú aktuálne moje najobľúbenejšie
knižky :)

Je nejaký profesor z obdobia vysokoškolského štúdia, na
ktorého nezabudnete?
Určite v prvých ročníkoch p. Hricišáková, nakoľko matematika
bola asi pre každého najtvrdší oriešok z pohľadu skúšok :). K
ďalším patrili určite prof. Alexy, Ing. Macúch a samozrejme
ďalší.
Absolvovali ste počas vysokoškolského štúdia stáž v
zahraničí, alebo štúdium v zahraničí v rámci programu
Erasmus alebo iného programu?
Čo sa týka pobytu v zahraničí, absolvovala som 2 roky po sebe
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Š TUDENTSKÝ Ž IVOT
VEĽKÝ UPC VÝ LET NA UKRAJINU
AUTOR Jaroslav Spodniak
Big Euro Trip - veľký UPC výlet sa konal 8. az 12. februára 2012. Trasa: Trenčín - Košice - Čierna nad Tisou - Chop - Užhorod Perečin - Užhorod - Malyj Selmencyj - Veľké Slemence - Pavlovce nad Uhom - Vysoká nad Uhom - Strážske - Trenčín.
Krátky harmonogram výletu:
1.deň
Trenčín - Užhorod, prehliadka mesta, ubytovanie
2.deň
Tradičný bazár, popoludní presun maršutkou do Perečína.
Návšteva misijnej stanice, prijatie a spoločenský večer s
miestnou komunitou
3.deň
Výstup nad mesto Perečín, napoludnie presun do Užhorodu.
Audiencia u gréckokatolíckeho eparchu Mons. Milana Š ášika,
Mukačevského biskupa. Presun do Malyj Selmenycj/Veľké
Slemence a pešínávrat na Slovensko.
4. - 5.deň
Púťradosti vo Vysokej nad Uhom, www.domcek.org

"som zvedavý, čo z toho, čo videli a skúsili, v mojich mladých
vyrastie." A asi aj tú atmosféru strachu, ktorú bolo viac cítiť
medzi ľuďmi na Ukrajine.
Janka, FSEV
Na hraniciach som pocítila taký neopísateľný strach. Veľký
rešpekt a strach z neznámeho, keďže ako mladá generácia si už
veľmi nepamätáme bývalý režim colnej správy.

UPC verzus Ukrajina.
UPC usporiadalo aj tento rok BIG EURO TRIP, ale tento raz bola
destináciou krajina, ktorá je síce našim východným susedom,
ale život je úplne iný ako u nás na Slovensku. V tomto článku sa
chceme my „UpeCéčkári“ podeliť o naše zážitky, aby ste si
vedeli predstaviť v čom je rozdielny život na Slovensku a na
Ukrajine.
Tu sú naše dojmy z Ukrajiny, ktoré sú rozdelené v odpovediach
na 3 otázky:
1. Čo si si ako prvé uvedomil/a po príchode na Slovensko?
Jaroslav, CUP Katedra politológie
Ž ivot na Slovensku sa pre mnohých ľudízdá byťveľmi ťažký, ale
človek by mal na vlastné oči vidieť, ako vyzerá svet za hranicami
Schengenu a až potom môže vynášať súdy, kde sa žije lepšie a
kde horšie. Myslím si, že sú štáty, kde sa žije oveľa horšie ako u
nás na Slovensku a Ukrajina je toho jasným príkladom.
Š tefan, FSEV
Po príchode na Slovensko som si uvedomil, že sa tu na
Slovensku máme v mnohých veciach lepšie, no stalo sa nám to
niekedy samozrejmosťou a každé vybočenie vnímame veľmi
negatívne a podráždene. Porovnávame sa vždy s lepšími,
pričom možno zabúdame na porovnanie s chudobnejšími. Tiež
som si uvedomil, že máme dosť kvalitnú hromadnú dopravu a
vysoko rozvinutú elektronizáciu v porovnanís Ukrajinou.
otec Juraj, univerzitný kaplán
Prvý pocit: Bohu vďaka, že sme všetci šťastne späť! Potom aj...
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2. Čo si do života odnášaš po tejto skúsenosti?
Zuzana, FZ
Odnášam si to, že sa nebudem rozčuľovať, keď budem v
preplnenom autobuse, alebo keď budem cestovať vlakom a
budem musieťvo vlaku stráviťviac času ako normálne pre rôzne
meškania.
Mária, absolventka FSEV
S partiou dobrých ľudí sa dajú prežiť aj tie najabsurdnejšie
situácie. Tvoriť dobré spoločenstvo a cítiť podporu jeden
druhého, nezištnú pomoc... to je v dnešnom svete vzácnosť. No
práve toto zažívam na každej UPC akcii.
Dominika, FŠ T
Ž e maťvšetko v konečnom dôsledku neznamená vôbec nič!
Michal, absolvent FSEV
Táto akcia organizovaná UPC-čkom mi úžasne dobila baterky a
dodala mi dávku optimizmu a nádeje. Vidieť svet z inej
perspektívy nikdy nie je na škodu, a môže človeku rozšíriťobzor
a príležitosť na prehodnotenie hodnôt a názorov, najmä
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návšteva Perečína, Užhorodu, aj prechod hraníc. Čím ďalej na
východ, tým viac srdečnosti, pohostinnosti a pokoja...
3. Ako vnímaš chudobu po návrate z Ukrajiny?
Michaela, FSEV
Chudoba ma dosťprekvapila, hlavne to, že ako keby na Ukrajine
neexistovala stredná vrstva. Buď sú zbohatlíci, ktorí si zarobili
prostredníctvom korupcie alebo úplne chudobní jednoduchí
obyčajní ľudia, takže po návrate som si povedala, že milujem
Slovensko a som šťastná aspoň za to málo, čo nám štát dáva.
Odnášam si ponaučenie do života, že nie všade, kde je lacno, sa
žije ľahko.

Dušan, doktorand FŠ T
Keď som sa dopočul, že priemerný plat v Ukrajine je v prepočte
asi 85 eur, donútilo ma to zamyslieťsa nad tým, ako vôbec môžu
ľudia prežiť, keď si chcú napríklad založiť rodinu. Ž ena v
pôrodnici musí zaplatiť 800 eur doktorovi, dať niečo personálu,
priniesť si vlastnú posteľnú bielizeň, jedlo, učiteľka v základnej
škole si vyžaduje od detí obrus či vázu, ak chcú mať dobrú
známku z písomky a podobne. Potvrdilo sa mi, že čím viac
človek má, tým je menej spokojný a viac túži po veciach, ktoré sú
pre neho úplne zbytočné.
Tomáš, CUP Katedra politológie
Chudoba je dôsledok ľudského egoizmu a arogantnosti jedného
voči druhému. Chudobu som vždy vnímal ako niečo, čo človeka
postihnutého chudobou uvrhlo do veľmi ťažkej životnej situácie.

Tomáš, FŠ T
Slovensko je biednejšie a chudobnejšie voči väčším a
vyspelejším krajinám, no po skúsenosti a oboznámení sa o
ukrajinskom štýle a spôsobe života môžem hodnotiť, že
ukrajincom stačímenej.
Tomáš, absolvent FM
Vnímam viac, že možno byť šťastný aj z mála. Osobne preto
teraz viac rozmýšľam ako užitočne využiť tie "nadbytky", čo sa
mi poskytujú.

Chceš aj ty zažiť absurdné situácie, cestovať, spoznať
mladých ľudí, zmysluplne tráviť voľný čas? Navštív UPC v
Budove B, 3. poschodie, číslo dverí419.
Viac informáciínájdeš na www.upctn.sk.
NOVÉ : Na vyplnenie voľných chvíľ v čajovni UPC, už aj
kalčeto!

“MÁ ME STRAŠ NE VEĽA PRÁ CE
PRE VŠ ETKÝ CH”
AUTOR Monika Jakubecová
Aj tento rok nám organizácia IAESTE Slovakia pripravila projekt
s názvom Kariéra Dni Príležitostí. Išlo o pracovný veľtrh, kde
študenti alebo absolventi mali možnosť nadviazať kontakty so
zúčastnenými firmami prostredníctvom konzultácií alebo
prezentácií. Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka sa táto akcia konala 20. marca od 9.0 0h.
Hlavným účelom tohto projektu bolo nájsť si prácu. To platilo
hlavne pre absolventov, ktorí si mohli priniesť aj životopis v
anglickom a slovenskom jazyku. Pre mladších záujemcov boli

určené prezentácie firiem, ktoré im mohli pomôcť rozhodnúť sa,
akým smerom sa majú uberať.
Hlavným heslom projektu bolo: Máme strašne veľa práce. Pre
všetkých. Projektu sa zúčastnili 4 medzinárodné firmy: Johnson
Controls, s. r. o., Manz Slovakia, s. r. o., Continental Automotive
Systems Slovakia, s. r. o. a Elster, s. r. o., u ktorých mohli nájsť
uplatnenie najmä absolventi z Fakulty špeciálnej techniky. Po
ukončení prezentácií mali zúčastnení možnosť získať vecné
ceny, ktoré zabezpečili organizátori.

NAŠ TARTUJ SVOJU KARIÉ RU S IAESTE!
AUTOR Lucia Kotrhová
Prehľad o firmách pôsobiacich v trenčianskom
regióne so zameraním na strojársku výboru
mohli študenti získať počas akcie Develop
Yourself, ktorá sa dňa 24. apríla konala na FŠ T.
Vidieť teoretické poznatky aplikované v praxi,
oboznámiť sa s používanými technológiami,
vyskúšaťsi prácu na prístrojoch, aj to mohli zažiť
počas prvého ročníka "Develop Yourself". Akcia
sa začala o 9. hodine oficiálnym otvorením za
ú časti dekana FŠ T. Pre študentov boli
pripravené najmä odborné predná š ky
odprezentované manažé rmi spoločností,
prevažne z výroby, v trvaní jednej hodiny.
Niektorí účastníci si z prednášok okrem
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zaujímavých informá cií odniesli aj vecné
darčeky, ktoré si spoločnosti pre nich pripravili.
Počas celého podujatia prebiehala aj výstava
výrobkov, názorné ukážky výrobného procesu a
študenti si mohli vyskúšať prácu s konkrétnymi
prístrojmi a vidieťich použitie v praxi. Emerson, a.
s. z Nového Mesta nad Váhom priviezla so sebou
ultrazvukové a vibračné zváračky, ktoré boli asi
najväčším lákadlom pre študentov. Názorné
ukážky ich použitia na syroch a pečive boli
zaujímavým spestrením výstavy. Spoločnosť
Elster vystavovala vodomery, plynomery,
meracie komory.
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Cieľom akcie, organizovanej študentskou organizáciou
IAESTE, bolo poskytnúť študentom prehľad
o firmách
zaoberajúcich sa strojárenskou výrobou, dozvedieť sa niečo
viac o požiadavkách kladených na budúcich zamestnancov, o
firemnej kultúre ako aj o procese výroby a vývoja výrobkov. Tieto
cenné informácie im mali pomôcť ujasniť si svoje budúce
smerovanie, zistiť, na čom treba ešte počas štúdia popracovať,
aby po úspešnom ukončeníštúdia nemali problém nájsťsi prácu
vo svojom odbore. Ako nám pán Holoubek z Emersonu, a. s.
prezradil ohľadne účasti na spomínanej akcii: “Sme si vedomí,
že dnes už nestačí ponúkať absolventom SŠ a VŠ výhodné
pracovné podmienky, ale konkurencia nás núti, aby sme aktívne
pristupovali k študentom. Už počas štúdia tak môžeme
študentov motivovať a ,,pretvárať´´ na naše potreby a
požiadavky vzhľadom na naše zameranie a výrobný program.
Je niekoľko možností, ako sa prezentovať a byť na ,,očiach´´
verejnosti a spomínaná akcia bola jednou z nich.” Dôležitosť
prepojenia školských vedomostí s praxou nám potvrdila aj pani
Babničová zo spoločnosti Johnson Controls a uviedla to za
hlavný dôvod účasti na akcii.

záujem sa opýtať niečo naviac.” I napriek nízkej účasti však
akcia ich očakávania naplnila. “Najväčší prínos vidíme najmä
pre študentov ohľadom už spomínaného prepojenia s praxou a
tiež, že si urobia slušný prehľad trhu a možnosti, kde sa uplatniť”,
dodala.
Okrem odborných prednášok a výstavy organizátori pre
študentov, ale aj pre firmy, pripravili BBQ popoludnie (pozn.
redaktora: BBQ - barbecue), ktoré sa začalo po ukončení
poslednej prednášky spoločnosti Konštrukta Industry. V tomto
prípade už išlo o outdoor aktivitu, ktorá sa konala v areáli FŠ T,
kde na všetkých čakal výborný guláš a grilované klobásky.
Už teraz sa majú študenti na čo tešiť, pretože študentská
organizácia IAESTE nezaháľa a začína vymýšľať ďalšie, pre
študentov prínosné akcie. “Tešte sa na ďalšísemester!”, dodali
organizátori.

I napriek dostatočnej propagácii hlavne v radoch študentov
FŠ T, prvý ročník akcie sa niesol v komornejšom duchu, i keď
organizátori predpokladali väčší záujem zo strany študentov.
“Očakávali sme pomerne väčšiu účasť, pretože prezentácie,
ako aj výstava bola zameraná na súčasné trendy v strojárskej
výrobe, mohli sa dozvedieť veľa o súčasných technológiách, a
ako to naozaj vo výrobe konkrétnych firiem prebieha, čo sa zo
skrípt dozvedia ťažko”, zhodnotil účasť Daniel Siekela zo
študentskej organizácie IAESTE. Na študentov TnUAD sme sa
opýtali aj pani Babničovej zo spoločnosti Johnson Controls:
“Myslíme si, že študenti majú slušný teoreticky základ, avšak asi
ako všetci študenti, aj trenčianski sú malo aktívni a priebojní.
Uplatnenie vedomostí začínajú riešiť až po štátniciach, nemajú

Š PORTOVÝ DEŇ TNUAD 2012
„Š PORTUJ AKO DEMO“
AUTOR Norbert Jiroš
Š portový deň TnUAD 2012 bol piatym
športovým dňom, ktorý organizovali študenti
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne. Tento ročník bol venovaný
pamiatke skutočné ho športovca Pavla
Demitru, o čom hovorí aj podtitul akcie
„Š portuj ako Demo“.
Š tudenti TnUAD si popri rôznych zábavných
párty užili 17. 04. 2012 iný druh podujatia.
Hovoríme o „Š portovom dni TnUAD – Š portuj
ako Demo“. Š portový deň má na TnUAD už
päťročnú tradíciu a to nielen vďaka aktívnym
študentom, ale aj ústretovému vedeniu
univerzity. Toto podujatie vytvára unikátnu
spoluprá cu medzi študentmi, vedením
univerzity, ale aj pedagógmi z katedry
telesnej výchovy a športu. Š portovci z TnUAD
sa zapotili pri športových aktivitách ako je
futbal, floorbal, volejbal, paintball, preťahovanie lanom, squash,
tenis, ping-pong, bowling, zumba, trampolína, hod mobilom,
silák TnUAD a iných. Najzaujímavejšou športovou aktivitou bola
určite pre študentov horolezecká stena. Ž ena, ktorá túto stenu
zdolala najrýchlejšie, vyhrala horský bicykel od firmy
inSPORTline. Po ťažkej drine si študenti mohli doplniť sily pri
chutnom guláši a grilovanej klobáske.
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Kto športový deň pripravil a ako prebiehala
organizá cia priná šame v rozhovore s
organizátormi 5. ročníka.
Kto pripravoval piaty ročník Š portového
dňa TnUAD?
Ako každoročne športový deň pripravovali
študenti za pomoci ústretového vedenia
univerzity a tiež sme zapojili aj Katedru
telesnej výchovy a športu. Z radov študentov
boli tento rok hlavnými organizátormi Norbert
Jiroš, Simona Sedláková, Jozef Barta a
Jakub Polievka. Š portový deň je výsledkom
symbiózy skúseností pedagógov Katedry
telesnej výchovy ohľadom športových
disciplín a našich skúseností s organizáciou
podobných podujatí. Určite plá nujeme
podobnú spoluprácu aj budúce ročníky.
Čím sa tento ročník odlišoval od minulých?
V prvom rade tým, že minulý rok lialo ako z krhly, tento rok k nám
bolo počasie zhovievavejšie, aj keď z rána bolo dosť chladno.
Š tudentov to ale neodradilo a aj tak prišli. Okolo obeda už na
počasí nezáležalo, keďže všetky športy boli rozbehnuté a v
žilách študentov koloval adrenalín.
pokračovanie na strane 15
13 | ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

Š PORT
AIKIDO
AUTOR Alžbeta Tisovská
Aikido je moderné japonské bojové umenie, ktoré pôsobína pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka už dlhšíčas.
Aikido ponúka kľúč k umeniu žiťprirodzene a nesebecky v dnešnom komplikovanom svete.
Aikido je jedným z najmladších japonských bojových umení.
Vytvoril ho v prvej polovici 20. storočia Morihei Uešiba, známy
tiež pod titulom O-sensei, teda Veľký učiteľ. Bolo to po
dlhoročnom štúdiu starých škôl šermu a boja bez zbraní. To je
dôvodom, prečo na fyzickej úrovni obsahuje Aikido hody a
znehybnenia pripomínajúce džudžucu.
Aikido sa nezameriava na údery a kopy, skôr využíva energiu
útoku na jeho neutralizáciu. Z toho vyplýva obranný charakter
umenia. Termín aikido sa skladá z troch znakov:
„Ai" - jednota, harmónia, súlad
„Ki" - energia, duch, vesmír
„Do" - cesta, spôsob života
Voľne by sme teda Aikido mohli preložiť: „cesta harmónie
ducha".
Najznámejšou hereckou hviezdou, ktorá používa veľa prvkov
Aikido vo svojich filmoch, je Steven Seagal, ktorý je skutočným
držiteľom 7. Danu Aikikai a bol jeden z mála ne-Japoncov
vlastniacich svoje v dojo v Japonsku.
Ako prebieha tréning?
Na rozdiel od iných bojových umenína tréningoch nerozhoduje
vek, pohlavie či skúsenosti s bojovými umeniami. Súčasťou
tréningu sa Aikidoka (žiaci aikido) učia základné kroky, pády a
súbor rôznych sebaobranných techník, nevynímajúc prácu so
zbraňami ako napr. obrana proti tanto – nožu, jo – palice alebo
bokenu – dreveného meču (ktorý používame ako bezpečnejšiu
náhradu tradičnej japonskej katany). Na tatami sa stretávajú
všetci spoločne, a to za jedným cieľom – snaha o zlepšenie
svojich schopností, skúseností a následne ich prehlbovanie.
Práve to je dôvodom spolupráce tori (ten, ktorý sa bráni ) a uke
(ten, ktorý útočí) – nie sú súpermi, práve naopak – vystupujú ako
rovnocennípartneri.
Začiatočníci sa učia ako od trénera, tak aj od svojich starších
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kolegov, ktorí už niekoľko mesiacov či rokov cvičia. Na druhej
strane my, čo sa Aikidu už nejaký ten piatok venujeme, sa
neustále zdokonaľujeme najmä v oblastiach efektívnej práce s
partnerom, nezávisle od toho či so začínajúcim alebo
pokročilým.
Jednou z najväčších výhod a predností Aikida je, že vždy sa
nájde oblasť, v ktorej sa môžeme rozvíjať a posúvať svoje
možnosti ďalej.
Honkadori Aikido Dojo
Náš klub Honkadori Aikido Dojo pôsobí na Slovensku od roku
1995. Zakladateľom a zároveň hlavným trénerom je Martin
Mlynár (5. Dan Aikikai). Na pôde TnUAD klub pôsobí od roku
2003, kde úzko spolupracuje s Katedrou telovýchovy a športu.
Tréningy prebiehajú pod vedením trénerov Martina Mlynára (5.
Dan Aikikai; prezident Slovenskej spoločnosti priateľov Aikido) a
Tomáša Š veca (3. Dan Aikikai), ktorý je v súčasnosti aj
klubovým športovým fotografom.
Vďaka dobrej spolupráci s univerzitou pod záštitou rektora prof.
Ivana Kneppa, DrSc., kvestorky Ing. Ľubice Harakaľovej, PhD. a
PaedDr. Vlastimila Š imíčka z Katedry telovýchovy a športu sa
podarilo zorganizovať niekoľko významných Aikido seminárov,
kde snáď za najväčší úspech považujeme medzinárodný
seminár so špičkou Aikido v Európe Franck Noelom, ktorý je
držiteľom 7. Danu Aikikai. Pre zaujímavosť: Franck má 70 rokov.
Ako vníma Aikido PaedDr. Š imíček?
„Aikido by som charakterizoval ako šport, ktorý patrí na
univerzitu; patrí k vysokoškolskému vzdelaniu a (ako
prízvukuje) je dobré, ak univerzita má tento šport zaradený v
programe ako semestrálnu výučbu. Š tudenti to môžu dotiahnuť
na stupne kyu, až po dosiahnutie stupňa kyu v tréningovej forme
(večerné tréningy) a neskôr aj majstrovských stupňov Dan.“
Komu by som Aikido odporučil?
„Nikdy nebude na škodu vedieť minimálne základné prvky
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sebaobrany. Aikido je kontaktný šport a samozrejme odporučil
by som ho všetkým s dôrazom na nežnejšie pohlavie, vzhľadom
na jeho sebaobranný charakter. Totižto, keď som sa pýtal
niektorých našich študentiek, či vedia vôbec, ktoré z bojových
umení by mohli využiť pre sebaobranu, sťažka vedeli jedno či
dve. A ak by si mali vybrať, určite by som im poradil tento šport,
resp. bojové umenie.“
Tréningy pre študentov
V tomto roku sa po dohode s Katedrou telovýchovy a športu
podarilo doplniť do vyučovacieho procesu aj samostatné
tréningy počas obedňajších hodín (12:00 – 13:00), kedy každú

stredu a štvrtok tréneri klubu Honkadori Aikido Dojo vyučujú
sebaobranné techniky pre študentov. Pre dosiahnutie lepšieho
fyzického stavu nám p. Š imíček ochotne pomáha a v posilňovni
rozvíja naše vnútorné „ki“. Zároveň študenti majú možnosť
zadarmo sa zúčastňovať na večerných tréningoch, ktoré
pravidelne prebiehajú v pondelok 19:30 – 21:30, v stredu 19:00
– 21:30, kde súčasťou tréningu je aj práca so zbraňami a piatok
18:00 – 20:00.
Dúfame, že sa naše rady rozšíria o nové tváre... Dovidenia na
tatami!

Š PORTOVÝ DEŇ TNUAD 2012
„Š PORTUJ AKO DEMO“
AUTOR Norbert Jiroš
pokračovanie článku zo strany 13
Čo sa týka športových disciplín, minulý rok sme mali gladiátora a
tento rok sme zabezpečili horolezeckú stenu. Taktiež sme
pridali novú disciplínu „Silák TnUAD“a „Zumbu“. Zaujímavosťou
pre študentov bolo tiež exhibičné vystúpenie Honkadori Aikido
Dojo, kde si účastníci mohli pozrieťzaujímavý spôsob boja a tiež
obrany voči neznámemu útočníkovi.
Každý rok rozmýšľame akú tému zvolíme. Minulý rok sme sa
zamerali na problematiku drogovo závislých. Tento rok sme
chceli vzdaťpoctu jednému z výnimočných športovcov, ktorý už
nie je medzi nami. Hovoríme o Pavlovi Demitrovi, ktorý tragicky
zomrel vo svojich najlepších rokoch. Pavol bol a stále je jedným
z najlepších športovcov, ktorí kedy reprezentovali Slovenskú
republiku.
Čo Vám nevyšlo podľa vašich predstáv?
Hmm... kvôli silnému vetru sme museli zrušiť volejbal, čo nás
mrzí o to viac, že práve o túto športovú disciplínu bol veľký
záujem. Takže nám ostali trofeje na volejbal, ktoré odovzdáme
na plánovanom turnaji v blízkej budúcnosti. Pre záujemcov
odporúčame kontaktovaťKatedru telesnej výchovy a športu.
Na druhej strane, na čo
ste najviac hrdí? Čo sa
Vám obzvlášťpodarilo?
Myslíme si, že oproti iným
ročníkom sme najviac
zabojovali v oblasti
sponzorov. Podarilo sa
ná m získať množ stvo
hodnotných cien. Napríklad
nás milo prekvapila firma
inSPORTline na Š oltésovej
1995 v Trenčíne, firma
Tempish Slovakia s.r.o.,
Yacht travel a tiež firma
MLO Slovakia. Kvalitné
ceny urobili radosť nielen
nám, ako organizátorom,
ale najmä najlepším z
najlepších športovcov.
Týmto by sme sa chceli
poďakovať všetkým
sponzorom a dúfame, že
naša spoluprá ca bude
pokračovaťaj v budúcnosti.
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A čo hovoria na Š portový deň účastníci?
Monika: Š portový deň Vám vyšiel na jednotku... ďakujem! :)
Patrik: Pekný deň to bol a na adresu organizácie, myslím si, že
to bolo zvládnuté v rámci ich možností, aj keď počasie doobeda
a terén vonku neprial, bolo to vcelku dobré.
Dominik: Taký dobrý gulášik som už dlho nejedol :)
Tomáš: Hodnotím to kladne.
Adela: Najlepšíbol tanečník na Zumbe :) 100 bodov! :)
Andrea: Výborne, výborne, výborne :) Organizácia numero uno
:) a ešte som aj vyhrala! :)
Andrej: Česťvíťazom, sláva porazeným!
Martin: Bolo super, ďakujeme :-)
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NOVINKY V UNIVERZITNEJ KNIŽ NICI
AUTOR Mária Rehušová
Majerík, Jozef, Š andora, Jozef: Nové progresívne nástroje a
metódy technológie obrábania. Trenčín: TnUAD, 2012, 213
s. ISBN 978-80-8075-515-7. Odborná monografia je určená
predovšetkým čitateľom, ktorých profesiou je teória a
technológia obrábania a majú už široký súbor poznatkov z tejto
oblasti, resp. sa zaoberajú tvorbou technologických postupov
obrábania, výberu obrábacích nástrojov a aplikáciám stratégií
obrábania pre použitie pri programovaní CNC obrábacích
strojov.
Vavro, Ján, Hajská, Helena, Vavro, Ján ml., Vavrová, Alena:
Nové metódy a prístupy experimentálnej mechaniky pri
identifikácii vád a porúch výrobkov. Trenčín: TnUAD, 2011,
265 s. ISBN 978-83-7490-461-2. Monografia sa zaoberá
modernými metódami a prístupmi identifikácie vád a porúch
výrobkov z rôznych materiálov a to nekovových, kovových a
kompozitných. Jedná sa o nedeštruktívne metódy diagnostiky a
analýzy vád pomocou modálnej analýzy a laserovej holografii. V
monografii sú prezentované moderné experimentálne postupy
podporujúce analýzu a diagnostiku inžinierskych činností.

Analýza a interpretácia odborného textu (so zameraním na
technický text)
V apríli 2012 vyšla na Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka v Trenčíne odborná monografia o analýze a
interpretá cii odborné ho ná učné ho textu. Predkladaná
publikácia rieši možnosti lingvistickej analýzy a interpretácie
odborného technického textu so špecifickým zameraním na
oblasť automobilovej a vojenskej techniky. Môžu však po nej
siahnuť nielen príjemcovia z tohto odboru, ale aj z iných
odborov, v ktorých sa pracuje s komunikátmi odborného
charakteru. Z tohto hľadiska sa ako racionálne javí, ak aj
vzdelávacia inštitúcia technického zamerania uznáva potrebu
skvalitňovania komunikačnej kompetencie študentov
prostredníctvom nadobúdania interpretačno-analytických
schopností v oblasti tvorby a recepcie textu. Je priam žiaduce
viesť študentov k rozvoju logickomyšlienkových a tvorivých
komunikačných činností, a to aj prostredníctvom nadobúdania
odborných lingvistických znalostí.

Barborák, Oto, Naščák, Ľubomír, Božek, Pavol, Š tollmann,
Vladimír: Š pecializované robotické systémy. Ostrava:
Á mos, 2011, 224 s. ISBN 978-80-904766-3-9. Multimediálna
forma vysokoškolskej učebnice informuje o výsledkoch
vedecko-výskumných projektov. Projekty sú visiace so
špecializovanými robotickými systémami majú študentov
oboznámiť s ich výsledkami a naučiť ich prostredníctvom
multimediálnych produktov alebo aplikáciou iných foriem
informačno-komunikačných technoló gií im porozumieť.
Pochopiť ich podstatu s možnosťou aktívneho zapojenia sa do
ich riadenia, programovania alebo projektovania.
Strunz, Herber, Vojtovič, Sergej: Makreting & Sales
Management. Plauen: M & S Verlags-OHG, 2012, 151 s.
ISBN 978-3-938590-35-5. Trhy v é re globalizá cie.
Medzinárodný obchod. Kultúrne povedomie v zahraničnom
obchode.
Nesvadba, Antonín, Pšenková, Jana: Základy správneho
práva. Trenčín: TnUAD, 2012, 175 s. ISBN 978-80-8075-5195. Vysokoškolská učebnica oboznamuje čitateľov so
základnými poznatkami z oblasti správneho práva hmotného
ako sú pojem predmet a systém správneho práva, subjekty
verejnej sprá vy, pramene sprá vneho prá va,
administratívnoprávne vzťahy, metódy a formy činnosti,
administratívnoprávna zodpovednosť a kontrola vo verejnej
správe. V časti o správnom konaní sa čitatelia oboznámia so
zásadami správneho konania.
Lincényi, Marcel, Fabuš, Michal, Otrubčák, Peter:
Marketing (Vybrané kapitoly). Trenčín: TnUAD, 2011, 116 s.
ISBN 978-80-8075-514-0. Učebné texty sú určené pre
predmety so zameraním na politický marketing, regionálny a
mestský marketing, medzinárodný marketing.
Lingua Summit 2011: Problémy vzdelávania v kontexte
súčasnosti. Trenčín: TnUAD, 2011, 236 s. ISBN 978-808075-517-1. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie.

Veríme, že sa kniha stane sprievodcom a zároveň primeranou
oporou v získavaní znalostí z textovej lingvistiky. Monografia
ponúka systematický prehľad spoľahlivých postupov, ktoré sa
využívajú pri textovej analýze. Š tudenti, ale i širšia odborná
verejnosť tak nadobudnú vedomosti o lexikálno-sémantickej
analýze odborné ho textu. Ide o ná ležité zvlá dnutie
bezproblémovej aplikácie poznatkov pri tvorbe takéhoto typu
textu. Získané vedomosti sa potom môžu stať vhodným
predpokladom na zdokonaľovanie jazykové ho prejavu
študentov, a to predovšetkým v písomnej forme. Publikácia je
určená hlavne vysokoškolským študentom filologických aj
nefilologických odborov, dúfame však, že osloví i pedagógov a
odborníkov z lingvistiky a z príbuzných odborov. Možno vysloviť
presvedčenie, že poznatky z filozofie, logiky, metodológie
vedeckého výskumu a jazykovedy prispievajú k všestrannému
rozhľadu akademických zručností, ktoré sa vyučujú na všetkých
vysokých školách a univerzitách.
Vyslovujeme želanie, aby si čitateľ našiel v tejto knihe impulzy,
ktoré mu budú nápomocné pri tvorbe odborného textu. Nech sa
prioritou stane pútavý a presvedčivý jazykový prejav disponujúci
dômyselnou rozpracovanosťou a príťažlivosťou.
MANDELÍKOVÁ , Lenka: Analýza a interpretácia odborného
textu. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky, 2012, 175 s.

5. Trenčiansky ošetrovateľský deň. Trenčín: TnUAD, 2011,
1 elektronický optický disk. ISBN 978-80-8075-516-4.
Zborník z vedeckej konferencie.
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KONFERENCIE
AUTOR redakčná rada
UNINFOS 2012
26. - 27. jún
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Centrum informačných technológií TnUAD v Trenčíne a
Združenie EUNIS Slovensko Vás pozývajú na medzinárodnú
konferenciu UNINFOS 2012 - univerzitné informačné systémy.
Konferencia sa koná pri príležitosti 15. výročia založenia
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod
záštitou Mgr. Richarda Rybníčka, primátora mesta Trenčín a
prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Viac informáciío konferencii: http://uninfos.tnuni.sk
17. ročník medzinárodnej slovensko-poľskej konferencie
Machine Modeling and Simulations 2012
3. - 5. september 2012

Fakulta priemyselných technológií v Púchove spoluorganizuje
už 17. ročník medzinárodnej konferencie Machine Modeling and
Simulations 2012, ktorá sa tento rok uskutočnív poľskom meste
Rokosowo v termíne 3. – 5. 9. 2012.
Bližšie informácie, prihláška:
http://www.cbmd.put.poznan.pl/viewpage.php?page_id=13
1. ročník MÓ DNY NÁ VRHÁ R
14. september 2012
Po mimoriadne úspešnom 0. ročníku organizuje tento rok
Katedra priemyselného dizajnu Fakulty priemyselných
technológií 1. ročník súťaže MÓ DNY NÁ VRHÁ R, ktorá sa
uskutoční14. 9. 2012.
Bližšie informácie nájdete na stránke: www.kpd.tnuni.sk

VÝ ZVY
AUTOR redakčná rada

Zúčastnite sa medzinárodnej súťaže
EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION
COMPETITION 2012
ź súťaže aplikáciívyužívajúcich družicové navigačné systémy.

Podajte svoj návrh do 30. júna 2012 a bojujte o:
Regionálne ceny
ź 1. cena
3,500 €
ź 2. cena
1,500 €
ź 3. cena
750 €
Naviac prvých päťfinalistov získa poradenskú podporu šitú
na mieru – každý v hodnote 2,000 €
Súťaž ESNC je určená tak pre spoločnosti a podnikateľov, tak aj
pre výskumné ústavy, univerzity a jednotlivcov starších ako 18
rokov. Do súťaže môže byť prihlásený akýkoľvek nápad,
systémové riešenie alebo prototyp v rôznej fáze vývoja a jedinou
podmienkou je, že myšlienka projektu musí, aspoň v minimálnej
miere, využívaťdružicové navigačné systémy.
Organizátorom súťaže v našom regióne je Ministerstvo dopravy
ČR, Odbor kosmických technologií a družicových systémů,
partnerom tejto súťaže je BIC-R&D, s.r.o., ktorá sa spolupodieľa
na organizácii súťaže a je sponzorom regionálnych cien.
Viac informáciína:
http://www.spacedepartment.cz/4-sekce/mezinarodni-souteze
/esnc---european-satellite-navigation-competition/
http://www.galileo-masters.eu/index.php?kat=competition.html
&anzeige=competition.html

29. júna (piatok) - uzávierka programu „Vedieť viac“
Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty, alebo programy mimovládnych neziskových
organizácií, ktoré vzniknú za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách. Cieľom programu Vedieť viac je
podporiťaktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieťviac“, a preto idú v procese vzdelávania nad
oficiálny rámec, ktorísa snažia maximálne využiťa rozšíriťvzdelávacíproces, umožniťodborný rast pedagógov a študentov, prepojiť
vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich
zamestnancov a študentov.
Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na webovej stránke http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-vediet-viac

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Centrum informačných technológiíTnUAD v Trenčíne
a
Združenie EUNIS Slovensko
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2012
univerzitné informačné systémy
Konferencia sa koná
pri príležitosti 15.výročia založenia Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
pod záštitou
Mgr. Richarda Rybníčka
primátora mesta Trenčína
a
prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

26.-27. júna 2012
v Trenčíne
Ciele konferencie
Prezentovať pozitívne skúsenosti z oblasti využitia informačných systémov a informačných technológií,
pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a efektívne riadenie na vysokých školách
Prezentovať úspešne realizované IKT projekty a zaujímavé riešenia v akademickom prostredí
Vymeniť si skúsenosti z implementácie a prevádzkovania informačných systémov na vysokých školách
Predstaviť nové vývojové trendy v rozvoji IKT a ich využitie v strategickom smerovaní informatizácie v rezorte
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Nadviazať na úspešné konferencie UNINFOS a sprostredkovať stretnutie riadnych pridružených a podporných
členov EUNIS Slovensko

Hlavné tematické okruhy konferencie
Modernizácia IT infraštruktúry – prínosy projektov z európskych štrukturálnych fondov
Informačné systémy a technológie podporujúce kvalitu vzdelávania, vedy a výskumu
Informačné systémy a technológie podporujúce efektívne riadenie vysokej školy
Skúsenosti z prevádzky a bezpečnosti IT infraštruktúry a informačných systémov na VŠ
Prezentácie firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami

www.uninfos.tnuni.sk

