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Bývalý rektor v súčasnosti pôsobí ako profesor na 
Fakulte špeciálnej techniky, na Katedre automatizácie, 
robotizácie a informatiky a spolupracuje aj na projekte 
výskum technologickej základne pre návrh aplikácií 
využívania obnoviteľných zdrojov e-nergie v praxi ako 
odborný riešiteľ.

Na jeho miesto nastúpil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
ktorého do výkonu funkcie rektora TnUAD poveril 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan 
Čaplovič. Od tejto chvíle sa na univerzite stabilizovala 
situácia a nastali zmeny.

Prinášame Vám krátky prehľad kľúčových aktivít, 
ktoré za krátky čas svojho pôsobenia doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora 
uskutočnil.

1. Dohoda s prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD. a 
prof. Ing. Darinou Ondrušovou, PhD.
Od 05. decembra 2012 došlo k dohode medzi 
Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD. a prof. 
Ing. Darinou Ondrušovou, PhD. a v súčasnosti si plnia 
svoje povinnosti vyplývajúce z ich pracovných zmlúv.

NOVÉ  VÝZVY
ZMENY NA UNIVERZITE

ZMENA JE ŽIVOT A KEĎ CHCEME NIEČO ZÍSKAŤ, MUSÍME AJ 
NIEČO STRATIŤ. TAK SA STALO 04. DECEMBRA 2012 KEDY 
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODVOLAL BÝVALÉHO 
REKTORA. NAHRADIL HO DOC. ING. JOZEF HABÁNIK, PHD.

TEXT NORBERT JIROŠ
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2. Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferen-
cie
Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., poverený výkonom 
funkcie rektora, sa dňa 07. decembra 2012 zúčastnil 
na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, 
ktoré sa konalo v priestoroch Študentského domova 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou roko-
vania bola okrem iného aj metodika rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
2013 a pripravovaná novela vyhlášky o postupe získa-
vania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor.

3. Informovanie VZ ŠRVŠ SR, podporné 
stanovisko ŠRVŠ
Na zasadnutí Valného zhromaždenia Študentskej rady 
vysokých škôl Slovenskej republiky dňa 07. decembra 
2012 sa zúčastnil poverený rektor Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD., aby informoval Valné zhromaždenie
a delegátov ŠRVŠ o situácii a najbližších opatreni-
ach na TnUAD v Trenčíne. Podpredseda ŠRVŠ Mgr. 
Maroš Korman vyjadril presvedčenie, že opatrenia 
pripravované povereným rektorom doc. Ing. Jozefom 
Habánikom, PhD. povedú k stabilizovaniu situácie na 
TnUAD v Trenčíne a spokojnosti študentov.

4. Menovanie prof. Ing. Jána Vavra, PhD.
Prof. Ing. Ján Vavro, PhD. bol vymenovaný rektorom 
dňa 08. decembra do funkcie dekana
fakulty, do svojho druhého funkčného obdobia.

5. Stretnutie so študentmi oddelenia dizajnu 
študujúcimi v Trenčíne
Dňa 10. decembra 2012 sa poverený rektor TnUAD 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. stretol so študentmi 



NOVÉ  VÝZVY
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oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove, ktorí momentálne 
študujú v Trenčíne s cieľom riešiť ich aktuálnu situáciu. 
Táto situácia by mala byť vyriešená po vzájomnej 
komunikácii do konca decembra 2012 s ohľadom 
na stanovisko vedenia FPT v Púchove, požiadavky 
študentov a vedenia univerzity.

6. Memorandum medzi TnUAD a FPT so sídlom 
v Púchove
Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty priemyselných 
technológií v Púchove dňa 11. decembra 2012 za účasti 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana 
Čaploviča a povereného rektora TnUAD v Trenčíne 
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. bolo podpísané 
memorandum o zachovaní Fakulty priemyselných 
technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako fakulty univer-
zitného typu. Minister školstva Dušan Čaplovič vyjadril 
presvedčenie, že po zmenách vo vedení univerzity sa 
situácia skonsoliduje a fakulta potvrdí svoje postaven-
ie univerzitného pracoviska. Poverený rektor TnUAD 
Jozef Habánik zdôraznil potrebu maximálnej pozor-
nosti a prípravy na proces komplexnej akreditácie uni-

verzity v roku 2014. Cieľom memoranda je podporiť 
všeobecný rozvoj fakulty a vytvoriť podmienky na za-
chovanie jej sídla v Púchove.

7. Spolupráca TnUAD s mestom Trenčín
Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. dňa 
12. decembra 2012 vystúpil na Zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, kde podal Mestskému 
zastupiteľstvu informáciu o stabilizovaní situácie na 
TnUAD, príprave na komplexnú akreditáciu v roku 
2014, zavádzaní hodnotenia kvality podľa medz-
inárodných noriem ESG. Primátor mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček potvrdil vzájomnú spoluprácu medzi 
TnUAD a mestom Trenčín ku prospechu obyvateľov 
mesta a Trenčianskeho regiónu. Spolupráca medzi 
TnUAD a samosprávou mesta Trenčín je dôležitým 
míľnikom v ďalšom zvyšovaní kvality vysokoškolského 
vzdelania v Trenčianskom regióne.

8. Zmeny vo vedení TnUAD
Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. dal do 
Akademického senátu Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne návrh na 
odvolanie všetkých prorektorov.

Trenčianska univerzita je naďalej vysokou školou uni-
verzitného typu, to znamená, že je začlenená medzi 
univerzity. Je jedinou vysokou školou v Trenčianskom 
regióne a naďalej sa teší záujmu širokej podnikateľskej 
verejnosti o našich absolventov. Tieto informácie pot-
vrdzujú nezávislé prieskumy zamestnaneckých zväzov 
a združení.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
je mladá, moderná a rýchlo sa rozvíjajúca univer-
zita. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie uni-
verzitného typu na fakultách sociálno-ekonomických 
vzťahov; špeciálnej techniky; zdravotníctva; prie-
myselných technológií a na katedre politológie.
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OSLAVY 15. VÝROČIA
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
v tomto roku oslavuje 15. výročie  svojho vzniku. Pri 
tejto príležitosti pripravilo vedenie univerzity spolu 
s agentúrou TONAS a DATALAN a. s. v priestoroch 
bývalého Domu armády nezabudnuteľný slávnostný 
večer s bohatým programom, na ktorom sa zúčastnili 
zamestnanci univerzity, študenti, rektori a dekani 
slovenských aj zahraničných univerzít a fakúlt, os-
obnosti trenčianskeho regiónu, predstavitelia vere-
jných a štátnych inštitúcií, riaditelia stredných škôl z 
trenčianskeho regiónu, predstavitelia podnikateľského 
sektora a významné osobnosti, ktoré stáli pri zrode uni-
verzity v roku 1997. Slávnostného večera sa zúčastnili 
akademik Ivan Plander, prvý rektor univerzity, Ing. Ján 
Pristach, splnomocnenec vlády pre vznik univerzity 
a neskôr prvý kvestor univerzity, MUDr. Pavol Dubček, 
profesor Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity 
Bratislava a ďalší. Vzácnym hosťom bol JUDr. Vladimír 
Mečiar, ktorý osobnou angažovanosťou, ako vtedajší 
predseda Vlády SR, významne prispel k vzniku uni-
verzity.

Pri vstupe bola inštalovaná výstava fotografií, ktorou 
si hostia mohli pripomenúť významné udalosti 
pätnásťročnej histórie Trenčianskej univerzity Al-
exandra Dubčeka v Trenčíne. Prvou fotografiou sa 
hostia vrátili o pätnásť rokov späť a pripomenuli  si 
otvorenie prvého akademického roka 1997/1998. Na 
fotografiách sme však mohli vidieť aj prvé imatriku-
lácie, beánie, ale aj významné konferencie a návštevy 

politických predstaviteľov zo Slovenska i zahraničia, 
vrátane návštevy prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča. Výstavu uzatvárali fotografie re-
ktora našej univerzity a rektora Bolognskej univerzity.

V rámci slávnostného večera bol pre hostí pripravený 
bohatý kultúrny program v podaní známeho divadla 
scénického tanca BRALEN a nezabudnuteľného spe-
váckeho tria LA GIOIA. Hostí celým večerom sprevádzal 
rodák z Trenčína, vynikajúci moderátor a herec Štefan 
Skrúcaný. Svojim hovoreným slovom sa mu podarilo 
vytvoriť slávnostnú, noblesnú a príjemnú atmosféru. 
Svojim hereckým umením dokázal, že je aj výborným 
zabávačom, čoho dôkazom boli srdečné úsmevy na 
tvárach hostí.

V ďalšej časti programu bola pre všetkých zúčastnených 
hostí pripravená slávnostná recepcia, na úvod ktorej 
slávnostným prípitkom rektor našej univerzity, JUDr. 
Vladimír Mečiar a Štefan Skrúcaný spoločne zaželali 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
ešte veľa úspešných rokov. 
„Najkrajšia spomienka na Trenčiansku univerzitu je 
vôbec ten môj prvý rozhovor, že tu univerzita bude. 
Bolo to v Hoteli Tatra. Sedeli sme tam pár ľudí a 
primátor mi povedal, že to sú sny, ktoré sa nikdy 
nestanú. Vo februári padol názor, predtým sa niektoré 
veci vykonzultovali, v máji prijatý zákon a 1. septem-
bra otvorená škola aj so študentmi. Tu sa muselo za 
tie mesiace niečo fantastické urobiť a to sa urobilo. 

VZNIKU TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA 
DUBČEKA V TRENČÍNE

TEXT NORBERT JIROŠ

TnU TRENDY udalosti  



Takže toto obdobie, tých prvých nadšených krok-
ov a tých priekopníkov, to bolo hádam najkrajšie,“ 
spomína JUDr. Vladimír Mečiar. Príjemná atmosféra 
a dobrá nálada bola súčasťou celého slávnostného 
večera a trvala do neskorých večerných hodín, kedy 
sa rozchádzali poslední hostia. 

Bolo nám veľkou cťou privítať všetkých hostí, ktorí 
vyjadrili spolupatričnosť k svojej „Alma mater“.

Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť sme pripravili 
výber z fotografií, ktoré nájdete na webovej adrese:
http://www.tnuni.sk/index.php?id=103

TnU TRENDY udalosti

GOOGLE & START UP
PRE ŠTUDENTOV TNUAD -VYUŽI SVOJU PRÍLEŽITOSŤ

TEXT TOMÁŠ HANULÍK

Radi by sme vám predstavili dve zaujímavé ponuky pre 
aktívnych študentov TnUAD. Celosvetovú súťaž Goog-
le online marketing Challenge 2013, ktorú organizuje 
internetová spoločnosť Google pre študentov univer-
zít po celom svete a je zameraná na internetový on-
line marketing. Google ako svetový líder v tejto oblasti 
umožní študentským tímom navrhnúť a manažovať 
marketingovú kampaň pre ľubovoľnú webstránku s 
rozpočtom 250 EUR. Táto kampaň je následne nasa-
dená počas 3 týždňov a na základe zvolených para-
metrov Google vyhodnocuje jej úspešnosť a stano-
vuje umiestnenie študentského tímu. Študenti TnUAD 
sa už po 5. rok úspešne zapájajú a umiestnili sa už 
v top 10 %. Najlepšie tímy sú pozvané na návštevu 
Google kampusu v USA a dostanú certifikátyo účasti 
v súťaži, ktoré si študenti radi uvádzajú v svojich CV.
Tento rok sme sa rozhodli prepojiť študentskú súťaž 
s novovzniknutým študentským podnikateľským 
inkubátorom v Trenčíne Start UP Idea space, ktorý 
vznikol na pôde Coworkingového centra IdeaSpace. 
Start up vytvára vhodné podmienky pre vznik a fun-

govanie nielen študentských firiem, poskytuje im 
kompletné pracovné zázemie v zdieľanom priestore 
typu „open space“ , ako vlastný pracovný stôl, inter-
net, zasadačku s prezentačnou technikou, kuchynkou 
a v letných mesiacoch pracovnou terasou. To všetko 
v centre Trenčína za výhodných cenových podmienok. 
Práve začínajúce firmy potrebujú aktívny internetový 
marketing a preto je optimálne spojiť ich potreby s 
aktívnymi študentmi, ktorí im navrhnú a zrealizujú 
marketingovú kampaň. Pokiaľ majú študenti vlastnú 
internetovú stránku, firmu, resp. združenie, môžu 
kampaň realizovať pre seba. Možnosť zúčastniť sa 
uvedených aktivít je pre všetkých študentov TnUAD. 
Okrem reálnej spolupráce získajú študenti zručnosti a 
skúsenosti s prípravou internetovej reklamy, so SEO 
optimalizáciou internetových stránok a s najnovšími 
Google aplikáciami. To všetko prostredníctvom or-
ganizovaných workshopov a prednášok v priestoroch 
Start Up. Spomínané zručnosti sú v súčasnosti vysoko
cenené na trhu práce. Viac informácií na internetovej 
stránke www.startup.ideaspce.sk
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
dňa 7. novembra 2012  pripravila pietnu spomienku na 
počesť 20. výročia úmrtia Alexandra Dubčeka, ktorá 
sa konala vo foyer našej univerzity, kde sa nachádza 
busta Alexandra Dubčeka. Spomienku v mene univer-
zity otvorila prorektorka pre výchovu a vzdelávanie 
PhDr. Eva Červeňanová, PhD., ktorá uviedla Igora 
Mosného, akademického sochára, tvorcu busty.

Alexander Dubček. Jedna z najvýznamnejších osob-
ností v slovenskej politike, naposledy vydýchol skôr, 
než stihol pomôcť pri prechode zo socializmu na trhový 
mechanizmus, od totality k demokracii. Preto sa jeho 
meno spája s prednovembrovým výrazom „socializmus 
s ľudskou tvárou“. Patril k lídrom demokratizačného 
procesu v roku 1968. Bol hlasom más.  Pri jeho 
revolučnom návrate bol opäť v popredí, pri ľuďoch, 
ktorí symbolizovali šancu pre slobodu nášho národa. 
V tej dobe sa o ňom hovorilo ako o možnej novej 
hlave štátu, avšak stal sa predstaviteľom štátu na inej 
pozícii. Tragicky zomrel po prevoze do nemocnice na 
následky autonehody. 

 
 
 
 
 
 
 
Igora Mosného oslovilo vedenie univerzity pred desia-
timi rokmi, so žiadosťou vytvorenia busty Alexandra 
Dubčeka. Podľa slov autora sa osobne s Dubčekom 
nepoznali, a preto spracoval len jeho fotografie, ktoré 
mu poskytli pán Hanzel a archív pána primára Ivana 
Jablonského. Aj napriek tomu, že nemal kompletné 
vstupné podklady, vytvoril umelecké dielo, ktoré vy-
stihuje portrét Alexandra Dubčeka aj s jeho typickým 
podpisom a textovou informáciou.

Na tejto pietnej spomienke sa zúčastnili zamestnanci 
univerzity aj študenti, ktorí oba príhovory odmenili 
po-tleskom. 

TEXT ANNA OČKOVÁ

UCTILI SME SI 
ALEXANDRA 
DUBČEKA

V stredu 28. novembra 2012 v priestoroch telocvične 
na Študentskej ulici 2 tiekli litre študentskej krvi. 
Napriek tomu, ako hrozivo to znie, išlo o mierumi-
lovnú akciu s názvom Študentská kvapka krvi. Spo-
luorganizátorom tejto dobročinnosti bola aj fakulta 
zdravotníctva. Ako už názov napovedá, jej cieľom 
bolo primäť (nielen) mladých ľudí, aby pravidelne 
chodili darovať krv, a tým zabezpečili jej dostatok 
v našom zdravotníctve.

V čase od ôsmej do desiatej hodiny mohli prísť 
študenti darovať krv v prípade, že spĺňali všetky 
podmienky. Medzi študentmi sa okrem pravidelných 
nachádzalo aj množstvo prvodarcov. A prečo sa 
mladí ľudia rozhodli darovať krv?

„Pretože som pravidelná darkyňa. Je to skvelý pocit, 
keď viem, že som niekomu pomohla. Dnes darujem 
krv už po deviatykrát.“  Lenka Ontková, študentka 2. 
ročníka politológie

„Prišiel som kvôli tomu, že rád pomáham ľuďom, 

ŠTUDENTSKÁ 
KVAPKA KRVI

pretože mojím poslaním je pomáhať a chrániť. Dnes ju 
darujem už po šiestykrát. Keďže viem, že mám vzácnu 
krv (0 – negatív) a ľudí s touto krvnou skupinou je 
málo, mám o to lepší pocit“. Lukáš Šúkala, študent 2. 
ročníka politológie

Zúčastnili sa študenti zo všetkých fakúlt a celou-
niverzitných pracovísk v počtoch: Fakulta zdra-
votníctva - 74, Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov - 13, Fakulta špeciálnej techniky - 7, Kat-
edra politológie – 12. Nechýbali ale aj zamest-
nanci TnUAD. Celkovo sa zúčastnilo 113 darcov.  
Krv bola odobratá 83 ľuďom, ostatní boli zo zdravot-
ných dôvodov vylúčení. Každému sa odobralo 450 ml 
krvi, t.j. spolu sme darovali viac ako 37 litrov krvi.

TEXT DOMINIKA MAKAROVÁ

TnU TRENDY udalosti  



ELOSYS 2012
V dňoch  9. – 12. októbra 2012 sa na trenčianskom výstavisku 
Pod Sokolicami konal 18. ročník Medzinárodného veľtrhu elek-
trotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií. Záštitu 
nad podujatím prevzalo tak ako po iné roky Ministerstvo hos-
podárstva SR. Odbornými garantmi boli Fakulta elektroniky 
a informatiky STU Bratislava, Zväz elektronického priemyslu 
SR, Slovenský elektronický zväz  - Komora elektrotechnikov 
Slovenska, Slovenské elektrárne a. s., Únia slovenských ele-
ktrotechnikov a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne (TnUAD) – Fakulta špeciálnej techniky.
V rámci sprievodného programu sa TnUAD prezentovala semi-
nármi  na témy „Nové trendy v detekcii a likvidácie munície” a 
„Aplikácia mechatronických systémov do špeciálnej techniky”.
Stánok FŠT sa stretol so záujmom návštevníkov, ktorí sa hlavne 
zaujímali o študijné programy na našej Fakulte špeciálnej 
techniky. Zaujali ich aj vystavené práce študentov – dva pás-
ové roboty PAMA a TATRARUV–250.
 
PAMA je diaľkovo riadený systém pre vozidlá vykonávajúce 
prieskumné a manipulačné práce v teréne (zneškodňovanie 
výbušnín a pod.) Súťažil na súťaži Robotour 2010, kde obsadil 
3. miesto.
 
TATRARUV-250 je univerzálne pásové vozidlo s výbornou 
priechodnosťou i v ťažkom teréne. Bolo vyvinuté špeciálne pre 
potreby armády a špeciálnych policajných zložiek, pripravené 
na integráciu rôznych špecializovaných účelových nadstavieb a 
pre využitie v priebehu rozmanitých operácií a misií, primárne 
v rizikovom a pre človeka nebezpečnom prostredí počas plne-
nia medzinárodných mierových misií a špeciálnych operácií.

Na ELOSYS zavítal aj p. prezident doc. JUDr. Ivan Gašparovič, 
CSc., ktorý mal rozhovor s doc. Ing. Petrom Liptákom, CSc. 

dekanom našej fakulty o činnosti a jej per-
spektívach z hľadiska záujmu verejnosti 
o naše študijné odbory. Porozprával sa aj 
s našimi študentmi doktorandského štúdia 
o ich spokojnosti so štúdiom na našej škole.

Výstava ELOSYS je síce zameraná na elek-
trotechniku, elektroniku, energetiku a teleko-
munikáciu, ale vzhľadom na to, že sa otvoril 
na našej Fakulte špeciálnej techniky nový 
študijný odbor – Aplikovaná mechatronika 
v špeciálnej technike, malo význam a zmysel 
pre našu fakultu zúčastniť sa, o čom svedčí 
aj záujem laickej a odbornej verejnosti o túto 
oblasť.

TEXT LENKA BARTOŠOVÁ

Masárová, Tatiana, Vojtovič, Sergej, Strunz, Herbert: Per-
sonalmanagement in bewegten Zeiten.
Plauen:M&S Verlag-OHG, 2012, 331 s., ISBN 9789-3-
938590-38-6
Predkladané príspevky sú z oblasti personálneho 
manažmentu, celoživotného vzdelávania, a mapujú situáciu 
na medzinárodnom pracovnom trhu.

Šmehilová, Anna a kol.: Osobná asistencia verzus tlmočnícka 
služba.
Nitra:EFFETA,2012, 169 s., ISBN 978-80-89245-26-0
Bio-psycho-sociálny model sluchového postihnutia. 
Komunikačné systémy osôb so sluchovým postihnutím. 
Osobná asistencia pre osoby so sluchovým postihnutím. 
Tlmočnícka služba pre osoby so sluchovým postihnutím.

Kubátová, Květa: Veřejné finance a monetární politika v EU 
a jejich vliv na mezinárodní podnikání.
Praha:MATFYZPRESS,2011, 119 s., ISBN 978-80-7378-111-
8
Verejné zákazky v medzinárodnom prostredí. Verejná pod-
pora a pravidlá EU. Faktory ovplyvňujúce úspešnosť vo 
verejnej súťaži. Metódy hodnotenia verejných projektov 
a ich využitia v investičnom podnikateľskom rozhodnutí. 
Daňová politika EU a medzinárodné daňové plánovanie.  
Európska centrálna banka.

Almariyed, D.K. Krízový manažment: Komparatívna analýza 
medzi ligou Arabských štátov a Africkou úniou.
Bratislava:Ekonóm,2012, 122 s. ISBN 978-80-225-3390-4
Monografia sa zaoberá krízovým manažmentom z teoretick-
ého hľadiska, definíciami tohto pojmu z pohľadu rôznych 

NOVINKY  V  KNIŽNICI
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odborníkov ako i úlohou regionálnych a medzinárodných 
organizácií pri riešení resp. urovnávaní  medzinárodných 
sporov. V druhej časti sa autor venuje komparácii medzi 
Ligou arabských štátov a Africkou úniou(nástupcom Or-
ganizácie africkej jednoty) najmä z hľadiska krízového 
manažmentu v spomínaných organizáciách a používaných 
inštitútov pri riešení sporov medzi členskými krajinami.

Štrauss, Dušan: Sociálny štát, sociálna politika, obyvateľstvo 
a finančná kríza.
Trnava: Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2012, 
126 s., ISBN 978-80-969043-5-8
Vývoj a teória. Sociálna politika v sociálnom štáte. Populácia 
a jej skúmanie. Finančná kríza od roku 2008.

Šimurka, Pavol a kol.: Primárna prevencia srdcovo-cievnych 
ochorení v detskom veku. 2. vyd.
Košice:Activa C&S, s.r.o.,2011, 109 s., ISBN 978-80-970799-
3-2
Ateroskleróza a detský vek. Dyslipoproteinémie. Hyperten-

zia. Obezita. Diabetes mellitus. Fajčenie. Fyzická aktivita. 
Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku na Slov-
ensku.

Lauko, Viliam, Gurňák, Daniel, Križan, František, Tolmáči, 
Ladislav: Školstvo na Slovensku v kontexte regionálnych 
disparít.
Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,2011, 200 s. ISBN 
978-80-7165-856-6
Školstvo, edukácia a regionálne disparity. Základné  školstvo. 
Stredné a vysoké školstvo. Regióny dochádzky študentov 
vysokých škôl.

Kozoň, Vlastimil a kol. : Ošetrovateľstvo – 50 rokov univer-
zitného vzdelávania na Slovensku.
Wien: OGVP Verlag, 2012, 323 s., ISBN 978-3-9502178-6-5
V tejto publikácií sú predstavené všetky inštitúcie, ktoré 
poskytovali univerzitné vzdelávanie v odbore  ošetrovateľstvo 
na Slovensku. Je popísaný vznik univerzitného vzdelávania, 
jeho premeny a naznačené sú i aktuálne trendy. 

ÚSPEŠNÝ
DOKTORANDSKÝ

Fakulta špeciálnej techniky má od roku 2000 akreditované doktorandské štúdium 
v študijnom programe „Strojárske technológie a materiály“, ktorý patrí do odboru 
5.2.7 strojárske technológie a materiály. Akademický rok 2011 – 2012 môžeme za celý 
čas trvania doktorandského štúdia na FŠT označiť za rekordný v počte vychovaných 
doktorandov, teda študentov, ktorí ukončili úplné trojstupňové vysokoškolské vzde-
lanie. Záverečnú doktorandskú dizertačnú prácu pod vedením skúsených školiteľov 
z Fakulty špeciálnej techniky úspešne obhájili v uvedenom akademickom roku nasle-
dovní doktorandi:

Školiteľ:     Doktorand:

prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.   -  Ing. Jana Majdová, PhD.
      -  Ing. Martin Klatý, PhD.
prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc.   -  Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.
      -  Ing. Ľudmila Šimoňáková, PhD.
prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.  -  Ing. Ivan Baška, PhD.
doc. Ing. Peter Lipták, CSc.   -  Ing. Štefan Timár, PhD.
doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.   -  Ing. Štefan Pivko, PhD.
      -  Ing. Daniel Híreš, PhD.
      -  Ing. Ivan Pernis, PhD.
      -  Ing. Pavol Kriška, PhD.
      -  Ing. Stanislav Bačík, PhD.
      -  Ing. Milan Útly, PhD.
      -  Ing. Róbert Vavrík, PhD.
doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.   -  Ing. Alexandra Kopčanová, PhD.
      -  Ing. Lenka Pavúková, PhD.
doc. Ing. Oto Barborák, CSc.   -  Ing. Monika Pilková, PhD.
      -  Ing. Lenka Bartošová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.  -  Ing. Miroslava Dobríková, PhD.
doc. Ing. Jozef Jasenák, CSc.   -  Ing. Ľubomír Huliaček, PhD.

Pozitívne je, že všetci doktorandi ukončili III. stupeň vysokoškolského štúdia v riadne 
stanovenom termíne. Z uvedeného počtu je 13 interných a 6 externých doktorandov. 
Dvaja interní študenti posilnili pedagogický zbor fakulty a sú zaradení do pedagogic-
kého procesu.
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TEXT DANIELA ANTALOVÁ
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ROK

UNIVERZITNÉ VZDELÁVANIE

V PORTUGALSKU

PRÍSPEVOK VZNIKOL NA ZÁKLADE CYKLU VYŽIADANÝCH PREDNÁŠOK OBOCH 
AUTOROV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRA-
GANCA (PORTUGAL), SCHOOL (FACULTY) OF TECHNOLOGY AND MANAGE-
MENT (ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO, ESTIG).

TEXT JOZEF MAJERÍK, IGOR BARÉNYI

Vysokoškolské štúdium v Portugalsku poskytujú 
štátne a súkromné univerzity a polytechniky, ktoré 
sú zamerané na technické vzdelanie. Univerzitné a 
polytechnické, štátne a súkromné vzdelávanie je kon-
trolované a riadené ministerstvom školstva. Počet 
prijímaných študentov v jednotlivých študijných od-
boroch sa podľa potreby vopred určuje a schvaľuje 
ho ministerstvo školstva. Vyučovacím jazykom je 
portugalčina, resp. angličtina pre medzinárodných 
študentov. Polytechnické vysokoškolské vzdelávanie 
(Ensino Politécnica) sa zameriava na výučbu od-
borných technických predmetov so zameraním na 
priemyselnú prax. Ponúkajú ho typy vysokých škôl 
ako napríklad Escolas a Institutos Superiores, čo sú 
v preklade polytechnické inštitúty v odboroch peda-
gogika, vzdelávanie učiteľov, výtvarné umenie, ap-
likované vedy, ošetrovateľstvo, obchod a manažment, 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, strojárstvo 
a technológie, účtovníctvo a iné. Uvedené typy vy-
sokých škôl sú oprávnené udeľovať akademické tituly 

ako Bacharel, Diploma de Estudos Supetiores Espe-
cializados (DESE, t.j. diplom osvedčujúci dosiahnuté 
vysokoškolské odborné vzdelanie) a Licenciatura, 
t.j. akademický titul oprávňujúci absolventov štúdia 
vykonávať pedagogickú činnosť. Najčastejšou formou 
štúdia na polytechnikách je tzv. Cursos Bietápicos de 
Licenciatur. Jedná sa o dvojstupňové štúdium. Prvá 
čas štúdia trvá 6 semestrov a končí titulom Bacha-
rel a druhá od dvoch do štyroch semestrov, a končí 
udelením titulu Licenciado. Univerzitné vzdelávanie 
je štvorstupňové: Bacharel/Licenciado, Mestre, Dou-
tor a Agregacao. Študent získava titul Bacharel po 3 
rokoch štúdia a Licenciado po štyroch rokoch štúdia, 
ale niektoré odbory sa študujú aj 5 až 6 rokov. Väčšina 
študijných odborov Licenciatura funguje na kreditnom 
systéme.
 Vysokoškolské štúdium, ktoré vedie k získaniu aka-
demického titulu Mestre trvá štyri semestre (2 roky)  
a končí úspešnou obhajobu záverečnej práce. Aka-
demický titul Doutor je udelený študentom, ktorí 
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administratívy (21 z nich sú vysokoškolsky vzdelaní). 
Tým sa ESTiG stal jednou z najväčších technických 
fakúlt technického a ekonomického zamerania v Por-
tugalsku.  V akademickom roku 2011/2012, na fakulte 
ESTiG študovalo 2 200 študentov všetkých úrovní a 
typov štúdia z takmer všetkých štátov Európy, Afriky 
a Latinskej Ameriky, v 
nasledovných študijných odboroch:

11 bakalárskych študijných programov (Bologna 
1st cycle): Účtovníctvo, Biomedické technológie, 
Civil Engineering, Obnoviteľné energie, Elek-
trotechnika; Informatika, Strojárska technoló-
gia; Chemické and biologické inžinierstvo; Qual-
ity Management; Management medzinárodných 
vzťahov, Informačné systémy.

8 magisterských študijných programov (Bologna 
2nd cycle): Účtovníctvo a financie; Obnoviteľné 
energie, Inžinierstvo strojov a zariadení, Strojár-
ska technológia, Chemické inžinierstvo, Quality 
Management, Informačné systémy, Biomedické 
technológie.

 
Na fakulte ESTiG sa neustále zvyšuje úroveň pro-
cesu výučby vo všetkých stupňoch štúdia. Rastúca 
úroveň je výsledkom práce a zvyšovania kvalifikácie 
akademických pracovníkov fakulty, čo sa odzrkadlilo 
v profesionálnom úspechu viac ako 4000 absolven-
tov, ktorí vyštudovali ESTiG v rokoch 1994 až 2011. V 
dôsledku neustálych investícií do ďalšieho odborného 

vzdelávania svojich akademických pracovníkov 
(v súčasnosti 55% učiteľov drží doktorát a my sa 
očakáva vo výške 70% v nasledujúcich 2 rokoch), ES-
TiG zvýšila svoje vedecké a rozvojové aktivity, väčšina 
z jeho PhD. pracovníkov sú integrovaní vo výskum-
ných centrách FCT (portugalskej nadácie pre vedu 
a technológiu. ESTiG je zapojená do niekoľkých medz-
inárodných výskumných projektov, udržiava kontakty 
na báze národných a medzinárodných partnerstiev, 
a tiež poskytuje vysokú úroveň služieb pre vere-
jné i súkromné   subjekty v rámci spolupráce s prie-
myselnou praxou. V rámci medzinárodného projektu 
mobilít vysokoškolských študentov bakalárskeho, 
inžinierskeho a doktorandského štúdia medzi TnUAD 
Trenčín a IPB Bragança študovali v akademických 
rokoch 2010/2011 a 2011/2012 na Fakulte špeciálnej 
techniky portugalskí študenti z fakulty ESTiG. Výučba 
bola strojárskeho zamerania (denná forma štúdia) 
a bola realizovaná vysokoškolskými lektormi FŠT 
v anglickom jazyku. V rámci Erasmus mobility vyko-
nali autori cyklus vyžiadaných prednášok na fakulte 
ESTiG v Portugalsku v máji 2012 v anglickom jazyku.

úspešne vykonali doktorandskú skúšku a obhájili 
dizertačnú prácu. Dĺžka doktorandského štúdia nie je 
vymedzená. Každý uchádzač o doktorandské štúdium 
musí mať titul Mestre alebo Licenciado. Titul Agrega-
cao je v Portugalsku najvyššou vedeckou hodnosťou, 
ktorú môže získať držiteľ titulu Doutor. 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Bragança - ESTiG.

The School of Technology and Management of Bra-
gança  - ďalej len ESTiG (jedna z fakúlt Instituto 
Politécnico de Bragança - IPB), bola založená v roku 
1990 a poskytujúca študijné programy technického 
a ekonomického zamerania. ESTiG sa tiež zameri-
ava na vedu a výskum v oblasti strojárstva a tech-
nických vedách. Na zabezpečenie výučby študentov 
a možnosti vykonávania výskumu v požadovaných 
laboratórnych podmienkach vybudovala IPB moderný 
campus s názvom Santa Apolónia o rozlohe 14 000 
metrov štvorcových. Komplex budov ESTiG zahŕňa 
112 kancelárií pre univerzitných lektorov, 1 auditóri-
um, 2 auly, 25 učební, 5 počítačových laboratórií, 1 
fakultná knižnica and 20 špecializovaných laboratórií. 
ESTiG zahŕňa celkovú rozlohu vyše 3 000 štvorcových 
metrov, a to vrátane technickej a administratívnej 
podpory ESTiG zamestnáva 120 vysokoškolských lek-
torov na plný pracovný pomer (66 z nich je držiteľom 
vedecko-akademického titulu a PhD.), 39 externých 
lektorov na čiastočný úväzok  and 36 pracovníkov 
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TEXT LENKA BARTOŠOVÁ

SESIA 2012
V dňoch 5. až 7. septembra 2012 sa v areáli Medz-
inárodného centra duchovnej obnovy v Hejniciach 
uskutočnilo zasadanie akademických funkcionárov 
a tajomníkov strojníckych fakúlt českej a slovenskej 
republiky. Na konferencii „SESIA 2012”, ktorú or-
ganizovala Strojnícka fakulta  Technickej univerzity 
v Liberci sa zúčastnili zástupcovia 11 strojníckych 
fakúlt. Na konferencii sa rokovalo o otázkach týka-
júcich sa akreditácie študijných odborov, pedagogick-
ej a vedeckovýskumnej činnosti, možnosti vzájomnej 
spolupráce strojníckych fakúlt, ale aj o ekonomických 
a personálnych záležitostiach tajomníkov. 

Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
reprezentovali na konferencii funkcionári z Fakulty 
špeciálnej techniky – dekan doc. Ing. Peter Lipták, 
CSc., prodekan pre sociálnu starostlivosť a spolu-
prácu s praxou Ing. Štefan Pivko, PhD. a poverená 
tajomníčka fakulty Ing. Oľga Panáková.

Dekan doc. Ing. Peter Lipták, CSc. prezentoval Fakul-
tu špeciálnej techniky ako významnú strojnícku fakul-
tu pôsobiacu v Slovenskej republike, ktorej absolventi 
sú žiadaní na trhu práce a uplatňujú sa v strojníck-
ych profesiách na veľmi vysokej úrovni. Účastníkom 
konferencie predstavil novú organizačnú štruktúru 
fakulty, ktorá zohľadňuje organizačné zmeny v rám-
ci univerzity a zmeny v študijných odboroch, nové 
priestory fakulty v Záblatí, nové moderné laboratória 
so špičkovými zariadeniami a taktiež nové študijné 
odbory a programy v akademickom roku 2012/2013. 
Zmeny na Fakulte špeciálnej techniky zaujali najmä 

predstaviteľov českých fakúlt, ktorí vyjadrili svoju 
podporu a ponúkli prípadnú spoluprácu.

Účastníci vyjadrili snahu presadiť v akreditačných 
komisiách návrat k päťročnej forme štúdia, ktorý 
by nahrádzal súčasný model 1. až 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia. Pozornosť účastníkov kon-
ferencie upriamili aj aktuálne témy ako sú nedostatok 
finančných prostriedkov v školstve, úbytok študentov 
nastupujúcich do prvých ročníkov, napredovanie 
jednotlivých fakúlt, otázky kvality vzdelávania, od-
borného rastu pedagógov, ale aj propagácia technick-
ého štúdia. 

Závery odborných diskusií zo SESIE 2012 potvrdili, že 
problémy školstva, ale aj formy a metódy riešení sú 
v oboch krajinách principiálne rovnaké. Potvrdilo sa, 
že Fakulta špeciálnej techniky má významné miesto 
medzi strojníckymi fakultami, čo akceptovali ostatní 
dekani fakúlt v Českej a Slovenskej republike.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Al-
exandra Dubčeka v Trenčíne je mladá, moderná a dy-
namická fakulta. Poskytuje kvalitné vysokoškolské 
vzdelanie v akreditovaných študijných programoch 
špeciálna strojárska technika, údržba špeciálnej mo-
bilnej techniky, servis a opravy automobilov, apliko-
vaná mechatronika v špeciálnej technike, mechaniz-
my špeciálnej techniky, kvalita produkcie strojárskej 
techniky, strojárske technológie a materiály. Fakulta 
vznikla 15. mája 1997.

Doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc., prodekan pre 
pedagogické činnosti FPT so sídlom v Púcho-
ve, sa zúčastnil ako tréner stojacich telesne 
postihnutých stolných tenistov Letných para-
lympijských hier 2012 v Londýne.
 
Jeho zverenec Richard Csejtey získal v súťaži 
jednotlivcov striebornú medailu. Celkovo 
získali slovenskí stolní tenisti na Letných 
paralympijských hrách 4 medaile (2 zlaté, 
1 striebornú a 1 bronzovú) a v medailovom 
hodnotení krajín v stolnom tenise obsadili 
fantastické tretie miesto za družstvami Číny 
a Poľska.

PARALYMPIJSKE 
HRY 2012 
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ZIMNÉ ŠTUDENTSKÉ HRY
Ide o druhý ročník tohto eventu, keďže už minulý 
rok prebehol pilotný ročník, na ktorom sa zúčastnilo 
121 účastníkov. Vďaka úspešnému nultému ročníku 
sa Apache Entertainment spolu so Študentskou ra-
dou vysokých škôl a Erasmus Student Network Slo-
vakia rozhodli pokračovať a spraviť z tohto eventu 
každoročnú tradíciu, počas ktorej sa stretnú študenti 
nielen zo Slovenska ale aj zo všetkých kútov sveta. 
Účastníci budú mať možnosť porovnať si sily 
v lyžiarskych a snowboardových súťažiach a spoločne 
sa zabaviť počas kultúrnych večerov, ktoré budú 
sprevádzané koncertmi slovenských kapiel a DJ-ov.

Kde a kedy môžete zažiť dávku vzrušenia? 
V dňoch 15. - 17. 2. 2013 v Jasnej v hoteli Liptov sa 
stretneme s približne 150 mladými ľuďmi, ktorí budú 
mať možnosť vyhrať skvelé ceny v zjazde a slalome 
na lyžiach či boardoch. Počas celého víkendu na Vás 

čakajú sprievodné akcie ako napríklad lezenie na krytej 
horolezeckej stene, preteky autičiek na ovládanie, 
pingpong, či stolný futbal, ako aj outdoorové aktiv-
ity - spúšťanie na lopároch alebo hľadanie pokladu. 
V piatok ako aj v sobotu sú pripravené dve skvelé 
Carat party plné zábavy a živej hudby. Tento rok sa 
Vám predstaví kapela Bright Eye, Djský set Matwä & 
Papa Django, housovo-saxofónové duo Matenko Ha-
lák a Roman Kováč; no a v neposlednom rade Vás 
na parket vytiahne DJ Káčko. Ešte stále však čakáme 
na posledného účinkujúceho, ktorým bude kapela, 
ktorú si zvolíte práve Vy - fanúšikovia. Momentálne 
hľadáme mladé kapely bez publikovaného albumu, 
ktoré majú záujem predstaviť sa na Zimných hrách. 
Počas decembra bude prebiehať hlasovanie fanúšikov 
o top kapelu na Facebooku. Tak neváhaj a zaži najlepší 
víkend zimy 2013! Viac info nájdeš na www.zsh.sk 
alebo na Facebooku Zimné študentské hry 2013.

Lyžiari, pokročilí aj začiatočníci, v termíne od 25. 2. 
2013 do 1. 3. 2013 organizuje katedra Telesnej výcho-
vy a športu Fakulty zdravotníctva TnUAD lyžiarsky 
kurz s možnosťami: zjazdové lyžovania, snowboardin-
gu v známom, vysokohorskom  lyžiarskom stredisku 
Chopok Juh v Nízkych Tatrách pre všetkých študentov 
TnUAD. 

V stredisku sa nachádzajú aj umelo zasnežované zjaz-
dovky, ktoré sú umiestnené v dolnej časti strediska a 

vybrať tú správnu si môže začiatočník aj pokročilý. Sú 
tu  však hlavne zjazdové trate vysokohorského typu 
s prevýšením viac ako  700m, s dĺžkou cca 4000 m. 
Tí, ktorí nemajú vlastnú lyžiarsku výstroj, si ju môžu 
(zaručene kvalitnú) zapožičať za prijateľné ceny.

Ubytovaní budeme v hoteli Kosodrevina, ktorý je  sit-
uovaný na úpätí južných svahov Nízkych tatier v By-
strianskej doline. Nachádza sa v nadmorskej výške 
1500 m na turistickej magistrále, ktorá spája hrebene 

SNEŽIENKY A 
MACHRI NA LYŽE!

TEXT JURAJ TILESCH 

ZIMNÉ ŠTUDENTSKÉ HRY 2013 SÚ PODUJATIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV A 
MLADÝCH ĽUDÍ, KTORÍ MILUJÚ ŠPORT, ZÁBAVU A STRETNUTIA S NOVÝMI ĽUĎMI
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západnej časti Nízkych Tatier pod vrcholom Chopku. 
 
Hotel je sprístupnený sedačkovou lanovkou zo 
Srdiečka do stanice Kosodrevina. Svojou polohou 
v centrálnej časti Nízkych Tatier je chata ideálnym 
miestom dovolenkového pobytu, najmä pre tých, 
ktorí v objatí nerušenej prírody vyhľadávajú pohodlie, 
pokoj a nerušenú atmosféru.
 
V hoteli máme  zabezpečené stravovanie formou 

polpenzie. Toto všetko za cenu  190 €, v izbách so 
sociálnym zariadením.  V cene je zahrnuté ubytovanie 
s polpenziou  a lístky na  vleky a doprava z Trenčína 
a späť. Pozor, počet účastníkov je obmedzený – max. 
50 študentov. Účastníci kurzu získajú zápočet z tel-
esnej výchovy za letný semester 2012/2013.

Výborné svahy, dobré služby, keď pôjdete aj vy, tak 
super partia. Začiatočníci sa naučia lyžovať, pokročilí 
si zalyžujú

STUDENT REGATA
Vždy som si myslel, že lode a všetko okolo toho je zábava 
len pre bohatých.  Opak je pravdou. Už tretím rokom parta 
nadšencov organizuje Študentskú regatu, ktorej zámerom je 
spojiť  mladých ľudí, študentov, ktorí majú radi more, slnko, 
zábavu a v neposlednom rade šport. Tento rok ma nahovoril 
na Regatu môj dobrý priateľ, s ktorým sa poznám už dlhé 
roky. S myšlienkou či pôjdem, alebo nie, som sa pohrával tak 
mesiac, až som sa nakoniec rozhodol, že treba skúsiť všetko, 
čo sa v živote naskytne. Nikdy pred tým som na lodi nebol, 
ak nepočítam trajekt

Nie som ten typ, čo dokáže ležať v Egypte na pláži 12 dní 
a jediný pohyb je do plážového baru po miešaný nápoj. Ak ste 
aj vy človek, ktorý má radšej dovolenku plnú neskutočných 
zážitkov, skúseností, poznania svojich možností a nových 
priateľstiev, neváhajte vyskúšať jachting. Každé ráno pijete 
kávičku v inom prístave, celý deň si užívate a trochu aj makáte 
na lodi a večer party na móle, sú nezabudnuteľné zážitky. 
Tento rok som bol z našej školy jediný zástupca. Po prvýkrát 
na jachte – a ja som prišiel domov so striebornou medailou. 
A môžem Vám povedať, že na ten pocit sa nedá zabudnúť 
a vrelo odporúčam. Ak by ste sa o tomto podujatí chceli 
dozvedieť viac, neváhajte navštíviť stránku www.studentre-
gata.sk.

Prihlasovanie na Student Regatu 2013 začína už od 1. 11. 
2012, tak neváhajte! Všetky potrebné informácie nájdete na 
www.regata.mc2.sk

TEXT ŠTEFAN MACEJAK, LUBOŠ MAJER
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O BANKOVEJ ÚNIÍ
TEXT RADKA PINČÁKOVÁ

STEPS JE PRE VÄČŠINU ŠTUDENTOV ZNÁMY AKO MIESTO PLNÉ HUDBY, TANCA 
A ZÁBAVY. PRIBLIŽNE RAZ DO MESIACA HO VŠAK NIEKTORÍ ĽUDIA NAVŠTEVUJÚ 
S INÝM ZÁMEROM. OD SEPTEMBRA TOHTO ROKA SA DO STEPSU PRESŤAHOVALA 
CAFÉ EURÓPA. CAFÉ EURÓPA JE PROJEKT, KTORÝ ORGANIZUJE DISKUSIE NA 
RÔZNE TÉMY SÚVISIACE S EÚ. 

Októbrové „posedenie pri kávičke“, sa venovalo prob-
lematike bankovej únie. Jedným zo speakerov bol aj 
pán doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., pedagóg z Katedry 
ekonómie a ekonomiky, Fakulty sociálno-ekonomick-
ých vzťahov našej univerzity. Čo je to vlastne banková 
únia a čo to znamená pre Slovensko? Vedie banková 
únia k federalizácii EÚ? Odpovede na tieto otázky náj-
dete v  interview s pánom doc. Jozefom Habánikom:

V októbri ste boli jedným z diskutérov na Café 
Európa. Aký zmysel vidíte v takomto type podu-
jatí? Cítite od ľudí na týchto akciách spätnú 
väzbu?
Projekt Café Európa slúži na popularizáciu európskych 
tém na regionálnej aj národnej úrovni. Tieto témy sa 
prenášajú pútavou formou na širokú verejnosť, od 

ktorej je na konci diskusie jednoznačne cítiť spätnú 
väzbu. Osadenstvo je relatívne stabilné a aktívne, je 
vidieť, že návštevníci tohto podujatia nechodia iba 
kvôli káve, ale naopak, chcú mať čo najviac informácií 
podaných bez cenzúry v priamej diskusii.

Témou októbrovej Café Európa bola „Banková 
únia“.  Čo tento pojem znamená?
Banková únia znamená vytvorenie jednotného banko-
vého dohľadu pre všetky banky v členských štátoch 
eurozóny. V EÚ máme asi 6000 bánk, a jednotný 
bankový dohľad znamená, že sa časť kompetencií 
dohľadu nad finančným trhom, ktoré sú na úrovni 
národných centrálnych bankách,  „prenesú“ na úroveň 
Európskej centrálnej banky, s cieľom posilniť ochranu 
finančného systému, a tým sa vyhnúť v budúc-

PRI KÁVIČKE S PÁNOM DOCENTOM JOZEFOM HABÁNIKOM.
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nosti možným kolapsom v tzv. európsky systémovo 
významných bankách.

Všetko začalo nápadom  vytvoriť „fiškálnu 
úniu“. Pokračuje to myšlienkou „bankovej 
únie“, a v médiách sa čoraz viac objavuje aj po-
jem „sociálna únia“. Nevedie to celé k federal-
izácii EÚ?
Áno, sú to postupné kroky k vytvoreniu tzv. „Spo-
jených štátov európskych“ .
Stotožňujete sa s touto myšlienkou?
Jednoznačná otázka, no veľmi zložitá odpoveď. Zjed-
notenie fiškálnych pravidiel by znamenalo zjednotiť aj 
sociálne, zdravotné a daňové štruktúry vo všetkých 
členských štátoch, pričom treba poznamenať, že ti-
eto majú rozdielnu ekonomickú výkonnosť a životnú 
úroveň, odlišné štrukturálne podmienky,  rôzne príj-
my, cenové hladiny a rôznu produktivitu práce. Z toh-
to aspektu je to pre mňa otvorená otázka akejsi dl-
hodobej vízie. Ale bez posilnenia kohézie nemôžeme 
očakávať, že Európa bude schopná konkurovať 
veľmociam, ako je USA alebo Čína.

Nemyslíte si že Slováci sa boja akejsi vyššej in-
tegrácie do EÚ?
Slováci by sa integrácie báť nemali, koniec koncov, 
sami o nej rozhodli - v referende o vstupe do EÚ, 
kde už samotná prístupová zmluva naznačuje mnohé 
ďalšie prvky integrácie, a to nie len menového, ale 
aj fiškálneho charakteru. Globálna hospodárska kríza 
spôsobuje, že európske štáty musia pristupovať 
k vyššiemu stupňu kohézie. 

V októbri tohto roku začal fungovať trvalý eu-
roval. Pýtam sa laicky „Čo to je?“
V skratke trvalý euroval znamená vytvorenie 
stabilizačného mechanizmu na vyváženie fiškálnych 
nerovnováh a problémov u ekonomík eurozóny. Jeho 
vznikom prostredníctvom prísnych podmienok budú 
riešené finančné a dlhové problémy v eurozóne. Bude 

fungovať v podobe „vankúša“, a zároveň je to signál 
pre finančné trhy, že eurozóna si vie s problémami 
poradiť a snaží sa zachovať euro ako významnú 
svetovú referenčnú menu.

Jednou z najsilnejších osobností , ktorá do 
veľkej miery ovplyvňuje smerovanie EÚ, je 
nemecká kancelárka Angela Merkel. Aký je váš 
osobný názor na túto političku?
Nemecká kancelárka je jednoznačne kľúčovou posta-
vou v EÚ a v eurozóne. Pre mňa osobne je jej vklad 
obrovským prínosom pre celú integráciu v rámci EÚ.
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„Užívajte si život na plno a hlavne 
v láske“ Odkazuje nám, študentom 
TnUAD, Martin Ivanič alebo skôr 
známejší ako Bacil. Svoju hip-hop-
ovú kariéru začal pred 15timi rokmi 
v zoskupení Drvivá menšina. Hity 
ako Čo tu máme dnes, V centre di-
ania poznal hádam každý. V roku 
2008 vydal svoj sólový album Poé-
zia ulice a momentálne tvorí dvo-
jku s raperom Rakbym, s ktorým 
nahrali spoločný album ABnormal. 
Aj keď Bacil v hip-hope dosiahol 
nemalé úspechy, stále sa drží pri 
zemi a popri svojej normálnej práci 
berie hip-hop ako hobby. Čo to o 
sebe a svojich názoroch nám prez-
radil v nasledujúcom rozhovore, 
ktorý vznikol po utorkovej Warm up 
beánie party, kde spolu s Rakbym 
dali flow a zabili show :) 

WARM UP 
BEÁNIE PÁRTY

Bacil, ako vznikla tvoja prezývka? 
Moja prezývka vznikla v podstate z nudy na detskom 
ihrisku, keď sme s kamošmi nemali čo robiť. Vtedy 
totižto internet neexistoval :)

Na scéne si už nejaký ten piatok. Vidíš skôr 
úpadok alebo progres slovenského hip hopu?
Ja som v hre už 15ty rok, takže som tu od úplného 
začiatku a videl som vzostup, pád aj znovuzrodenie, 
ktoré je tu práve teraz.

Sláva - ako si na ňu zvykáš? Spoznávajú Ťa 
ľudia na ulici, ženy padajú k nohám? Rozdá-
vanie podpisov či fotenie Ti nerobí problémy?
Svetská sláva - poľná tráva. Určite to pociťujem viac 
ako kedysi, najmä mladí ľudia okolo 18 na mňa poz-
erajú na ulici, že aha Bacil :) Ale tiež viem, že toto 
nebude navždy a možno o rok ma už nikto nespozná. 
Takže nejak ma to nezmenilo si myslím. Fotky a pod-
pisy nemám problém rozdávať, hlavne keď je to or-
ganizované a netrhá ma sto ľudí naraz z každej strany.

A čo také celebrity - ako vnímaš našu sloven-
skú „smotánku“?
Slovenská smotánka neexistuje. Sú to len ľudia známi 
ľudom z televíznych obrazoviek.

Poznám veľa babeniek ktoré by radi účinkovali 
v nejakom Vašom klipe. Je taká možnosť?
Odporúčam sledovať náš funpage na FB a tam sa o 
pripravovaných klipoch určite dozvedia. Zaujímavé 
dievčatá potrebujeme.

„Ukáž mi lásku“ si našiel obľubu aj u hokejis-
tov pri oslave majstrovského titulu. Ako ste to 
vnímali? Potešilo Vás to? Máte radi hokej?
Bol to neopísateľný pocit, z klubového hitu sme sa 
stali zo dňa na deň známi. Jasne, hokej je jeden zo 
športov, v ktorom sme naozaj dobrí.

V Prahe ste s Rakbym robili predskokana 
svetoznámej skupine LMFAO. Váhali ste nad 
touto ponukou?  Máš rád aj iné hudobné žánre? 
Neváhali sme ani sekundu, pred 7000 ľuďmi nehrá-
vame každý deň. Ja som zo striktného hip-hopera ve-
kom rozšíril obzory a počúvam všetko, čo je dobré. A 
kvalita je v každom hudobnom štýle.

S kým zo slovenskej hudobnej scény by si si 
vedel predstaviť spoluprácu? Čo taký Desmod, 
IMT Smile?  
Kľudne si na refréne viem predstaviť spievať Kulyho 
aj Táslera. To sú jedni z tých lepších slovenských spe-
vákov. Na scéne je ich bohužiaľ žalostne málo.

TEXT ROMANA HAJAŠOVÁ
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20. novembra vypukol na trenčianskom výstavisku 
študentský ošiaľ v podobe celouniverzitných beánií. 
Študentskí organizátori sa postarali o skvelú zábavu 
v podobe kapiel, kde nechýbali festivaloví králi - 
Polemic. Akcie sa zúčastnilo približne 1000 hostí. Ako 
prvé vystúpili kapely „Sám sebou“ a U2 revival, pri 
ktorých sa študenti mohli nabudiť nie len akciovým 
alkoholom, ale aj romantickými slaďákmi. Spevom 
a tancom rozvášnený dav však bolo počuť najmä pri 
hviezdach z Polemicu. Očakávané známe hity ako 
„Ona je taká“, či „Komplikovaná“ študentov natoľko 
nabili energiou, že nemali chuť odísť z parketu. Po 
ich bravúrnom výkone si každý ledva stihol vydýchnuť 
a už na pódium vystúpil DJ Luco, ktorý svojimi 

tanečnými hitmi rozprúdil celkom iný druh zábavy, 
pretrvávajúci až do konca tohto nezabudnuteľného 
večera. Prekvapením bol aj pedagogický zbor, 
ktorý sa stretol v hojnom počte a aj napriek svojim 
povinnostiam neskrýval nadšenie a chuť zabávať sa až 
do neskorých ranných hodín.V obrovských priestoroch 
výstaviska bolo cítiť príjemnú priateľskú atmosféru, 
o ktorú sa postarali predovšetkým samotní študenti. 
Avšak napomohli tomu práve organizátori, ktorí okrem 
zábavy v podobe spomínaných kapiel zabezpečili 
aj odvoz v podobe Laugo Taxi zdarma, tombolu, či 
výhodné ceny na alkohol. V cene vstupenky bol 
zahrnutý aj spravodlivý studený bufet, ktorý priniesol 
všetkým rovnakú porciu jedla.

TOP BEÁNIE  
TNUAD 2012
TEXT SIMONA NÁTANOVÁ

Čo by si robil, keby ti nevyšla hip-hopová ka-
riéra?
Ja pracujem od svojich 18tich rokov vkuse normálnu 
prácu. Hudbu mám stále hlavne ako hobby.

Keďže som študentkou politológie, neodpustím 
si otázku: Chodíš voliť?
Voliť od istého času nechodím, pochopil som totiž, že 
je jedno, kto nám bude vládnuť, hra je stále rovnaká 
podľa vopred daného scenára.

Obama alebo Romney ? :)
To je úplne jedno, ľudia si majú len myslieť, že majú 
možnosť voľby. Nad nimi sú stále tí istí, čo tomu 
šéfujú. Ale tiež by som si vybral Obamu, ten mi je 
aspoň sympatický :)

Čo by si odkázal študentom Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne?
Nech si hlavne užívajú život naplno a v láske, ostatné 
nie je podstatné.

TnU TRENDY Študentský život  



V CUDZINE?
AKO SA UČIA
PREČO ŠPANIELKY SKÁČU ZO STREDY ROVNO DO PIATKU, A AKO SA 
ZO SLOVENSKÝCH POLITOLÓGOV STÁVAJÚ TALIANSKI EKONÓMOVIA?

Vytiahnuť veľký kufor a na pol roka vypadnúť z real-
ity, z domova a od priateľov. Odísť do cudzej kra-
jiny, v ktorej vás nikto nepozná, a takmer nikto vám 
nerozumie. Pre niekoho nočná mora, no pre mnohých 
dobrodružstvo a výzva. Toto dobrodružstvo posky-
tuje študentom po celej Európe program Európskej 
únie  zameraný na mobilitu a spoluprácu v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania – ERASMUS.  
Na Slovensku je do projektu zapojených 32 škôl, 
a naša univerzita nie je výnimkou. Aj keď počtom 
bilaterálnych dohôd so zahraničnými univerzitami 
nemôže konkurovať Univerzite Konštantína filozofa 
v Nitre, ktorá je slovenskou rekordérkou so svojimi 

696 dohodami,  ako študent TnUAD máte možnosť 
vybrať si z 55 odborov na rôznych zahraničných uni-
verzitách.  

Ako sa darí našim študentom  v zahraničí? Prinášame 
vám krátke postrehy našich študentov - politológov 
z ich pobytu v Bologni. 

Čo hovoríte na štúdium  politológie na „Univer-
sitá di Bologna“?
Náš semester v Taliansku vyzerá byť viac „ekonom-
ický“ ako „politologický“, nakoľko  pre nás nie je 
možné študovať 90 percent politologických predme-

TEXT RADKA PINČÁKOVÁ
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20tov, ktoré sme si vybrali na Slovensku.

Prečo?
Nami vybrané predmety patria na Bolognskej uni-
verzite medzi predmety magisterské, a ďalším prob-
lémom je, že väčšina predmetov je v taliančine. Ak 
sme sa chceli učiť po anglicky, museli sme si zvoliť 
nejaké ekonomické predmety, a zaplátali sme to ja-
zykmi.

A prvá veta, ktorú ste sa v Taliansku naučili?
Я немного говорю по русский, 
Učíme sa tu ruštinu :)

O Talianoch sa hovorí, že sú veľmi zvláštna 
nátura. Ako ste sa aklimatizovali?
Na Talianov si musíš zvyknúť. Niekedy je vtipné sa 
na nich pozerať. Ale s nikým tu nemáme problém. 
Naopak, ľudia sú permanentne v pohode, a či už 
študenti alebo učitelia, všetci radi pomôžu.

Podobne ako Bolognská univerzita hosťuje našich 
„erazmákov“, TnUAD  poskytla prechodný domov 
mnohým zahraničným študentom. Čo lákalo týchto 
študentov  prísť na Slovensko a ako vnímajú pobyt 
v tejto krajine?  Na túto otázku  nám zodpovedali 
dve sympatické španielky Ana a Inma.

Prečo práve Slovensko?
Nahovorilo nás na to zopár spolužiakov, ktorí boli na 
Slovensku cez  Erasmus  minulý rok. Povedali, že je 
to krásna krajina, nie je tu draho a nočný život stojí  
za to :)

Skutočne zaujímavá motivácia.  A počuli ste 
o našej krajine už aj predtým?
Vedeli sme, že taká krajina existuje. Ale na mape by 
sme ju asi nájsť nevedeli.

Najviac sa vám tu páči...
...že ľudia sú  neskutočne priateľskí a nápomocní. 
A samozrejme nás fascinujú vaše hrady, zámky a  
jazerá – my sme zvyknutí iba na more a pláž. 

A nepáči sa vám...
...takmer nikto nevie dobre po anglicky! 
V reštauráciách máme permanentný problém 
objednať si...

To môže byť pre vás obidve výzvou, aby ste sa 
naučili po slovensky :)
Rady by sme, ale váš jazyk  je neskutočne náročný. 
Napríklad slovo štvrtok. Pre nás Španielov je 
nemožné ho vysloviť. Preto na Slovensku skáčeme 
zo stredy radšej  rovno do piatku .

A aké bolo prvé slovo, ktoré vás tu naučili?
Prvé slovo?  Hmm... PIVO! Zbožňujeme pivo na 
Slovensku! U nás je o veľa drahšie!  A tu je dokonca 
lacnejšie ako minerálka(smiech).

Ak Vás tento článok zaujal a chceli by ste vycestovať 
na stáž do zahraničia, navštívte našu web stránku 
www.erasmus.tnuni.sk. Oddelenie pre vedu, výskum 
a medzinárodné vzťahy je tu pre Vás.

TnU TRENDY Študentský život  



V dňoch 18. - 21. 9. 2012 sa v chorvátskom regióne Is-
tria konalo stretnutie zástupcov Trenčianskeho samos-
právneho kraja s primátormi a zástupcami istrijských 
inštitúcií. Zástupcovia našej univerzity - doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD., Ing. Adriana Grenčíková a Mgr. Zuzana 
Haladejová  pri tejto príležitosti navštívili Univerzitu 
Juraja Dobrilu v Pule, kde ich prijal prorektor MS Ivan 
Jurkovič so svojím kolektívom. Myšlienka spolupráce 
medzi univerzitami, ktorá vzišla vo februári tohto roku, 
nabrala konkrétne kontúry, a to v podobe podpísania 
zmluvy o spolupráci . Táto zmluva deklaruje možnosť 
spolupráce na rôznych projektoch v rámci ESF. Jed-
ným z nich, je aj ERASMUS. Nakoľko Chorvátsko zatiaľ 
nie je členom Európskej únie, strávenie semestra na 
tejto univerzite, bude možné až po vstupe krajiny do 
EÚ, v júli 2013. Nemenej zaujímavým projektom je 
však „Letná škola ekonómie“, ktorá je organizovaná 
katedrou cestovného ruchu Univerzity Juraja Dobrilu 
 v Pule. Dĺžka pobytu v „Letnej škole“ je jeden týždeň.
(v prípade záujmu je potrebné kontaktovať pána doc. 
Ing. Jozefa Habánika, PhD. )

Pri tejto príležitosti sa každý  mohol v kaplnke ponoriť 
do ticha modlitby. Počas dňa nás osobne navštívili a 
prišli zablahoželať dvaja prorektori a niekoľko ped-
agógov, ktorí sa nemohli zúčastniť večerného progra-
mu. O 18.30 sa začala ďakovná omša. Zúčastnili sa 
na nej asi 4 desiatky študentov, niekoľkí pedagógo-
via a zamestnanci univerzity. V kázni pán kaplán Ju-
raj Sedláček hovoril o príkladných životoch patrónov 
UPC: o svätých Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi.  
Dôraz v kázni kládol na Skalku pri Trenčíne a na rieku 
Váh, kde podľa dostupných prameňov pred tisíc rokmi 
rok sedával orol a na tom mieste našli neporušené 
telo mučeníka Benedikta: „V srdci každého z nás je 
malé miesto, v ktorom som len ja a Boh. Toto miesto 
je základným kameňom života každého z nás.” Po 

tejto časti programu sme sa presunuli do Trenčianskej 
Závady na Gazdovstvo Uhliská. Na ranči sme sa mohli 
povoziť na koňoch a nakoniec sme si pochutnali na 
výdatnej spoločnej večeri. Po príchode na Skalku 
pri Trenčíne si noví členovia UPC mohli vziať kameň 
z Váhu a ten kameň môžu podpísať a priniesť do 
UPC pod oltár. Bude to pre nich symbol, že aj oni sú 
kameňmi UPC, na ktorých UPC stojí. Na brehu Váhu 
po zamyslení sa nad životmi svätcov sme vypustili 3 
lampióny vo farbách UPC ako symbol 3tích narodenín. 
Podľa slov pána kaplána Juraja Sedláčka sa oslava 
narodenín vydarila. Na záver vyslovil prianie: “Prajem 
si, aby sa rodina UPC-čkárov rozrastala, a aby sme sa 
o rok zišli ešte vo väčšom počte.”

TEXT JAROSLAV SPODNIAK

AKOBY TO
BOLO LEN 
VČERA
ANI SME SA NENAZDALI A NAŠE 
UPC OSLÁVILO 3TIE NARODEN-
INY. V STREDU 24. 10. SA O 
12.00 OTVORILI BRÁNY UPC. 
PRE NÁVŠTEVNÍKOV BOLA OT-
VORENÁ KAPLNKA, KDE BOLA VY-
STAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA.  

MOŽNOSŤ ERASMU V PULE  
REALITOU!

TEXT RADKA PINČÁKOVÁ
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VITAJ NA 
INTRÁKU

TEXT ROMANA HAJAŠOVÁ

UTOROK PÁRTY, V STREDU KRÚŽKOVICA, 
VO ŠTVRTOK INTRÁKOVICA A V PIATOK JE 
PROSTE PIATOK. „SPRÁVNY“ INTERNÁTIS-
TA, KTORÝ BOL PRÁVE VYPUSTENÝ 
Z RODIČOVSKEJ KLIETKY SI PREDSA 
NEMÔŽE NECHAŤ UJSŤ ŽIADNU AKCOŠKU. 
CHCEME BYŤ V CENTRE DIANIA, NO NIE?
 
Takto to fungovalo možno prvý mesiac. Akcie sa 
obmedzili v závislosti od rozpočtu na polovicu a v prí-
pade, že takýto životný štýl chceme viesť naďalej, 
robíme škrty v inej oblasti. Zväčša ide o jedlo. „Opijem 
sa, aby mi na druhý deň bolo  tak zle, že nechcem  nič 
zjesť.“ Bola reakcia jedného študenta na otázku „Ako 
si financuješ život pri štýle pijem 5 zo 7 dní?“ A keď 
predsa len človek chce jesť, musí si vedieť zadeliť 
peniaze, aby neumrel od hladu. Napriek všetkej snahe 
ušetriť, zase zostáva v peňaženke len pár eur. Poviete 
si bezvýchodisková situácia, ale po prečítaní nasledu-

júcich rád sa presvedčíte, že to nie je až také stratené.  
Prinášam vám totiž rady od vychýrených expertov na 
spomínanú situáciu. 
„Určite si kúpte čínsku kapustu a akciovú šunku, ktorú 
si môžete dať s kapustou, chlebom aj cestovinami.“
„Varené zemiaky v šupke s maslom a soľou trikrát 
denne zapíjajte zakysankou - to zaručene nasýti.“
„Ak vás vaši rodičia milujú a sú ochotní zbaliť a poslať 
nejaké to jedlo autobusom, spriateľte sa so šoférom 
v SAD, po ktorom vám ho môžu poslať a na tri-štyri 
dni ste zahojení.“
Alebo napríklad už dlho chcete schudnúť, tak jedno-
ducho si povedzte, že nastal ten správny čas začať. 
Ryžové chlebíky a mrkva  4ever!
Pozn. red.: Opýtaní si nežiadali zverejniť mená. Za po-
chopenie ďakujem :)
Tak to bol prvý článok zo sekcie „Ťažký život na in-
ternáte“. Možno sa zdá, že táto situácia je nereálna 
a nemôže sa vám prihodiť. Avšak nikdy neviete a práve 
v takej chvíli vám tento článok „zachráni“ život!
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FACEBOOK
MILOVANÝ AJ NENÁVIDENÝ, KEDYSI NEZNAMENAL NIČ, 
DNES JE HITOM CELEJ SEZÓNY.
Už malé deti sa ho učia používať. Zatiaľ čo my sme 
sa hrávali na ulici na schovávačku, naháňali sme sa, 
dnes sa deti tešia zo školy domov na facebook. Dnes 
ho už vedia ovládať naozaj všetci. Či mladí alebo starší 
- facebook má milióny používateľov po celom svete. 
Otázkou je, prečo nad ním trávia toľko času? Na face-
booku môžeme mať za „priateľa“ naozaj kohokoľvek, 
kto je na ňom registrovaný. Má množstvo výhod, ale 
aj nevýhod. Trávime nad ním veľa času a niekedy aj 
viac ako by sme chceli. Láka nás sledovať, čo robia 
iní, čo je nové, chatovanie s priateľmi, jednoducho 
všetko čo facebook prináša.

Ďalšou možnosťou, ktorú facebook ponúka, je ukázať 
verejnosti svoje fotografie. Čo takisto môže mať svoje 
výhody aj nevýhody. Niekedy sa nám stáva, že čas 
uplynie rýchlo a facebook nám „nedovolí“ ísť spať. 
Vtedy  trávime na ňom čas aj do neskorej noci,  čo 
neprospieva našej životospráve, pretože človek potre-

buje dostatok spánku a odpočinku, aby bol pripravený 
duševne aj fyzicky na ďalší deň. Človek je potom 
ospalý, nič sa mu nechce, nedarí sa mu, nepodáva 
žiadne perspektívne výsledky.  V niektorých rodinách 
sa stáva, že deti  vycestujú do zahraničia za školou, 
alebo za prácou a vtedy rodičia nemajú o nich žiadne  
obšírne informácie.  Tu je práve facebook veľmi nápo-
mocný. Pomáha rodičom vedieť čo, kde, kedy robí ich 
syn alebo dcéra.

Facebook a jeho bezpečnosť je veľmi diskutovanou 
záležitosťou, ale z pohľadu vždy neopatrných ale-
bo moc zaujatých užívateľov. Aj nasledujúce riadky 
nebudú výnimkou, ale skúsim sa na danú sociálnu 
sieť pozrieť skôr objektívnym spôsobom. Ako každý 
študent, žiak či dospelý človek v súčasnosti, prvé čo 
urobím, keď zapnem počítač alebo notebook, je to, 
že zvolím internetový prehliadač a prihlásim sa na Fa-
cebook - s tým, že chcem zistiť, čo majú nové moji 

TEXT JAROSLAV SPODNIAK, DOMINIKA MAKAROVÁ, MATEJ ADAMOV
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priatelia a známi, poprípade koľko “like“  sa mi zobrazí 
v upozorneniach. 

V októbri tohto roku sa na oficiálnych stránkach Fa-
cebook Security objavili informácie o aktuálne testo-
vacích novinkách, ktoré by mali vylepšiť resp. zvýšiť 
pocit bezpečia. Prvá ohlásená novinka je Trusted 
Friends. Dovoľuje vybrať troch až piatich priateľov, 
ktorí môžu pomôcť napríklad vtedy, keď si užívateľ 
zabudne heslo a nemusí zbytočne strácať čas 
vyplňovaním kadejakých otázok a overovania. Tvor-
covia novinku prirovnávajú k tomu, že akoby ste dali 
náhradný kľúč od bytu niekomu komu naozaj veríte 
v prípade, že zabudnete heslo. Veľkým problémom 
je aj to, keď chcete hrať nejakú hru alebo použiť inú 
ľubovoľnú aplikáciu, tak jej musíte povoliť zdieľať vo 
vašom mene reklamu a pod. - čiže majú aj prístup 
k vašim informáciám.  Toto by mala vyriešiť novinka 
App passwords, alebo ak chcete - využitie špeciálnych 
hesiel pre aplikácie. To v praxi znamená že pre danú 
aplikáciu a pre jej využitie budete môcť využívať iné 
heslo, aké máte pri prihlasovaní. Tak toto je aspoň 

časť z noviniek, ktoré sa na Nás chystajú použiť 
v budúcnosti. Čiže niekedy sú tie námietky proti Fa-
cebooku často, možno až príliš paranoidné, záleží aj 
na tom, aký variant považujeme My za nebezpečný. 
Radšej teda byť tichým sledujúcim, ako až moc aktív-
nym užívateľom.  

Dnes sa všetko veľmi rýchlo mení a človek sa ženie 
za niečím, čo ani nevie, čo to poriadne je, ale chce to 
hneď. Priateľstvo je vzťah, ktorý trvá roky a nie len 
pár chvíľ - kedy mi to vyhovuje - a keď ma to nebaví, 
tak zruším priateľstvo znova len kliknutím a je to vy-
bavené.

Nájsť ozajstného priateľa, ktorý je ochotný byť vždy 
nablízku a čo do Vás „šťuchne“ aj naozaj a nie len 
virtuálne, keď potrebujete, tak takých je na internete 
málo. 

Preto si myslím, že skutočné priateľstvo sa dá prežívať 
iba live a nie on-line a nedá sa z neho len tak ľahko 
„odhlásiť“, ak ho chceme prežívať naozaj naplno.

TEXT SILVIA VILČINSKÁ

MÓDA
ČO JE TO MÓDA?
Ako by sme ju charakterizovali? Asi je to dosť in-
dividuálna otázka. Niekto pod týmto pojmom vidí 
výklady v Laugariciu, niekto neónové výklady na 
námestí, niekto v tom vidí osobitý štýl jedincov, moja 
jedenásťročná sesternica pod tým rozumie veľké 
náušnice a plavky, a slovník cudzích slov hovorí: „Móda 
je dočasné zjednotenie vkusu, všeobecná obľuba.“ 
V každom tvrdení je svojím spôsobom pravda.

Ako študentka textilnej technológie a návrhárstva 
sa nad touto otázkou zamýšľam v podstate každý 
deň. Spolu s mojimi spolužiakmi a spolužiačkami 
sa snažíme vytvoriť niečo krásne, originálne, dych 
vyrážajúce. Raz by nás to dokonca malo živiť. Je 
asi celkom smiešne domnievať sa, že nám k nohám 
padne celý svet a vystihneme vkus celého ľudstva čo 
i len na jednu sezónu. Alebo skôr – je to nemožné. 
Avšak chodíme po svete s očami otvorenými dokorán, 
aby nám neunikla žiadna možnosť pre inšpiráciu, ani 
žiadny ojedinelý prvok. Nádherná na živote je jeho 
pestrosť a mnohotvárnosť. Tak ako láska má milión 
podôb a nenájdeme na svete rovnaký kvet, tak nikdy 
nenatrafíme na dvoch totožných ľudí. Práve z tohto 
musíme my návrhári ťažiť. 

Ľudia sú rôzni, my sme rôzni. Je len na nás pre akú 
charakteristiku módy sa rozhodneme a čomu zas- 

 

vätíme svoju životnú tvorbu. Na vás je nakoľko sa 
vám zapáči a nakoľko jej podľahnete. Práve preto by 
som sa v tejto rubrike chcela venovať aktuálnym tren-
dom v oblasti módnej tvorby, možno poradiť, možno 
pohaniť. Nie však na štýl Smotánky, ale skôr z pohľadu 
nás – snáď budúcich návrhárov, no predovšetkým 
študentov. 
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DNES SI PREDSTAVÍME NAJZAUJÍMAVEJŠIE MIESTA A  
ATRAKCIE BRATISLAVY A LONDÝNA

TEXT MAGDALÉNA SLEZÁČKOVÁ
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LETOM 
SVETOM
Na úvod by som sa Vám rada predstavila: volám sa 
Magdaléna a som študentkou TnUAD, odbor Politoló-
gia. Medzi moje záľuby patrí cestovanie a spoznávanie 
kultúry nových krajín. Rada by som sa s Vami pode-
lila o rady a tipy, do akých krajín sa môžete dostať  
leteckou dopravou za pár eur, alebo dokonca aj za 
niekoľko centov. V mojej rubrike sa zameriam aj na 
pamiatky, ktoré by ste nemali prehliadnuť, aby vo Vás 
daná krajina zanechala pocity, na ktoré budete s ús-
mevom spomínať. Priblížim Vám nie len  krásy, ktoré 
nám ponúka naša rodná krajina, ale taktiež sa zameri-
ame na Európu, ktorá ponúka bohatý výber krajín.

Bratislava
Metropola Slovenska je turisticky najnavštevovanejším 
a najobľúbenejším mestom na juhozápade Slov-
enska. Patrí medzi najmladšie európske metropoly. 
Poďme spolu spoznať  Bratislavu v jej plnej kráse, 
veľkosti a rôznorodosti. Dominantou mesta a symbo-
lom bohatej histórie je Bratislavský hrad. Do hradu 
je umožnené vstúpiť tromi bránami: Žigmundovou 
(najznámejšia a najfrekventovanejšia), Viedenskou 
(hlavná prístupová brána do hradu) a Mikulášskou 
bránou. Z nádvoria hradu je sprístupnený nádherný 
výhľad nie len na Staré mesto, ale aj na susedné 
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Rakúsko a Maďarsko. Okrem Bratislavského hradu 
by ste tiež nemali vynechať návštevu hradu Devín na 
sútoku riek Dunaja a Moravy. Z jeho veže sa môžete 
kochať pohľadom na susedné Rakúsko. Okrem 
spomínaných hradov v hlavnom meste Slovenska by 
ste určite mali vidieť:

Staré mesto – pamiatková zóna – mestská časť Bra-
tislavy, v ktorej je situované historické centrum mes-
ta,  nábrežie Dunaja a hradný vrch. 

Hlavné námestie – jedno z najznámejších brati-
slavských námestí, ktoré sa nachádza v Starom Meste 
v Bratislave. Od konca 20. storočia sa na hlavnom 
námestí každoročne konajú koncerty pri príležitosti 
silvestrovských osláv, vianočné a veľkonočné trhy 
a ďalšie kultúrne predstavenia.

Slovenské národné divadlo – jedna 
z najvýznamnejších erbových kultúrnych inštitúcií. 
Tvorí tri zložky so stálym profesionálnym súborom: 
činohra, opera a balet.

Slovenská národná galéria – jej zakladateľom bol 
Laco Novomeský. SNG je vrcholná slovenská štátna 
umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a 
kultúrno-výchovná inštitúcia.

Primaciálny palác – predstavuje klasicistickú budo-
vu na Primaciálnom námestí. Bratislavský mier medzi 
Francúzskom a Rakúskom bol podpísaný 26. decem-
bra 1805 v Zrkadlovej sieni. V súčasnosti palác slúži 
ako kancelária primátora Bratislavy a známa Zrkad-
lová sieň je využitá pri organizovaní rôznych koncer-
tov a podujatí. 

Budova Slovenského rozhlasu – architektonická 
dominanta Bratislavy, ktorá sa nachádza na Mýtnej 
ulici. Výška budovy po vrchol antény je 80 metrov. 
Budova Slovenského rozhlasu sa môže pýšiť titulom 
Stavba storočia na Slovensku, v kategórii Spoločenské 
stavby.

Grassalkovichov palác – prezidentský palác – je sy-
metrická rokoková budova umiestnená na Hodžovom 
námestí. Od roku 1996 v paláci sídli prezident Sloven-
skej republiky. Súčasťou paláca je rozsiahla záhrada 
vo francúzskom štýle. 

Michalská brána – najzachovanejšia brána z pôvod-
ných štyroch v bratislavskom mestskom opevnení. 
Súčasná výška Michalskej brány je 51 metrov.

Mirbachov palác - patrí k najzachovanejšej pôvod-
nej architektúre starého Prešporka. Vyznačuje sa 
ako rokokovým klenotom, ktorý je postavený na mi-
este starej zástavby. Situovaný je na Františkánskom 
námestí oproti kostolu Františkánov.

Slovenská filharmónia – ide o prvý a hlavný 
slovenský symfonický orchester. V roku 1949 bola 
založená a od 50 rokov 20. storočia sídlila v Redute 
v Bratislave.

Stará radnica - patrí medzi najstaršie budovy v Bra-
tislave. Budova je tvorená viacerými budovami ako: 
Jakubov dom, Pawerov dom, Ungerov dom a Aponi-
ho palác. Nachádza sa priamo v centre mesta medzi 
Hlavným námestím a Primaciálnym  námestím.

Televízna veža na Kamzíku -  je situovaná na vrchu 
Kamzík v Malých Karpatoch v oblasti nazývanej Koli-
ba v nadmorskej výške 433 m. n. m. Ide o najvyššiu 
stavbu mesta Bratislava vo výške 194 metrov. Vo veži 
sa nachádza vo výške 70 metrov útulná reštaurácia 
Veža a vyhliadková plošina, ktorá ponúka nádherný 
výhľad na Bratislavu.

Most Apollo - je najnovší bratislavský most cez 
rieku Dunaj. Oblúkový most, ktorý je tvorený oblúkom, 
na ktorom sú pripevnené približne rovnobežné 
závesné oceľové laná, ktoré slúžia na udržanie mos-
tovky. Jeho rozpätie je až 231 metrov. Môžeme ho 
nájsť medzi Starým mostom a Prístavným mostom. 
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Slavín – pamätník sovietskych vojakov padlých počas 
2. svetovej vojny na území západného Slovenska 
a nachádza sa tu vojenský cintorín.

Zichyho palác – neoklasický palác kedysi vlastnil 
gróf František Zichy. V súčasnosti Zichyho palác je 
využívaný na svadobné obrady a kultúrne podujatia.

Sad Janka Kráľa – najstarší verejný park v strednej 
Európe. Je situovaný v mestskej časti Petržalka medzi 
Starým mostom a Novým mostom. Najvýraznejším 
architektonickým prvkom je jedinečný záhradný altá-
nok. Park púta pozornosť aj výsadbou cudzokrajných 
drevín, o ktoré sa zaslúžil lekár a botanik Štefan Lum-
nitzer. V súčasnosti v sade Janka Kráľa nájdeme ex-
otické druhy rastlín ako: ginko dvojlaločný, maklura 
oranžová, metasekvoja čínska a pod.

Železná studienka -  je jednou z lokalít bratislavs-
kého lesného parku v Malých Karpatoch a obľúbeným 
rekreačným a športovým prírodným strediskom v Bra-
tislave. Názov lesného parku  je odvodený od prameňa 
železitej vody, ktorý v doline vyviera.

Bratislavská zoologická záhrada – nachádza sa 
v Mlynskej doline. V súčasnosti ZOO chová vyše 157 
druhov zvierat. Súčasná rozloha je 96 hektárov, ale 
časť prístupná verejnosti má rozlohu 35 hektárov.

Socha Schöne Náciho - vlastným menom Ignác 
Lamár  bol neodmysliteľnou súčasťou koloritu bra-
tislavských ulíc a kaviarní takmer 40 rokov. Jeho 
pamätníci ho poznali ako slušného, tichého a chu-
dobného človeka, vždy pekne oblečeného v slávnost-
nom kabáte s cylindrom a paličkou v ruke. Socha 
životnej veľkosti je dielom akademického sochára Ju-
raja Meliša. Známu sochu môžete nájsť na Hlavnom 
námestí pri kaviarni Mayer.

Socha „Čumil“ – je jednou z najznámejších, 
najfotografovanejších sôch a najväčších atrakcií 
v centre mesta. Autorom bronzovej sochy je Vik-
tor Hulík. Sochu „Čumil“ môžete zazrieť na 
križovatke ulíc Laurinská, Panská a Rybárska brána. 
 

Londýn
V Londýne by ste mohli stráviť mnoho rokov a nevi-
deli by ste všetko, čo toto mesto ponúka. Väčšina 
hlavných pamiatok a zaujímavostí je umiestnených 
pekne pokope buď vo Westminsteri, na južnom 
nábreží, vo West Ende, v Bloomsbury či v londýn-
skom City.  Londýn je jedným z najdrahších miest 
na svete, ale jeho výhodou je, že  ponúka množstvo 
vecí, ktoré môžete zažiť zadarmo. Expozície, väčšina 
najdôležitejších múzeí a galérií, dokonca aj West-
minster Abbey počas večerných spevov ponúka 
návštevníkom vstupy zdarma. Nemusíte vôbec 
utrácať veľa peňazí a aj napriek tomu zažijete veľa 
neopísateľných zážitkov, ktoré Vám Londýn ponúka na 
dlani. Život v Londýne nie je možno práve príjemný a 
jednoduchý, ale ľudia sa aj tak budú doň zamilovávať. 
Pamiatky a zaujímavosti, ktoré by ste mali určite vidieť 
pri návšteve neodolateľného Londýna:

London Eye – najväčšie ruské alebo Ferrisovo kole-
so, vysoké 135 m bolo postavené v roku 2000. Úspe-
ch kolesa je daný predovšetkým šírošírym výhľadom 
na toto nádherné mesto. Podľa pôvodného zámeru 
mala byť táto elegantná „dočasná“ konštrukcia už na 
štrotovisku. Stala sa jedným z najvýraznejších sym-
bolov mesta a súčasťou britskej kultúry.

Westminster  – podľa návrhu Charlesa Barryho 
a Augustusa Pugina bola postavená viktoriánska 
stavba v neogotickom štýle v roku 1840 po tom, čo 
jej predchodcu zničil požiar. Hodinová veža jednodu-
cho nazývaná Big Ben podľa obrieho zvonu, ktorý sa 
vnútri v nej skrýva. K najzaujímavejším patrí hrobka 
Alžbety I., kaplnka Henricha VII. s vejárovou klen-
bou a krásne vyrezávanými ľavicami pre príslušníkov 
šľachty a tiež dubový korunovačný trón. Ak by ste sa 
chceli do opátstva dostať zdarma, môžete sa zúčastniť 
na večerných nešporách plných osobitého kúzla, ale 
počas celej bohoslužby musíte v tichosti sedieť.

Buckingham palace – je oficiálnym londýnskym síd-
lom britského panovníka a najväčšou kráľovskou 
pracovňou na svete. Predstavuje londýnsku reziden-
ciu kráľovnej Alžbety II. K palácu sa dostanete po 
rozľahlej ulici Mall, popri St. James a Green Parku. 
Určite si nenechajte ujsť výmenu stráži, ktorá sa koná 
v čase o 11:30. 

Trafalgar Square – rozsiahle námestie pripomína-
júce bitku pri Trafalgare. V strede námestia stojí Nel-
sonov stĺp, obklopený fontánami a štyrmi bronzovými 
sochami levov.
Leicester Square – v strede námestie sa nachádza 
park, v ktorom sú umiestnené sochy Williama Shake
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speara, Charlieho Chaplina, Williamia Hogartha (ma-
liar) a Joshua Reynoldsa.
 
Piccadilly Circus – zaneprázdnené námestie 
s množstvom ľudí v srdci Londýna. Známe je fon-
tánou, ktorá bola vybudovaná na konci 19. storočia 
a veľkými svetelnými reklamami, ktoré pripomínajú 
podobu námestia Times Square.

Kensingston Palace – je známy sochou Petra Pana 
a sedemmíľovým chodníkom na pamiatku princeznej 
Diany. Nachádza sa západne od Hyde Parku. 

Tower Bridge – jedným zo symbolov Londýna je zd-
víhací most. Najlepšie je si naplánovať návštevu tohto 
mosta večer, kedy je vysvietený a oveľa krajší.  

Tower of London – vedľa Tower Bridge sa nachádza 
aj pevnosť Tower of London, ktorá je stará už 1 000 
rokov. Most aj pevnosť sú vzdialenejšie od centra, 
ale bez problémov sa tam dostanete pešo popri rieke 
Temža. 

Hyde Park – najväčší park v Londýne. Zaujímavé 
miesto je Speaker´s Corner. Ide o verejné priestran-
stvo v severovýchodnom rohu parku neďaleko Marble 
Arch. Rečníkom sa tu poskytuje možnosť vyjadriť svoj 
názor na akúkoľvek tému, okrem dvoch: kráľovskej 
rodiny a zvrhnutia britskej vlády.

St. Paul´s Cathedral – je druhá najväčšia katedrála 
na svete. Baroková sakrálna stavba stojaca na Lud-
gate Hill v londýnskom obvode City of London. 

Millenium Bridge – oceľový most, ktorý slúži pre 
chodcov a spája katedrálu s Tate Modern.

Harrods – jeden z najluxusnejších obchodných 
domov sveta. 

Soho a China Town – nachádzajú sa medzi Piccadily 
Circus a Oxford Street. Oblasť Soho je známa tým, že

ponúka množstvo klubov pre pánov a v China Town je 
množstvo reštaurácií s čínskym jedlom, kde zaplatíte 
pevnú sumu a konzumujete koľko vládzete.

Oxford Street – je považovaná za jednu 
z najznámejších ulíc na nákupy. Nachádzajú sa tu 
veľké obchodné centrá a veľa malých obchodíkov. Ide 
o hlavnú nákupnú tepnu v Londýne. 

Camden Town – je mestská štvrť Londýna. Tržnica, 
ktorú ročne navštívia milióny ľudí, si postupne vyt-
vorila umeleckú formu.

Greenwich Park – pri návšteve jedného 
z kráľovských parkov si počkajte na pekné slnečné 
počasie. Prejdite si Royal Observatory (mini múzeum) 
a postavte sa na nultý poludník, odfoťte sa s jednou 
nohou na západnej a s druhou na východnej časti po-
logule a môžete sa pokochať nádherným výhľadom 
na Canary Wharf. 

Najväčšie a najvýznamnejšie múzeá sú v Londýne bez-
platné. Ak sa zaujímate o vedu a históriu odporúčam 
vám navštíviť Natural History Museum alebo Science 
Museum. Ak by ste chceli vidieť slávne obrazy Botti-
celliho, Leonarda da Vinciho, Michelangela, Raphaela, 
Moneta alebo Van Gogha, navštívte National Gallery, 
ktorá sa nachádza na Trafalgar Square. Obrazy od 
slávnych maliarov ako Moneta, Picassa a Warholu je 
možné zahliadnuť v Tate Modern. Veľmi zaujímavým 
je aj múzeum voskových figurín Madame Tussaud´s, 
kde celoročne obmieňajú a obnovujú figuríny. 
Nachádzajú sa tam najvýznamnejšie osobnosti show-
biznisu, filmu, hudby, politiky a histórie.  

Londýn ponúka naozaj toho veľa a všetko sa stihnúť 
nedá. Osobne odporúčam určite vidieť London Eye, 
Westminster Palace, Buckingham Palace, Trafal-
gar Square, Leicester Square Piccadilly Circus, Tow-
er Bridge a Tower of London, nakúpiť na Oxford 
Street a na trhoch v Camden Town, navštíviť Natu-
ral History Museum alebo Nationa Gallery, Greenwich 
a odpočinúť si v Hyde Parku.

TnU TRENDY Študentský život  



29

ZÁBAVA  NA 
ZÁVER POZOR ABY STE SA NA 

PREDNÁŠKE NESMIALI 
MOC NAHLAS :)

Vojde do krčmy dvojica študentov a v strede 
vlečú tretieho, ktorý je už zjavne pod parou. 
Prídu k baru a zakričia: 
„Dve borovičky!“ 
Barman sa ich prekvapene opýta: 
„Nie náhodou tri borovičky?“ 
„Nie, ten medzi nami nemôže, on je šofér.“

Príde Vojto do kupé vo vlaku a pri ňom sú piati informatici. 
Po chvíli sa inžinier ozve a povie číslo 6 a každý sa začne 
smiať. Po hodine sa Vojto spýta: 
„Prečo, keď niekto povie číslo, tak sa každý začne smiať?“ 
Informatik mu odpovedá. 
„Nechce sa nám hovoriť, tak sme si očíslovali každý vtip a 
už nemusíme hovoriť celý vtip, ale stačí nám povedať číslo 
a budeme vedieť, o aký vtip ide.“ 
Tak to skúsi Vojto. Povie číslo 3, ale nikto sa nesmeje. 
Vojto sa čuduje a spýta sa: 
„Prečo sa nikto nesmeje?“ 
A druhý informatik mu povie. 
„Lebo vy to neviete tak podať.“

Profesor na medicíne ukazuje medikom snímku a 
vraví:  „Pozrite naň. Pacient má značne zakrivenú 
lýtkovú kosť a skrátenú kosť holennú. V dôsledku 
toho kríva. Čo by ste robili v takomto prípade?“ 
obráti sa na jedného z poslucháčov. 
„No,“ odpovie zadumaný adept lekárskej vedy. „Asi 
by som kríval tiež!“

Pri záverečnej skúške z chirurgie sa profesor 
pýta študenta: 
„Prečo si chirurgovia pri operácii dávajú na 
tvár rúšku?“ 
„Aby ich nik nespoznal, ak sa operácia nepo-
darí.“

Denník študenta: 
Pondelok: Mám 5 eur. A som hladný. 
Utorok: Mám 2 eurá. A som naozaj hladný. 
Streda: Mám 0,50 centov. A som naozaj veľmi hladný. 
Štvrtok: Prišli mi peniaze. Išiel som na internát. 
Piatok: Nepamätám. 
Sobota: Nepamätám. 
Nedeľa: Mám 5 eur. A som hladný.

Číňania robia prieskum. Zisťujú, za koľko sa 
dokážu študenti naučiť čínštinu. Pýtajú sa 
študenta na Oxforde, za koľko to zvládne. 
Študent odpovie: 
„Za dva roky.“ 
Študenta z Harvardu sa tiež pýtajú. 
„Za rok sa to dá.“ 
Prídu na slovenskú univerzitu, spýtajú sa 
študenta. Študent vytiahne slúchadlá z uší: 
„A sú skriptá?“ 
„Sú.“ 
„Tak ma zapíšte na piatok na skúšku.“

Študentky mali napísať esej, ktorá by po-
jednávala o náboženstve, sexe a tajomne. 
Najkratšia práca mala iba jednu vetu: 
“Bože, som v inom stave, ale s kým…?”

Mesiac pred začiatkom skúškového obdobia sa pýta 
Boh svätého Petra: 
„Ako to vyzerá s našimi študentmi na zemi?“ 
Sv. Peter vraví: 
„No, filozofi a medici sa už začínajú učiť. Ekonómovia 
a právnici pijú.“ 
Týždeň pred skúškou sa Boh opäť pýta, ako to vyz-
erá. Sv. Peter hovorí: 
„Filozofi a medici si už začínajú opakovať, ekonómo-
via sa začali učiť a právnici pijú.“ 
Deň pred skúškou sa pýta Boh opäť to isté. Sv. Peter 
pozerá na zem a hovorí: 
„Filozofi a medici to už vedia odpredu aj odzadu, 
ekonómovia to len tak-tak dočítali a právnici sa 
modlia.“ 
Boh sa zamyslí a vraví: 
„Čo? Právnici sa modlia? No, tak to im pomôžeme, 
nie?“

Profesor sa pýta na skúške študenta: 
„A teraz by ste sa mohli pokúsiť vysvetliť, kam 
smeruje transformácia spoločnosti.“ 
„Pán profesor, ešte pred hodinou som to vedel, ale 
zabudol som to.“ 
„Človeče nešťastný, ste jediný človek, ktorý to vedel 
a vy to zabudnete“
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Príde podnapitý študent na skúšku z 
chémie. Vytiahne si otázku rozdelenie 
sacharidov. Sadne si a napíše “Kryštálový a 
práškový” a odovzdá vyučujúcej profesorke. 
Tá mu na to povie: 
„Keď napíšete ešte jedno blbšie rozdelenie, 
tak dostanete skúšku.“ 
Študent si sadne a napíše “Vanilkový a 
škoricový”.

Jeden študent si chcel v univerzitnej jedálni sadnúť 
na voľné miesto vedľa profesora, ale ten mu na to 
odvrkol: -„Labuť nemôže sedieť pri svini.”  
“No dobre, tak ja teda odletím,” odpovedal študent. 
Profesora odpoveď urazila natoľko, že sa rozhodol 

študenta potopiť na skúške, a tak mu dal najťažšie 
otázky. Avšak študent na každú jednu otázku v teste 
odpovedal výborne, a tak profesor s túžbou študenta 
potopiť, položil mu poslednú rozhodujúcu otázku: 
“Ideš po ceste a nájdeš dve vrecia, jedno plné zlata, 
v druhom rozum. Ktoré si vyberieš?” 
“Vrece so zlatom predsa,” odpovie začudovane 
študent. 
“Ha, no ja by som bral druhé vrece,” potešene 
reaguje profesor. 
“No vidíte pán profesor, každý si vyberie to, čo mu 
chýba,” chytro odpovie študent. 

Aké sú tri najväčšie klamstvá študenta? 
1) Od zajtra nepijem! 
2) Od zajtra sa učím! 
3) Ďakujem, nie som hladný…
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