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EDITORIÁL

Čas rýchlo plynie a s ním  prišla aj uzávierka ďalšieho čísla nášho časopisu. Čo všetko sa udialo od marca, keď vyšlo 
prvé tohtoročné číslo? Najvýznamnejšou udalosťou sú nesporne marcové voľby, v ktorých členovia Akademického senátu 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne jednomyseľne zvolili za kandidáta na rektora doc. Habánika. Vzác-
na jednota v hlasovaní všetkých členov akademického senátu bola vyjadrením súhlasu a podpory zmien v strategickom 
smerovaní našej univerzity, ktoré doc. Habánik podnikol za niekoľko týždňov od svojho decembrového poverenia na výkon 
funkcie rektora. Menovací dekrét si prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky 13. mája 2013 a vo svojom príhovore 
v Prezidentskom paláci vyjadril svoju veľkú zodpovednosť, ktorú cíti voči študentom a zamestnancom  Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí mu vo voľbách vyjadrili jednomyseľnú podporu. Marec sa teda niesol 
v znamení volieb, ale apríl už priniesol študentom končiacich ročníkov fi nišovanie na záverečných prácach, odovzdávanie 
prác a prípravu na štátne záverečné skúšky. Toto obdobie akademického roka mám veľmi rada, aj keď znamená značné 
psychické vypätie pre študentov, ale ak uvidíte študenta alebo študentku s euforickým úsmevom na tvári, tak vám je hneď 
jasné, že sa dívate na čerstvého bakalára, magistra alebo inžiniera. Napätie z nich konečne opadlo a oni si užívajú svoj 
prvý  významný úspech v živote a v júni sa o túto radosť podelia so svojimi rodičmi a blízkymi počas slávnostných pro-
mócií, ktoré patria k tradičným akademickým aktom. Naši absolventi sú našou vizitkou a každý úspešný absolvent našej 
univerzity šíri jej dobré meno, a preto absolventom aj univerzite želáme veľa úspechov!
mócií, ktoré patria k tradičným akademickým aktom. Naši absolventi sú našou vizitkou a každý úspešný absolvent našej 
univerzity šíri jej dobré meno, a preto absolventom aj univerzite želáme veľa úspechov!
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Poslanie vysokej školy
Poslaním Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne, ktorá je súčasťou európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania a spoločného európ-
skeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonic-
kú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť 
v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, 
kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým 
prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺ-
ňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčí-
ne. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Tren-
číne, ako univerzitná vysoká škola, má v rámci svojho 
poslania, ktoré je v súlade so zákonom o VŠ, Bolon-
ským procesom a medzinárodnými štandardami, byť 

text / JOZEF HABÁNIK

ROZVOJ TRENČIANSKEHO KRAJA
JE PODMIENENÝ KVALITNOU A KONKURENCIESCHOPNOU

UNIVERZITOU
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE JE UNIVERZITNOU VYSOKOU 
ŠKOLOU. ZÁKLADNÝM PREDPOKLADOM PLNENIA DLHODOBÉHO ZÁMERU ROZVOJA UNIVER-
ZITY V OBLASTI VZDELÁVANIA JE ERUDOVANÝ, PROFESIONÁLNE ZDATNÝ AKADEMICKÝ PER-
SONÁL, NADANÍ ŠTUDENTI, VHODNÉ A PERSPEKTÍVNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, EFEKTÍVNE VYU-
ČOVACIE METÓDY, MODERNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ A LABORATÓRIÍ.
HLAVNÝM CIEĽOM UNIVERZITY JE SKVALITŇOVANIE VZDELÁVACIEHO PROCESU ZVYŠOVANÍM 
TVORIVOSTI, PODNIKAVOSTI, TÍMOVOSTI A  PROFESIONALITY ŠTUDENTOV S  OHĽADOM NA 
POTREBY A OČAKÁVANIA PRAXE.

v oblasti vzdelávania a tvorby poznatkov inkubátorom 
budúcnosti spoločnosti, dynamického rozvoja hospo-
dárstva a Trenčianskeho regiónu, významným zamest-
návateľom a pôsobiskom intelektuálnej elity. Vysoké 
školy sú miestom hľadania nových foriem a obsahu 
vzdelávania, vedeckých experimentov a výmeny in-
formácií. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne má ambíciu uspokojovať rastúce nároky 
hospodárskeho a spoločenského prostredia na kvalitu 
poskytovaného vzdelávania v európskom vysokoškol-
skom a výskumnom priestore a byť pripravená obstáť 
v konkurenčnej súťaži. Rozvojom nových informač-
ných technológií vysoké školy „vstupujú“ do každej 
domácnosti, pričom zachytiť tento trend je otvore-
nie sa univerzity smerom dovnútra a von a v zásade 
defi novať novú organizačnú štruktúru, kompetencie 
a zodpovednosť.

„Naša univerzita poskytuje vysokoškolské 
vzdelávanie v duchu štandardizovaných európ-
skych noriem a pravidiel.“

Budúca myšlienka zapojenia sa univerzity do rám-
cových programov prináša najmä zvýšenie vedeckej 
prestíže pracoviska a jednotlivca. Každého najčastej-
šie zaujímajú fi nančné prostriedky, ale rovnako dôle-
žité sú nové vedomosti, skúsenosti, podpora indivi-
duálnych tímov, výmena výskumníkov s možnosťou 
vedeckej kariéry. Podpora rozvoja najlepších myšlie-
nok a ľudí v hraničnom výskume prináša pre realizač-
nú sféru prístup k novým výsledkom, ktoré vytvárajú 
novú bázu poznatkov, technológií a zníženia komerč-
ného rizika pri náročných inovačných projektoch.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Tren-
číne úspešne implementovala v roku 2012 projekty 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Z týchto 
fi nančných prostriedkov bolo, v rámci projektu Cen-
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trum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové 
materiály (CEKSIM), na pôde univerzity vybudované 
aj pracovisko CEKSIM, ktoré je spoločným praco-
viskom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie SAV a Ústavu 
materiálového výskumu SAV. CEKSIM je špičkovým 
pracoviskom vybaveným najmodernejšou experi-
mentálnou technikou získanou zo zdrojov OP Výskum 
a vývoj. Okrem kvalitných výstupov v oblasti zák-
ladného a aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 
pokročilých keramických materiálov a skiel, Centrum 
nadväzuje na metódy a postupy vyvinuté v rámci pro-
jektov základného výskumu a prevádzkové potreby 
priemyslu. Ďalej možno spomenúť významné projek-
ty, ako bol projekt v rámci programu NATO Science 
for Peace and Security Programme, ktorého cieľom 
bolo vyvinúť vrstvený transparentný pancier, projekt 
Bielokarpatská sklárska výskumno-vyvojová a vzde-
lávacia základňa, v rámci ktorého bolo vybudované 
špičkové pracovisko Laboratória RTG fl uorescenčnej 
spektroskopie. 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
permanentne kladie dôraz na vnútorný externý audit 
svojej činnosti, doteraz udelených akreditácií a refe-
renčného porovnania sa s inými inštitúciami a uni-
verzitami, ktoré poskytujú vzdelávanie a vykonávajú 
tvorivú činnosť v obdobnom zameraní. 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
má ambíciu stať sa permanentne inovujúcou vzdelá-
vacou inštitúciou, ktorá je naklonená zmenám v ob-
sahovom kontexte kultúrnych a motivačných zmien 

s akcentom na indikátory výstupu a kvality merané 
schopnosťou absolventa a jeho uplatnenia sa na in-
tegrovanom trhu práce a samozrejme reálnym využi-
tím výskumného a inovačného potenciálu. 
Výzvou je transfer poznatkov výskumu do priemys-
lu a služieb, posilnenie infraštruktúry pre moderný 
základný výskum a interakcia medzi výskumnými in-
štitúciami, vysokými školami a malými a strednými 
podnikmi s akcentom podpory podnikateľského pros-
tredia nielen v Trenčianskom regióne.
Medzi podpory z fondov EU patrí aj Program celoživot-
ného vzdelávania, ERASMUS, ktorý umožňuje medzi-
národnú výmennú mobilitu študentov, doktorandov, 
pedagogických a vedecko–výskumných pracovníkov 
a iných pracovníkov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne. 
Snahou v budúcom období je rozšírenie spoluprá-
ce prostredníctvom bilaterálnych zmlúv s ostatnými 
univerzitami ale i podnikateľskými subjektmi, kde 
by sa realizovali okrem vzdelávacích aktivít študen-
tov a pracovníkov stáže na získanie praktických skú-
seností a využitia v praxi a pri realizovaní projektov 
medzinárodnej úrovne.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
je významným centrom vzdelávania, centrom vedy 
a výskumu, centrom ľudského kapitálu a ľudského 
potenciálu, ktorý je potrebné efektívne využiť a zhod-
notiť. Mojím osobným cieľom, ako nového rektora 
univerzity, je vytvorenie priestoru pre inovatívne mys-
lenie a uplatňovanie učenia sa, založeného na výsku-
me a poznaní každodennej aktivity univerzity.

TÉMA DNES
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Ako predseda akademického 
senátu máte určite množstvo 
plánov. Mohli by ste nám po-
vedať, aké sú Vaše základné 
priority?

„Akademický senát univerzity je 
jedným z najdôležitejších orgá-
nov akademickej samosprávy. Ak 
má dobre plniť svoje úlohy, tak 
musí pracovať v duchu zákona 
o vysokých školách a od neho sa 
odvíjajúcich vnútorných predpisov 
univerzity. Dôraz musí byť polo-
žený najmä na úlohy vyplývajúce 
z jeho pôsobnosti. Samozrejme, 
že to nie je možné bez spolupráce 

text / FILIP BAĽAĽA / MIRKA ANDRÁŠOVÁ

PREDSTAVUJEME VÁM
PREDSEDU AKADEMICKÉHO SENÁTU TNUAD 
DOC. ING. JÁNA KÚTIKA, CSC. 
PO POSLEDNÝCH VOĽBÁCH NA MIMORIADNOM ZASADNUTÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DŇA 
14. 1. 2013 SA STAL JEHO NOVÝM PREDSEDOM DOC. ING. JÁN KÚTIK, CSC., KTORÝ JE ODBORNÍKOM 
V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY A VEREJNÉHO SEKTORA A UŽ DLHÉ ROKY PÔSOBÍ NA PÔDE TREN-
ČIANSKEJ UNIVERZITY A. DUBČEKA. NAHRADIL TAK PREDCHÁDZAJÚCEHO PREDSEDU, KTORÝM 
BOL DOC. ING. PAVOL HRÍVIK, CSC. ZVOLENÝ V NOVEMBRI 2011. V NAŠOM INTERVIEW NÁM PO-
SKYTOL ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO PLÁNOVANÉHO VÝVOJA UNIVERZITY. 

s ostatnými orgánmi samosprávy, 
z ktorých spomeniem predovšet-
kým rektora a vedenie univerzity. 
Preto aj z množstva predsavzatí 
a plánov, ktoré chceme spoločne 
s členmi senátu univerzity postup-
ne realizovať v našej práci, pova-
žujem tesnú spoluprácu senátu 
s rektorom a vedením univerzity 
za neodmysliteľnú. Je toho mno-
ho, napr. sme v období, keď je 
potrebné v zmysle nového záko-
na o vysokých školách zosúladiť 
všetky vnútorné predpisy univer-
zity. Samozrejme, že na spraco-
vaní všetkých sa nepodieľa iba 
senát, ale práve členovia senátu 
ich musia pripomienkovať, a  po-
tom schváliť, čo predstavuje mať 
znalosti a prehľad o nich, a to je 
veľká zodpovednosť. Chceme pri-
praviť a hneď na prvom zasadnutí 
akademického senátu v septembri 
schváliť Harmonogram práce aka-
demického senátu na akademický 
rok 2013/2014 tak, aby sme sa 
mohli podľa neho vo svojej práci 
aj dôsledne riadiť. Stanoviť iba 
termíny jednotlivých zasadnu-
tí, tak ako to bolo v minulosti, je 
málo. Prioritou v našej práci musí 
byť zodpovedné plnenie si svojich 
úloh, ale také plnenie úloh si pred-
stavujem v tvorivej atmosfére, pri 
slušnom jednaní a efektívnej ko-
munikácii. Akademický senát, kto-
rý bude mať dostatok informácií 
pre svoju prácu, je schopný toto 

zvládnuť. Budeme musieť viac 
myslieť na svoje povinnosti než na 
naše práva, na tie nech myslia naši 
nadriadení.“

Mohli by ste nám povedať 
viac o svojej funkcii a o zod-
povednosti, ktorú táto funkcia 
predstavuje?

Ak myslíte zodpovednosť a po-
vinnosti predsedu Akademické-
ho senátu Trenčianskej univerzi-
ty A. Dubčeka, tak o nich hovorí 
najmä zákon o vysokých školách. 
Za relevantné považujem zosúla-
diť požiadavky jednotlivých fakúlt 
a celouniverzitných pracovísk, ale 
aj členov zamestnaneckej a štu-
dentskej časti senátu v jeho práci. 
Iba v takom prípade bude práca 
senátu efektívna. Tu vidím priestor 
pre prácu predsedu senátu. Ďa-
lej predseda by mal mať prehľad 
o všetkých zámeroch rektora, kto-
ré má s univerzitou, najmä o tých, 
ktoré určuje pôsobnosť senátu. 
Toto pri pravidelnom informova-
ní senátu môže kladne ovplyvniť 
jeho prácu a v prípade možného 
pochybenia zo strany rektora ale-
bo vedenia univerzity predísť tomu 
najhoršiemu. Viete na čo myslím.
Čo sa týka môjho pracovného 
zaradenia, pracujem na Fakulte 
sociálno-ekonomických vzťahov, 
kde som od roku 2004 aj garan-
tom študijného programu „Verejná 

TÉMA DNES



7

správa“ v rámci študijného odboru 
3.3.5 „Verejná správa a regionál-
ny rozvoj“. Ide o neľahkú úlohu 
a garant, ktorý ju berie vážne, má 
skutočne čo robiť. Z tohto dôvodu 
som v minulosti a ani v súčasnej 
dobe neuvažujem o inom, ďalšom 
úväzku na inej vysokej škole.“

Ako by ste zhodnotili  súčas-
ný stav našej univerzity, ako 
by ste zhodnotili programové 
vyhlásenie nášho rektora doc. 
Ing. Jozefa Habánika, PhD.?

„Naša univerzita nebola a nie je ta-
kou, ako sa o nej v ostatnom obdo-
bí hovorilo, aj keď určité problémy, 
ako všetci vieme, tu boli. Povedzte 
mi, kde nie sú? Navyše, u nás sme 
si ich vyrábali sami, stačilo spoje-
nie niekoľkých ľudí, ktorí to až tak 
úprimne s univerzitou nemysleli, 
a už sme sa delili na tábory rie-
šiace problémy veľmi nechutnými 
spôsobmi. Nechcem byť tým, kto-
rý ukazuje palcom, ale som pre-
svedčený, že za takýto stav mohli 
v minulosti predovšetkým vedúci 

pracovníci a ich nepremyslená prá-
ca. Ešte dobre, že sa našli zodpo-
vední členovia akademickej obce 
univerzity, ktorých pripomienky 
boli tak závažné, že ich Akade-
mický senát TnUAD začal riešiť. 
Členovia senátu, ako sa neskôr 
ukázalo, mali niektoré informácie 
podané skreslene. Nového rek-
tora, doc. Ing. Jozefa Habánika, 
PhD., poznám od roku 2002 a ani 
raz od tej doby som nemal pocit, 
že by vo svojej práci niečo vedo-
me zanedbal. Dokonca sme spolu 
sedeli v jednej kancelárii, keď sme 
boli vo funkciách prodekanov fa-
kulty. Bolo to za dekana pána aka-
demika Dr. h. c. prof. Ing. Antona 
Blažeja, DrSc., ktorý už dnes nie je 
medzi nami, a na ktorého s úctou 
spomínam. Vráťme sa však k pá-
novi rektorovi Habánikovi. Som 
presvedčený, že naša univerzita 
bude mať v ňom po dlhšej dobe 
takého rektora, akého si všetci, 
čo to s ňou myslia dobre, želajú. 
Vyplynulo to aj z jeho Programo-
vého vyhlásenia, ktoré predniesol 
na zhromaždení akademickej obce 

a mimoriadnom zasadnutí Akade-
mického senátu TnUAD dňa 20. 
marca 2013 pri voľbách kandidáta 
na rektora univerzity. Nepamätám 
si, že by pri predchádzajúcich voľ-
bách kandidátov na rektora bol na 
ich vystúpenia taký ohlas z radov 
členov akademickej obce, ako 
tomu bolo tentoraz. A to už neho-
vorím o slušnom priebehu volieb 
kandidáta na rektora a jeho jedno-
hlasnom zvolení.“

Prof. Pajtášová pôsobí na Fakulte 
priemyselných technológií v Púcho-
ve od samého začiatku, od roku 
1996. Spolu s prof. Jónom a vtedy 
ešte tiež Ing. Ondrušovou (dnes 
už pani profesorkou) vybudovali 
postupne materiálové zázemie na 
výučbu chemických predmetov. 
Začínala ako odborná asistentka, 
postupne si zvyšovala svoju kvali-
fi káciu, v roku 2001 na FCHPT STU 
v Bratislave získala titul PhD. v od-
bore anorganická chémia a v roku 

2006 sa habilitovala za docentku 
v odbore materiály na FPT. 
V súčasnosti zastáva viaceré dô-
ležité funkcie  nielen na domácej 
fakulte, ale aj univerzite - je pred-
sedníčkou Akademického senátu 
FPT, vedúcou Katedry materiálo-
vých technológií a environmentu 
FPT a členkou Akademického sená-
tu TnUAD. Je mimoriadne aktívna 
a každý, kto sa mal možnosť s pani 
profesorkou stretnúť, zistil, že je aj 
„mimoriadne akčná“ a činorodá. 

Vo svojej vedecko-výskumnej čin-
nosti sa orientuje na materiálový 
výskum v oblasti nových prísad do 
gumárenských zmesí a možnosti 
ich využitia v priemyselnej gumá-
renskej praxi, ďalej využitie prí-
rodných silikátových materiálov na 
báze ílových minerálov a štúdium 
ich termických vlastností. Zaoberá 
sa i  ekologizáciou priemyselných 
výrob, detoxikáciou zložiek život-
ného prostredia a recykláciou od-
padov.

text / MILAN OLŠOVSKÝ

ĎALŠIA PROFESORKA Z VLASTNÝCH RADOV
PREZIDENTOM SR BOLA 5. MARCA 2013 VYMENOVANÁ ĎAL-
ŠIA PANI PROFESORKA NA NAŠEJ UNIVERZITE - PROF. RNDR. 
MARIANA PAJTÁŠOVÁ, PHD. V ODBORE 5.2.26 MATERIÁLY NA 
FAKULTE PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE. PROFE-
SORKA PAJTÁŠOVÁ TAK POZDVIHLA KVALIFIKAČNÚ ÚROVEŇ 
NA FPT A POTEŠUJÚCIM JE NAJMÄ FAKT, ŽE  JE TO UŽ DRUHÁ 
PANI PROFESORKA „Z VLASTNÝCH RADOV“. 

TÉMA DNES
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Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná 
prehliadka robotov, s primárnym cieľom popularizo-
vať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčian-
skeho regiónu,  ktorú organizuje Stredná odborná 
škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Tren-
čianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín 
a Spoločnosťou pre vedu a vzdelanie Pansophia, n.o. 
Prehliadka sa koná pod osobnou záštitou predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora 
mesta Trenčín. Vyhlasovateľom súťaže je opäť Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 
8.ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov – 
prác žiakov, spojený s workshopmi a prezentáciami ro-
botických technológií sa konal v dňoch 24.4 – 25.4.2013 
v areáli Expocentra v Trenčíne. 

text / LENKA BARTOŠOVÁ

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

V dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil 2. ročník 
výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Čes-
kej republiky REGION TOUR EXPO a 1. ročník ce-
loslovenskej cukrárskej výstavy TORTY & svet peče-
nia. Partnermi výstavy boli Trenčiansky samosprávny 
kraj a Zlínsky kraj. Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom, občianskym združením TREUM 
– Trenčín Európske mesto a  Hvezdárňou Partizánske 

sa zúčastnila tohto podujatia  ako spoluvystavovateľ 
v stánku TSK s názvom Kraj pohody.
Rektor doc. Habánik vo svojom príhovore, v rámci 
otváracieho ceremoniálu výstavy, uviedol, že Tren-
čianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má 
ambíciu stať sa silnou, kvalitnou a konkurencieschop-
nou univerzitou, ktorá sa chce významnou mierou po-
dieľať na sociálno-ekonomickom rozvoji regiónu.

Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
zastupovali Ing. Ľudmila Šimoňáková, PhD., Ing. Šte-
fan Timár, PhD., Ing. Marek Keliar – interný doktorand 
FŠT, študent 4. ročníka FŠT Marek Plačko a Lukáš 
Zubo a Jaroslav Strnad, dvaja absolventi SOŠ pod 
Sokolicami v Trenčíne, ktorí v súčasnosti na FŠT štu-
dujú. Prezentovali nás pásovým vozidlom a mobilnou 
verziou obnoviteľných zdrojov energie.
Cieľom podujatia bolo ukázať, hlavne deťom, súvis 
robotiky s civilnou ochranou. Počas prehliadky sme 
mohli vidieť mnohé roboty, ktoré sa využívajú aj na 
ochranu obyvateľstva.

text / MÁRIA ŠEDIVÁ

TNUAD NA VÝSTAVE REGION TOUR EXPO

PREZENTÁCIA UNIVERZITY

UDALOSTI
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Na jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného strojár-
skeho veľtrhu, ktorý sa konal  21. – 24. mája na nit-
rianskom výstavisku  Agrokomplex, Trenčiansku uni-
verzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne reprezentovala  
Fakulta špeciálnej techniky.
Vo výstavnom stánku univerzity boli umiestnené ex-
ponáty, ktoré sú výsledkom práce študentov a vedec-
ko-výskumných pracovníkov fakulty. Naša univerzita 
aj týmto spôsobom prezentácie jednotlivých fakúlt 
chce deklarovať svoju ambíciu stať sa konkuren-
cieschopnou a modernou univerzitou. 

text / MÁRIA ŠEDIVÁ

FŠT NA MEDZINÁRODNOM STROJÁRSKOM
VEĽTRHU V NITRE

NA VÝSTAVÁCH

UDALOSTI
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text / MÁRIA ŠEDIVÁ / JURAJ SEDLÁČEK

STRETNUTIE UNIVERZITNÝCH 
KAPLÁNOV NA TNUAD
V dňoch 16. - 17.mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde 
našej univerzity, po prvýkrát uskutočnilo pravidel-
né formačné stretnutie a rokovanie  vysokoškolských 
kaplánov  Slovenska, správcov univerzitných pastorač-
ných centier pôsobiacich pri všetkých vysokých školách 
a univerzitách na Slovensku. Zástupcovia a koordinátori 
univerzitných pastoračných centier z Trnavy, Bratislavy, 

Otvoreniu predchádzali dlhé noci príprav, počas kto-
rých koordinátori UPC a zároveň obyvatelia interná-
tu pomáhali spolu s univerzitným kaplánom Jurajom 
Sedláčkom všetko pripraviť na tento slávnostný oka-
mih. Umelecké riešenie priestorov si zobrala pod svo-
je krídla výtvarníčka Jana Zaujecová, Art. D, ktorej 
rukopis študenti už dobre poznajú – z hlavného stanu 
UPC na Sihoti. Na otvorení sa zúčastnil rektor TnUAD, 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., a dekan FŠT, doc. Ing. 
Peter Lipták, CSc., so svojimi sprievodmi. Popriali klu-
bovni veľa návštevníkov, ktorí budú môcť tráviť voľný 
čas v týchto priestoroch.
Po otváracích príhovoroch, požehnaní priestorov klu-
bovne a slávnostnom prípitku sme si zasúťažili v stol-
nom futbale a posilnili sa malým občerstvením, ktoré 
pripravili koordinátori UPC.
Klubovňa sa nachádza v suteréne pod internátom, 
č. dverí 10. Ide o voľnočasovú oddychovú zónu s kal-
četom. Miesto, kde možno tráviť voľný čas obed-
ných prestávok na FŠT, a pre ubytovaných celodenný 

text / JAROSLAV SPODNIAK

UPC MÁ NOVÚ „FILIÁLKU“ V ZÁBLATÍ

Nitry, Trenčína, Zvolena, Ružomberka, Prešova, Žiliny 
a Martina hodnotili svoju činnosť a prezentovali svoje 
aktivity a smerovanie pastorácie v aktuálnom akade-
mickom roku. V piatok 17. mája 2013  privítal a pozdra-
vil takmer dve desiatky duchovných, pod vedením bis-
kupa  Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., predsedu 
Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov 
Slovenska,  rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Rek-
tor vo svojom príhovore vyzdvihol a ocenil duchovný  
rozmer  symbiózy pastoračného centra,  pedagógov 
a študentov našej univerzity aj dobrú vzájomnú spolu-
prácu s  univerzitným kaplánom Jurajom  Sedláčkom. 
Ocenil aj aktívnu účasť nášho univerzitného kaplána na 
nedávnom Športovom dni TnUAD, kde svojím vysokým 
nasadením podporil rektorov tím v exhibičnom futba-
lovom zápase s tímom  študentov.  Biskup Galis mu 
zablahoželal k ofi ciálnemu menovaniu do úradu rektora 
TnUAD prezidentom SR. Na záver stretnutia sa na po-
zvanie rektora uskutočnil spoločný obed, ktorý poskytol 
prítomným ďalšiu príležitosť na živú diskusiu.

priestor, v ktorom sa môžu pripravovať do školy, de-
batovať, hrať spoločenské hry... V pondelkové večery 
o 21.hod. bývajú v klubovni pravidelné UPC „stretká“ 
(debaty, fi lmy, tematické večery, hostia...).
Vďaka patrí vedeniu univerzity za ústretovosť, a po-
moc pri zariaďovaní nábytkom a zakúpením výtvar-
ných doplnkov. Stolový futbal a koberec bol zakúpený 
z darov bývalých i súčasných priaznivcov UPC, ktoré 
v Trenčíne píše štvrtý rok svojej existencie.

UDALOSTI
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Presne po polroku od začiatku okupačného štrajku 
študentov Fakulty priemyselných technológií v Pú-
chove sa 12. apríla 2013 študenti opäť zhromaždili vo 
vestibule školy. Tentokrát však s „mierovými úmysla-
mi“. Na tento deň bola naplánovaná malá slávnosť 
spojená s odhalením pamätnej tabule, ktorá bude aj 

text / MILAN OLŠOVSKÝ

ODHALENIE
PAMÄTNEJ TABULE NA FPT

nasledujúcim generáciám študentov natrvalo pripo-
mínať, čo sa v Púchove na sklonku roka 2012 udialo.
Okrem študentov a zamestnancov FPT sa  na sláv-
nosti zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu 
a športu doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., poverený 
výkonom funkcie rektora TnUAD doc. Ing. Jozef Ha-
bánik, PhD., vedenie FPT, primátor mesta Púchov Mgr. 
Marián Michalec a zástupcovia Združenia podnikate-
ľov regiónu Púchov. Po krátkom videoklipe študentov, 
ktoré pripomenulo všetky dôležité udalosti, ktoré sa 
odohrali medzi 12. 10. - 12. 12. 2012, vystúpili po-
stupne so svojimi príhovormi všetci vzácni hostia  ako 
aj zástupca študentov Bc. Lukáš Raník. Rečníci sa vo 
svojich vystúpeniach zhodli v tom, že to, čo spravili 
študenti púchovskej FPT na záchranu svojej fakulty 
a akým spôsobom to vykonali, nemá v novodobých 
dejinách obdobu a môžu byť vzorom všetkým vyso-
koškolákom.
Na záver odhalil dekan FPT spolu s ministrom školstva 
vo vestibule fakulty vkusnú pamätnú tabuľu, ktorá 
bude vítať všetkých hostí ako aj ďalšie generácie štu-
dentov FPT a zostane navždy pripomienkou odvahy 
a nebojácnosti študentov v boji za svoje práva, prav-
du a za záchranu vlastnej fakulty.

Tomu, kto sa s ním stretol aspoň jediný raz, navždy utkvel v pamäti jeho 
láskavý pohľad a chlapčenský úsmev. Akademik prof. Ing. Anton Blažej, 
DrSc. Dr. h. c. mult. bol vzácny človek a významný vedec, ktorý pôsobil 
na našej univerzite takmer od jej založenia v roku 1997 najskôr ako 
vysokoškolský pedagóg a neskôr aj ako dekan Fakulty sociálno – ekono-
mických vzťahov. Láska k svojej profesii, pokora, ľudskosť a radosť zo 
života sú vlastnosti, ktorými sa navždy vryl do sŕdc a spomienok  svo-
jich kolegov a študentov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne.
Odišiel vzácny človek – významný vedec, skvelý pedagóg, ale predovšet-
kým vynikajúci človek. Nesmúťme, že odišiel, buďme vďační, že sme ho 
mohli poznať a učiť sa od neho láske k životu, pokore a ľudskosti.

text / MÁRIA ŠEDIVÁ

ZA AKADEMIKOM BLAŽEJOM

UDALOSTI
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Ako je to teda s vaším priez-
viskom. Niečo nám uniklo?
 „Čo možno uniklo iným, neuniklo 
kolegom z Parlamentu Chorvátskej 
republiky. Z pozície predsedu vý-
boru NR SR pre obranu a bezpeč-
nosť som nedávno prijal delegáciu 
obdobného výboru a viedol ju syn 
prvého prezidenta nezávislého 
Chorvátska Miroslav Tudjman. 
Hneď ako som sa mu ofi ciálne 
predstavil, chytil ma za slovo: Baš-
ka? Baška Voda! Veď vy ste náš! 
Počas nasledujúcich dvoch dní sa 
zo mňa stal Jaro Baška Voda. Takto 
sa to so mnou ťahá dodnes. Stane 
sa mi, že si ma kolegovia z par-
lamentu doberajú: Nazdar Baška 
Voda! A viete, čo je na tom naj-
zábavnejšie? Že som v tomto zná-
mom chorvátskom letovisku ešte 
nikdy nebol. Možno usporiadame 
z rodných Dohnian a okolia, kde 
je Baškovcov až-až, nejaký zájazd. 
To by sa v Baška Vode čudovali...“

Vráťme sa od mora do škol-
ských lavíc. Nie je vám za nimi 
smutno?
„Smutno ani nie, hoci na školu 
ako takú mi ostalo veľa pekných 

JA, JARO BAŠKA VODA
ŠKOLU SI UŽÍVAL PO SVOJOM. NIČ NESILIL. „ŠPRTAŤ SA“ PO 
NOCIACH? TO UŽ VÔBEC NIE. UČIL SA PRE SEBA A ASI DOBRE. 
AKO ČERSTVÝ INŽINIER PRINIESOL DOMOV ČERVENÝ DIP-
LOM. INKLINOVAL K TECHNIKE, FYZIKE, MATIKE. SLOHOVANIE 
NEBOLO JEHO ŠÁLKOU KÁVY. KÁVU NEPIJE. RYBY NELOVÍ, MÁ 
ICH NAJRADŠEJ NA TANIERI. AKO RYBA VO VODE SA CÍTI NA 
BICYKLI. VEDIA O TOM AJ V DOLOMITOCH. TELEVÍZOR MU 
POMÁHA ZASPÁVAŤ.
ROZPRÁVKOVÚ PREZÝVKU JERRY MU PRILEPILI DOMA, V DO-
HŇANOCH. VO VIBRAMKÁCH PRECHODIL STOVKY KILO-
METROV. MILUJE HORY A PRÍRODU. VODA JE PODĽA NEHO 
SYMBOLOM SILY A ČISTOTY. MÁ JU AJ V CHORVÁTSKOM 
PRIEZVISKU, AJ KEĎ V BAŠKA VODE EŠTE NEBOL.
POLITIK, POSLANEC NR SR A PREDSEDA BRANNO-BEZPEČ-
NOSTNÉHO VÝBORU JAROSLAV BAŠKA (38) AKO HO NEPO-
ZNÁTE.

spomienok. Všetko je tak ako má 
byť a nič netreba siliť. No keď som 
bol nedávno prednášať na vašej 
univerzite a letmo pozrel spoza 
katedry na preplnenú učebňu, na 
moment som sa vrátil späť. To boli 
časy... 

Vyštudovali ste elektrotech-
nickú fakultu Žilinskej uni-
verzity, dokonca s červeným 
diplomom. Bolo to pravé ore-
chové, po čom ste odmalička 
túžili?
„Ako chlapec som určite neskú-
mal, či existuje nejaká technická 
vysoká škola. Len čo som prišiel 
zo školy domov a zhodil aktov-
ku pri dverách, mali sme spolu 
s mladším bratom pripravený 
plán. Niečo zmajstrovať, opraviť, 
niekedy aj čo funguvalo pokaziť. 
Motorčeky, stroje, skrutky, autíč-
ka, staré rádio. Vždy som sa te-
šil na hodiny fyziky. Po skončení 
základnej školy som študoval na 
priemyslovke v Dubnici a dávno 
pred skončením štúdia s vyzna-
menaním, som si vytipoval práve 
elektrotechnický smer na žilin-
skej univerzite.“

Mali ste vôbec možnosť vyu-
žiť vysokoškolské vedomosti 
v praxi?
„Sčasti, v púchovskom Matado-
re, kde som pracoval po skončení 
štúdia, návrate z Ameriky a pred 
vstupom do politiky. Keby som ne-
skončil tam, určite by bol zo mňa 
elektrotechnický inžinier a zakotvil 
by som niekde v energetike. Je 
to inšpiratívne odvetvie, ktoré má 
budúcnosť najmä z pohľadu roz-
víjajúcich sa technológií a toľko 
a všade spomínanej energetickej 
bezpečnosti.“

Spomenuli ste pobyt za veľ-
kou mlákou. Splnil sa vám 
americký sen?
„Pomenoval by som to inak: vy-
skúšal som si ho. Ešte rok pred 
odchodom do Ameriky som bol 
napríklad v Anglicku. Aj tam som 
chcel  objavovať nepoznané, pri-
vyrobiť si a zdokonaliť sa v an-
gličtine. Po príchode do USA sa 
mi zdalo všetko okolo mňa obrov-
ské, inšpiratívne. Nasával som to 
nóvum plnými dúškami. Mal som 
možnosť ostať tam natrvalo, po-
núkali mi stále zamestnanie. Čoraz 

PROFIL
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viac ma to začalo ťahať domov, na 
Slovensko. Sám seba som sa pý-
tal, prečo skúšať šťastie a ponú-
kať vedomosti inde, keď sa mô-
žem uplatniť doma?“

Aký je rozdiel medzi životom 
v parlamentných a školských 
laviciach?
„Kým v škole nosíte vlastný dres 
s cieľom získať čo najviac poznat-
kov a vedomostí, v parlamente 
zastupujete tých, ktorí vám dali 
dôveru. Hluchota, slepota, nezá-
ujem či arogancia sa nevyplácajú. 
Vráti sa vám to ako bumerang aj 
s úrokmi. V škole, presnejšie na 
dvore, sme si počas prestávok 
vŕtali jamky do zeme kvôli hre 
na guľôčky. V parlamente vŕtame 
do seba len tak, bez príčiny, lebo 
politika. Aj podpásovo, bez štip-
ky slušnosti, odbornosti, pravdy. 
A verejnosť má z parlamentu ka-
baret hraničiaci s Kocúrkovom. Zo 
Slovenska sa akosi vytráca politic-
ká kultúra.“

Ste na seba a svoje okolie 
prísny aj vy?
„Prísny? To asi nie, ale mám rád 
precíznosť, a ak sú veci v po-
riadku. Keď niečo robím, tak sa 
to snažím robiť na sto percent. 
Lebo potom je tá robota poloviča-
tá. Úprimnosť za úprimnosť: nie 
vždy mám aj ja hodinky správne 
nastavené, občas sa mi stane, že 
meškám.“

Ďalšie vaše zlozvyky?
„Neviem sa prinútiť ísť do poste-
le pred polnocou, aj keď by som 
mohol. Potom si radšej ráno dlh-
šie pospím. V tomto ponímaní nie 
som vrabec, ale sova.“

Vlastnosti, ktoré nemusíte... ? 
„Faloš, závisť a ľudská hlúposť.“

Rodina je téma, ktorú si pred 
mediálnym svetom starostli-
vo strážite. Prečo?
„Nepatrím k ľuďom, čo majú 
potrebu ísť na bubon s každou 
maličkosťou. Mediálne predá-
vať seba, nový oblek, mojich 
blízkych. Politika vzala súkromie 
mne a nechcem, aby ho vzala 
aj mojim najbližším. Aspoň čias-
točne ovplyvňovať rozhodovanie 

o veciach verejných bolo mojím 
rozhodnutím. A keďže viem, čo 
politika so sebou prináša, chcem 
moju rodinu chrániť.“

Váš vzťah ku knihám?
„Pozitívny, ibaže veľa času na ne 
nemám. Keď som bol mladší, vy-
hľadával som najmä cestopisy, 
odborné publikácie z oblasti his-
tórie, geografi e, vesmíru, záha-
dy sveta... Najviac momentálne 
čítam info z internetu a novín, 
aby som nestratil niť s aktuálnym 
dianím. Televízia? To je vhodný 
prostriedok pri zaspávaní neskoro 
v noci.“

Vraj ste aj náruživý turista...
„Tejto záľube som privoňal ešte 
ako mladý chalan a člen turistic-
kého oddielu mládeže. Zúčastnil 
som sa zrazov v Českom raji, vo 
Vysokých Tatrách, medzi najkraj-
šie patria výstupy na Gerlachovský 

štít, či Veľký Rozsutec. V tomto 
roku som už absolvoval polovicu 
Vojenskej päťdesiatky z Jankovho 
vŕšku do Krásnej Vsi, Jilemnického 
dvadsaťpäťku, či hviezdicový vý-
stup na Maguru v okrese Prievidza. 
Aby toho nebolo málo, v zime ly-
žujem a niekedy využívam aj bež-
ky, chodím do posilňovne, zahrám 
si hokej alebo squash.“

A čo vaša prezývka Jerry, kto-
rú ste ako tínedžer dostali 
práve pri turistike?
„Na to ste odkiaľ prišli? No jasné, 
novinári... Jediné šťastie, že vo 
vašej pracovnej náplni máte ofi -
ciálne dovolené liezť do cudzej ka-
pusty :-). Takže tu je vysvetlenie. 
Presný názov klubu v Dohňanoch 
bol turistický oddiel mládeže, skrá-
tene TOM. A po vzore postavičiek 
zo známej kreslenej rozprávky 
chýbal nášmu oddielu TOM veliteľ 
a parťák  - Jerry. A preto niekto len 
tak hodil do pľacu, že to budem ja, 
inak aj meno Jerry sa po anglicky 
vyslovuje ľahšie ako Jaro. A odvte-
dy som medzi kamarátmi Jerry.“

Máte nejaký idol, vzor?
„Mám. Steve Jobs, bývalý CEO 
Apple. Bol to veľký vizionár, aj 
vďaka nemu sa podarilo aplikovať 
moderné technológie medzi ľuďmi 
na celom svete.“

Aké povolanie by ste za nič na 
svete nerobili?
„Každé povolanie je určitým spô-
sobom užitočné a potrebné. Ja 
by som ale nemohol byť hudob-
níkom, či spevákom. Hudbu síce 
veľmi rád počúvam, ale chýba mi 
hudobný sluch. Rád si aj zaspie-
vam, najlepšie doma v pivnici, kde 
ma nikto nepočuje :-).“

PROFIL
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text / RADKA PINČÁKOVÁ

PODNIKATEĽ MIROSLAV TRNKA
NA NAŠEJ UNIVERZITE
NIKDY NEŠTUDOVAL NA HARVARDE. NEPOCHÁDZAL Z BOHATEJ RODINY, NEMAL MOŽNOSŤ 
VYRASTAŤ PO BOKU SVOJHO OTCA. NIKDY NEČAKAL, ŽE DOSIAHNE CELOSVETOVÝ ÚSPECH, 
ALE DOSIAHOL HO. KEĎ SA V OSEMDESIATOMSIEDMOM ROKU NA SLOVENSKU OBJAVIL PRVÝ 
POČÍTAČOVÝ VÍRUS, SPOLU S KAMARÁTOM SA ZO ZÁBAVY ZAČAL ZAOBERAŤ OTÁZKOU: AKO 
NÁJSŤ NA VÍRUS VAKCÍNU A AKO POČÍTAČ PROTI NEMU ZAOČKOVAŤ? VAKCÍNU NAŠLI A NA-
ZVALI NOD 87. PODARILO SA IM ZALOŽIŤ FIRMU A V  PRIEBEHU DESAŤROČIA TÚTO „OBÝVAČ-
KOVÚ FIRMU“ TRANSFORMOVAŤ NA NADNÁRODNÚ SPOLOČNOSŤ. MOMENTÁLNE MÁ TÁTO 
SPOLOČNOSŤ ZASTÚPENIE VO VIAC AKO 160 KRAJINÁCH SVETA. JEHO MENO JE MIROSLAV 
TRNKA A JE SPOLUZAKLADATEĽOM ANTIVÍRUSOVEJ SPOLOČNOSTI ESET.

Čo by mi desaťročný Miroslav 
Trnka odpovedal na otázku: 
„Čo chceš byť keď vyrastieš?
V desiatich rokoch som sa už začí-
nal venovať elektronike, ale pred 
tým som chcel byť biológom.

Nakoniec ste sa biológom 
nestali, ale vytvorili ste nad-
národnú antivírusovú spoloč-
nosť so zastúpením vo viac 
ako 160 krajinách sveta. Mys-
lím, že ste pravým dôkazom 
toho, že „rovnosť príležitos-
tí“ nie je iba heslo, ale realita. 
Súhlasíte?
Dá sa to povedať aj tak. Ale ne-
myslím si o sebe, že som výnimoč-
ný. Väčšina ľudí môže dosiahnuť 

niečo podobné, len si za tým musí 
ísť. Môj otec rád hovorieval: „Mi-
lionárom sa môže stať ktokoľvek. 
Iba na to musí myslieť každú mi-
nútu svojho života.“

Existuje rovnica úspechu?
Samozrejme, žiadna rovnica ani 
čarovná formulka neexistuje. Takto 
to nefunguje. Všetko je o stanove-
ní priorít. Lebo keď si človek vo 
svojom živote vyberie isté priority, 
tak si musí zariadiť čas. Nemáš 
čas? Tak si ho urob! Myslím si, že 
každý človek má viac moci, než si 
to dokáže predstaviť. Keď na sebe 
človek pracuje a systematicky sa 
mení, dokáže dosiahnuť, čo si za-
umieni. 

Každá minca má dve stra-
ny. Aké sú odvrátené stránky 
úspechu?
Jedna z najhorších vecí, ktorá 
sa Vám prihodí, keď sa stanete 
úspešným, je to, že ľudia od Vás 
začnú žiadať peniaze. Nechápte to 
v zlom, sám som zakladateľom is-
tej nadácie, a venujem sa charite, 
ale akúkoľvek fi nančnú podporu 
treba vopred zvážiť. Máme jasnú 
predstavu, ako by sme chceli po-
máhať. Nepríjemné je, že si mno-
hí ľudia myslia, že keď má človek  
veľa peňazí, nevie čo s nimi. To nie 
je pravda. Ja osobne mám jasnú 
predstavu o tom, ako má vyzerať 
moja fi lantropia.

XVIII. Slovak – Polish 
Scientifi c Conference 
on Machine Modeling and 
Simulations MMS 2013

2. – 5. 9. 2013
Oščadnica (okres Čadca)
Spoluorganizátorom me-
dzinárodnej konferencie 
je Fakulta priemyselných 
technológií TnUAD.
Viac informácií o konferencii 
nájdete na: 
http://fstroj.uniza.sk/web/kame/
mms2013/mms2013.htm

14. medzinárodná 
vedecká konferencia 
TRANSFER 2013 - 
VYUŽÍVANIE NOVÝCH 
POZNATKOV V STROJÁR-
SKEJ PRAXI 

17. – 18. 10. 2013
Hotel Flóra,
Trenčianske Teplice
Medzinárodnú vedeckú kon-
ferenciu organizuje Fakulta 
špeciálnej techniky TnUAD. 
Viac informácií o konferencii 
nájdete na: 
http://transfer.tnuni.sk/

Medzinárodná vedecká 
konferencia 
„ĽUDSKÉ ZDROJE 
A REGIONÁLNY ROZVOJ“

3. - 4. 10. 2013
Hotel FIS, Štrbské Pleso
Medzinárodnú vedeckú 
konferenciu organizuje 
Fakulta sociálno-ekono-
mických vzťahov TnUAD. 
Viac informácií o konferencii 
nájdete na: 

http://fsev.tnuni.sk/Konferen-
cia-LZ-a-RR.890.0.html

IX. medzinárodná pracovná 
konferencia mamológov 
MAMMO TREN-D´ 2013

21. 6. 2013, Trenčín
Vedeckú konferenciu s medzi-
národnou účasťou organizujú 
Rádiologická klinika, s.r.o. 
Fakulta zdravotníctva TnUAD, 
Sekcia mamárnej diagnostiky 
Slovenskej rádiologickej spoloč-
nosti SLS, GUTTA Slovakia, s.r.o.
Viac informácií o konferencii nájde-
te na: http://www.slovakradiology.
sk/article?element=276&paren-
tId=186&type=31

POZVÁNKY NA KONFERENCIE
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Telocvičňa na  Sihoti, aula na 
FSEV, odborné učebne v Zabla-
tí a laboratóriá na Juhu – všet-
ky tieto priestory sa stali dejis-
kom natáčania historicky prvého 
reklamného spotu Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. 
Reklamný spot? Prečo nie, je ob-
dobie podávania prihlášok na vy-
soké školy a náš novozvolený rek-
tor, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 
sa rozhodol pre novú stratégiu 
boja, a tak vznikol tento nápad. 
Začalo to bilbordmi, reklamou 
v rádiu a bodkou za tohtoročnou 

kampaňou sa stal práve televízny 
spot. Natáčanie prebehlo v spo-
lupráci s Trenčianskou televíziou 
a nieslo sa v príjemnej atmosfére. 
Televízny spot bol slávnostne 
prezentovaný študentom pred 
prednáškou Ing. Miroslava Trnku 
a vyslúžil si veľký aplauz. Niet sa 
čomu čudovať. Celý tím odviedol 
skvelú prácu a  medzi našimi štu-
dentmi sa objavili aj perspektívne 
herecké talenty. 
Nakrúcania som sa zúčastnila aj 
ja a môžem Vám povedať, že to 

bolo veľmi zaujímavé a zábavné 
nakrúcanie a každému z účinku-
júcich študentov prinieslo zážitky, 
na ktoré bude spomínať aj dlho 
po ukončení štúdia.

Fotografi e z nakrúcania klipu

text / ROMANA HAJAŠOVÁ

AKO SA NAKRÚCAL KLIP
O UNIVERZITE
JE PONDELOK 8. 4. 2013 A V PRIESTOROCH NAŠEJ UNIVERZITY SA TO HEMŽÍ KAMERAMI. MENŠÍ PÁN V ZE-
LENOM SVETRI ORGANIZUJE HŔSTKU DIEVČAT, KTORÉ VYČKÁVAJÚ PRED ŠKOLOU A NETRPEZLIVO ČAKAJÚ 
NA JEHO POKYNY. OKOLOIDÚCI ŠTUDENTI SA NECHÁPAVO PRIZERAJÚ A KLADÚ SI OTÁZKU: „ČO SA TO TU 
DEJE?“ ODPOVEĎ ZNIE NASLEDOVNE: „NA NAŠEJ UNIVERZITE SA NATÁČA REKLAMNÝ SPOT.“
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Spolupráca nadviazaná v roku 2005 priniesla úžitok 
obom stranám dohody, a preto sa rozhodli zdokonaliť 
a prehĺbiť jej obsah i rozsah. Úspechy inštitúcií v ob-
lasti ich pôsobnosti dávajú záruku získavania a výme-
ny kvalitných informácií pri vzájomne poskytnutých 
školeniach, seminároch, konferenciách a vedeckých 
konferenciách. Predstavitelia inštitúcií si vymenili ak-
tuálne informácie o súčasnom stave a budúcnosti fa-
kulty – univerzity a úradu.
Okrem stretnutia s riaditeľom úradu Ing. Emilom Ko-
šútom sa uskutočnilo i spoločné pracovné stretnutie s 
vedúcimi zamestnancami úradu. Na spoločnom pracov-
nom stretnutí riaditeľ úradu Ing. Emil Košút prezentoval 
prierez činnosti úradu, vrátane krátkeho historického 
prehľadu a venoval sa i hodnoteniu doterajšej spolu-
práce s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. O odborných úlohách v rámci obrannej 
štandardizácie, kodifi kácie a štátneho overovania kvali-
ty informovali prítomní vedúci zamestnanci úradu. 

text / LENKA BARTOŠOVÁ

NÁVŠTEVA NA ÚRADE PRE OBRANNÚ ŠTANDARDIZÁCIU, 
KODIFIKÁCIU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY
VEDENIE TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE POZVALI NA ÚRAD 
PRE OBRANNÚ ŠTANDARDIZÁCIU, KODIFIKÁCIU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY. NA STRETNU-
TÍ, KTORÉ SA USKUTOČNILO 4. APRÍLA 2013, SA ZÚČASTNIL DOC. ING. JOZEF HABÁNIK, PHD. 
– REKTOR TNUAD, DOC. ING. DUŠAN GALUSEK, PHD. - PROREKTOR PRE VEDU, VÝSKUM A ME-
DZINÁRODNÉ VZŤAHY, DOC. ING. PETER LIPTÁK, CSC. - DEKAN FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNI-
KY A ING. ŠTEFAN PIVKO, PHD. - PRODEKAN PRE SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ A SPOLUPRÁCU 
S PRAXOU FŠT TNUAD V TRENČÍNE.

Účastníci pracovného stretnutia sa tiež dohodli na spo-
lupráci v niektorých nových študijných programoch 
univerzity. Vzhľadom na doterajšiu dobrú spoluprácu 
s univerzitou a predpokladov jej ďalšieho rozširovania 
sa účastníci spoločného pracovného stretnutia zhodli 
na spoločnej spolupráci a podpore Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

text / OĽGA BOČÁKOVÁ / ALENA TOMÁŠIKOVÁ

NÁVŠTEVA SÍDLA OSN VO VIEDNI
Dňa 15. marca 2013 sa študenti 1. ročníka študijného 
programu politológia Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka v Trenčíne zúčastnili odbornej exkurzie 
vo Viedni. Pod vedením PaedDr. A. Tomášikovej, PhD., 
doc. PhDr. O. Bočákovej PhD., PhDr. R. Kucharčíka, 
PhD. a p. K. Hrnčárovej navštívili Viedenské medzi-
národné centrum OSN. Návšteva OSN ponúkla štu-
dentom príležitosť nazrieť do práce medzinárodných  
vládnych organizácií.
V rámci našej prehliadky sa študenti dozvedeli infor-
mácie o vzniku OSN, o práci v oblasti kontroly drog, 
zločinu, problematike utečencov, o mierovom využití 
vesmíru a zákaze testovania jadrových zbraní. Exkur-
zia nám priniesla veľa zaujímavostí v oblasti ľudských 
práv a boja proti terorizmu. Študenti exkurziu hodno-
tili veľmi pozitívne a získané poznatky im môžu byť 
prínosom do budúcnosti.

UDALOSTI
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Odborné podujatie sa začalo 21. marca 2013 na aka-
demickej pôde TnUAD v Trenčíne plenárnym rokova-
ním, v ktorom ako prvý vystúpil doc. Ing. Pavol Hrivík, 
CSc. s prednáškou „Bottleneck“ demokracie a federa-
lizmu vo vývoji Európskej únie. Doc. Mgr. Peter Juza, 
CSc., PhD. predniesol prednášku na tému Globalizácia 
a svetová politika – budúcnosť ľudstva? (Ako to vidí 
politická veda dnes).
Následne sa rokovalo v sekciách, ktoré boli zamerané 
na sociálnu politiku a teóriu politiky a medzinárodné 
vzťahy. V rámci kolokvia vystúpili účastníci s prednáš-
kami o aktuálnych problémoch a otázkach, po kto-
rých nasledovala diskusia. „Naše stretnutie sa nieslo 
pod názvom Aktuálne otázky politiky II. a zámerom 
bolo pokračovanie v prenose informácií, skúseností 
z diania v spoločnosti. Preto aj naše vedecké práce 
otvorili množstvo otázok, problémov, ktoré súvisia 
s aktuálnymi otázkami spoločnosti,“ zhrnula na záver 
za organizátora doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., kto-
rá poďakovala odborníkom a osobnostiam v oblasti 

text / OĽGA BOČÁKOVÁ / MARCEL LINCÉNYI

POLITOLÓGOVIA NA VEDECKEJ KONFERENCII 
DISKUTOVALI O AKTUÁLNYCH OTÁZKACH
KATEDRA POLITOLÓGIE ORGANIZOVALA DRUHÚ VEDECKÚ KONFERENCIU S NÁZVOM AKTUÁL-
NE OTÁZKY POLITIKY II. PODUJATIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SA KONALO POD ZÁŠTITOU 
REKTORA TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE DOC. ING. JOZEFA 
HABÁNIKA, PHD.

politológie a medzinárodných vzťahov za ich vysoko 
erudované vedecké prednášky v rámci plenárneho 
vystúpenia ako aj všetkým vystupujúcim.
Prvýkrát sa politológovia stretli na vedeckej konfe-
rencii Aktuálne otázky politiky I. pred dvomi rokmi 
4. februára 2011.

Cieľom organizátorov Mgr. Stanislavy Garajovej, Mgr. 
Mariána Buššu a Mgr. Pavla Struhára bolo umožniť 
aktívnym študentom prezentovať výsledky ich mi-
moškolskej odbornej práce a získať od ostatných 
účastníkov a pedagógov Katedry politológie užitočnú 
spätnú väzbu či podnety na ďalšiu prácu. Konferen-
cie sa zúčastnilo 13 študentov bakalárskeho a magis-
terského stupňa štúdia, pričom prezentovaných bolo 
12 príspevkov. Oblasť záujmu prezentovaných tém 
bola rozsiahla, od vzťahu médií a politiky, problema-
tiky rodovej rovnosti k aktuálnym otázkam európskej 
integrácie a medzinárodných vzťahov. S príspevkom 
„Médiá a politika“ na konferencii vystúpili aj študent-
ky druhého ročníka Lenka Ontková a Magdaléna Sle-
záčková, ktoré v nasledujúci deň na celoslovenskom 

text / PAVOL STRUHÁR

ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA POLITOLÓGOV 2013
KATEDRA POLITOLÓGIE DŇA 17.4.2013 ORGANIZOVALA KONFERENCIU ŠTUDENTOV POLITO-
LÓGIE 2013, NA KTOREJ DOSTALI PRIESTOR RÔZNE TÉMY Z OBLASTI DOMÁCEJ A ZAHRANIČ-
NEJ POLITIKY.  

súťaži ŠVOČ s medzinárodnou účasťou v Bratislave 
získali prvé miesto. Všetci prezentujúci preukáza-
li veľmi dobrú znalosť skúmanej problematiky a ich 
príspevky vyvolali konštruktívne reakcie účastníkov 
a pedagógov. Je na mieste vyzdvihnúť všetkých, ktorí 
sa konferencie zúčastnili, či už ako prezentujúci alebo 
diskutujúci, pretože vytvorili kvalitné pracovné pros-
tredie a mnohým študentom snáď pomohli posunúť 
sa vo svojej práci ďalej. Organizátorka Mgr. Stanisla-
va Garajová sa vyjadrila, že konferenciu vníma ako 
jednu z možnosti dozvedieť  sa, čo našich študentov 
zaujíma.  Ako dodala: „Teší ma fakt, že ide najmä 
o aktuálne otázky, ktoré hýbu domácou či medziná-
rodnou scénou. Diskusiu na tému súčasných udalosti 
vnímam ako jeden z dôležitých plusov konferencie.“

UDALOSTI
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ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ

Študentky na podujatí predniesli výsledky výskumu 
z oblasti vzťahu médií a politiky, pričom uskutočnili 
rozhovory s moderátormi najsledovanejších televíz-
nych politických relácii „Na telo“ respektíve „O päť mi-
nút dvanásť“ a predstaviteľmi relevantných politických 
strán na Slovensku. „Členovia medzinárodnej komisie 
ocenili kvalitnú prácu študentiek, ich výborný verbálny 
prejav pri prezentácii výsledkov a sebaisté reagovanie 
na otázky v diskusii,“ konštatoval PhDr. Marcel Lincé-
nyi, PhD. z Katedry politológie, ktorý sa so študentkami 
zúčastnil na podujatí.
Lena Ontková a Magdaléna Slezáčková v práci Médiá 
a politika zisťovali, akým spôsobom sú vyberaní sloven-
skí politici do publicistických relácií. Spravili rozhovory 
s moderátorkami televíznych politických relácií ohľa-
dom výberu politikov do diskusií, pričom informácie zis-
ťovali aj u hovorcov jednotlivých politických strán. Ako 
povedal vedúci práce, Mgr. Pavol Struhár, autorkám sa 
podarilo získať a spracovať cenné informácie nielen 
o príprave, priebehu či vyhodnocovaní politických dis-
kusných relácií, ale tiež o vzťahu medzi tvorcami relácií 
a politickými stranami. Prínos práce spočíva aj v tom, 
že ponúka originálne zistenia o problematike, ktorá nie 
je v rámci odbornej obce dostatočne preskúmaná.
Uvedená práca sa stala najlepšou v ŠVOČ v politoló-
gii 2013, ktorá sa uskutočnila pod záštitou vedúceho 

text / OĽGA BOČÁKOVÁ / MARCEL LINCÉNYI

ŠTUDENTKY POLITOLÓGIE VYHRALI
CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ ŠVOČ
ŠTUDENTKY KATEDRY POLITOLÓGIE TNUAD LENKA ONTKOVÁ A MAGDALÉNA SLEZÁČKOVÁ 
ZÍSKALI PRVÉ MIESTO NA CELOSLOVENSKEJ ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOS-
TI (ŠVOČ) 2013, KTORÚ V  BRATISLAVE ZORGANIZOVALA VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MA-
NAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY. POSLUCHÁČKY DRUHÉHO ROČNÍKA NA PODUJATÍ S  MEDZI-
NÁRODNOU ÚČASŤOU V  KATEGÓRII I. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO (BC.) ŠTÚDIA PORAZILI 
ŠTUDENTOV Z RUSKA, ČESKA A VIACERÝCH SLOVENSKÝCH UNIVERZÍT.

Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne, doc. PhDr. PaedDr. Karola Jana-
sa, PhD. ŠVOČ vyvrcholila 11. marca 2012 v miestnosti 
A 101, kde zapojení študenti prezentovali svoje práce 
za účasti akademickej obce katedry, odbornej ako aj 
študentskej verejnosti. Hodnotiaca komisia pracovala 
v zložení: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. (predseda 
komisie), PhDr. Marcel Lincényi, PhD., PaedDr. Alena 
Tomašíková, PhD. a Mgr. Pavol Struhár.
Magdaléna Slezáčková sa do ŠVOČ zapojila najmä 
kvôli nadobudnutým skúsenostiam (písanie práce, pre-
zentovanie) a zbieraniu materiálov na bakalársku prá-
cu. „S moderátormi publicistických relácií a hovorcami 
politických strán sme sa skontaktovali prostredníctvom 
e-mailov. Stretli sme sa najmä s ochotou pomôcť 
a prejavením záujmu o osobné stretnutie zo strany 
moderátorov alebo hovorcov politických strán, ktorí 
nám poskytli odpovede na naše výskumné otázky,“ do-
dala M. Slezáčková.

Po úspešnej prezentácii prác Hany Šimkovej a Erika 
Stopku na Fakulte sociálnych vied  UCM v Trnave je 
to ďalší úspech študentov politológie reprezentujúcich 
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
K úspechu blahoželáme!
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A ODBORNÁ ČINNOSŤ

Dňa 29. apríla 2013 sa na pôde Fakulty sociálno-eko-
nomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo fakultné kolo študent-
skej vedecko-odbornej činnosti. Súťažiacich privítal 
prodekan FSEV pre vedu a výskum doc. RNDr. Jaro-
slav Holomek, CSc. Súťaž prebiehala v dvoch sekci-
ách podľa príbuznosti témy súťažnej študentskej prá-
ce: ekonómia a sociálne vedy. Na fakultnom kole sa 
zúčastnilo jedenásť študentov s individuálnou prácou, 
z toho päť študentov je v II. stupni štúdia a šesť je 
v I. stupni štúdia. Odborná porota rozhodla v oboch 
komisiách o poradí súťažných prác. V sekcii ekonómia 
zvíťazila Bc. Ľudmila Kohútová s prácou „Brožúra pre 
podnikateľa“. Sekciu sociálne vedy vyhrala Bc. Lenka 
Bieliková, ktorá spracovala „Zamestnanecký grantový 
program“. 
Odborné poroty skonštatovali, že prezentované štu-
dentské práce spĺňali požadované kritériá a odpo-
ručili súťažiacim študentom pokračovať v ich práci. 
Najlepšie práce postupujú do medzinárodného kola. 

text / LENKA MANDELÍKOVÁ

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ NA FSEV
Prodekan pre vedu a výskum FSEV súťaž vyhodno-
til, prítomným poďakoval za účasť a odovzdal vecné 
dary. Všetkým zaželal veľa úspechov v ďalšej práci.

ŠVOČ NA FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA
Dňa 16. mája 2013 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne usku-
točnila súťaž študentskej vedecko-odbornej činnosti. Po zhodnotení odovzdaných prác a po ich prezentácii boli 
súťažnými komisiami stanovené v jednotlivých sekciách a ich kategóriách nasledovní víťazi: 

Kategória A - 1. a 2. ročník 1. stupňa VŠ štúdia
 A1. Ošetrovateľstvo
Pirklová Katarína, Bošková Monika, Srncová Martina / Životný štýl študentov vysokých škôl
 A2. Fyzioterapia
Popelárová Lenka / Hypermobilita u mužov a žien vo veku od 20 do 25 rokov
 A3: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Daneková Andrea / Ochorenia prenášané kliešťom Ixodex ricinus

Kategória B – 3. ročník 1. stupňa VŠ  štúdia a 2. stupeň VŠ štúdia
B1. Ošetrovateľstvo
Smolíčková Lucia, Vojteková Zuzana / Špecifi ká ošetrovania dekubitov v sociálnom a zdravotníckom zariadení 
B2. Fyzioterapia 
Molnárová Lucia / Facilitačné techniky
B3: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bošková Romana / Využitie laboratórnej diagnostiky pri poruchách hemostázy

Víťazom srdečne blahoželáme!
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text / JAROSLAV SPODNIAK

ŠPORTOVÝ DEŇ TNUAD 2013 
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE AJ TENTO ROK USPORIADALA 
KAŽDOROČNÚ AKCIU S NÁZVOM: ŠPORTOVÝ DEŇ TNUAD. TÝMTO VÝNIMOČNÝM DŇOM BOL 
UTOROK 30. APRÍLA 2013. ZMENOU OPROTI MINULÉMU ROKU BOLO MIESTO KONANIA. CELÝ 
DEŇ SA ŠPORTOVALO NA FUTBALOVOM IHRISKU OPATOVÁ NAD VÁHOM. 
ABY SOM VÁM MOHOL BLIŽŠIE PRIBLÍŽIŤ ORGANIZOVANIE A PRIEBEH AKCIE, TAK SOM SA PRI 
TEJTO PRÍLEŽITOSTI ROZPRÁVAL S  ORGANIZÁTOROM PODUJATIA, ŠTUDENTOM A  ČLENOM 
AKADEMICKÉHO SENÁTU JOZEFOM BARTOM. 

Prípravná fáza organizácie Športového dňa:

Prečo ste sa rozhodli organizovať akciu Špor-
tový deň TnUAD?
Táto akcia má veľmi dobrý spoločenský charakter. 
Ukazuje študentom správny štýl života, spoločenský 
život a kolektívne aktivity. Robíme to aj preto, aby 
sme verejnosti ukázali, že na Trenčianskej univerzite 
robia študenti niečo pre študentov.

Ako prebieha organizácia?
Organizácia je dosť zložitá vec, psychicky náročná 
a samozrejme aj časovo. V prvom rade je potrebné 
zostaviť si organizačný tím, ktorý sa na to podujme. 
Po druhé: je nevyhnutné upovedomiť vedenie uni-

Ďalším krokom v rozbehnutom projekte „Progres 
v polymérnych materiáloch“, ktorý je zameraný na 
zatraktívnenie štúdia v oblasti plastov a gumy, bolo 
fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnos-
ti na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. 
Téma bola nanajvýš aktuálna - recyklácia polymérov. 
Celkovo 11 študentov prezentovalo svoje práce pred 
komisiou 24. apríla 2013. Prezentácie boli skutočne 
zaujímavé, veľmi pútavá bola napríklad prezentácia 
o recyklácii tefl ónu. Komisia všetkých prítomných štu-
dentov riadne „vyzvŕtala“, aby jej rozhodnutie o pr-
vých troch miestach bolo čo najspravodlivejšie. Na 
prvom mieste sa umiestnil Bc. Martin Mateička, na 
druhom Bc. Juraj Moško a na treťom Bc. Martin Ka-

text / MILAN OLŠOVSKÝ

PROJEKT PROGRES V POLYMÉRNYCH MATERIÁLOCH 
NA FPT NAPREDUJE

ras. Víťazné práce sú k dispozícii aj na internetovej 
stránke projektu: www.gumarpu.wordpress.com.
Na materiálne zlepšenie výučby polymérnych mate-
riálov na FPT bol podaný tiež projekt v rámci výzvy 
KEGA, postupne sa buduje aj špecializovaná multi-
funkčná učebňa. Ešte tento rok by malo byť zdigitali-
zovaných a sprístupnených študentom niekoľko učeb-
ných textov a v tlačenej forme by mali vyjsť skriptá 
Základné skúšky kaučukových zmesí a gumy, ktoré sú 
v súčasnosti na pripomienkovanie u oponentov.
Darí sa napĺňať aj základný cieľ projektu – prilákať 
študentov na štúdium polymérnych materiálov – 
v školskom roku 2011/2012 neboli žiadni absolventi, 
tento školský rok ich bude 5 a na budúci už 11.
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verzity, dohodnúť sa s ním a požiadať ho o podporu. 
V neposlednom rade je dôležité vybrať vhodný dá-
tum, miesto a vymyslieť predbežný plán, čo sa bude 
a akým spôsobom vybavovať.

Čo sa organizuje najťažšie a najľahšie?
Najťažšou vecou je určite zafi nancovať celú akciu, 
respektíve vybaviť sponzorov. Myslím si, že aj štu-
denti dobre vedia, že peniaze v dnešnej dobe každé-
mu chýbajú a nikto ich len tak z ruky nepustí. Nároč-
ná bola aj propagácia celého športového dňa, za čo 
musím poďakovať Ing. Norbertovi Jirošovi z Referátu 
vzťahov s verejnosťou TnUAD, ktorý nám veľmi po-
mohol. Ľahké však nie je nič, možno už len upratovať 
po celej akcii.

Rozhovor po skončení Športového dňa s orga-
nizátorom:

Splnili sa očakávania organizátorov Športové-
ho dňa TnUAD?
Očakávania sa naplnili, samozrejme určite by sa našli 
veci, ktoré by sme chceli urobiť lepšie.

Čo by si chcel zmeniť v budúcnosti ohľadom 
športového dňa?
Do budúcnosti asi viac športových disciplín, viac 
sponzorov.

V čom si videl najväčší problém počas športo-
vého dňa? (Bola podľa Teba dostatočná účasť 
študentov na tejto akcii?)
Účasť bola myslím si veľmi dobrá, dobrých ľudí sa 
všade veľa zmestí.

Ako by si ohodnotil výsledok  priateľského fut-
balového zápasu medzi zamestnancami a štu-
dentmi univerzity?
Výsledok bol motivujúci pre zamestnancov, aby sa 
lepšie zohrali na ihrisku a určite aj mimo neho a na-
budúce nám to určite oplatia.

S akým nadšením išli zamestnanci univerzity 
do tohto zápasu (Museli ste ich dlho presvied-
čať? :-D)
Zamestnanci boli naklonení tejto myšlienke a myslím 
si, že to bolo vidieť na tom, ako sa dobre bavili.
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Začiatky
Po ukončení štúdia si našiel prácu 
v prestížnej videopožičovni Vide-
oArchives na Manhattan Beach. 
V práci prakticky nonstop sledoval 
fi lmy a to ho pripravovalo na karié-
ru. Spoznal sa s Rogerom Avarym, 
s ktorým začal písať scenáre. Na 
fi lmoch spolu skúmali všetko, dej, 
scény, herecké výkony, hudbu, 
strih, dialógy. 
Quentin spolu s Rogerom napísal 
scenár k fi lmu My Best Friend‘s 
Birthday, no žiadne štúdio im sce-
nár nezobralo, a tak sa rozhodli 
fi lm natočiť sami. Nanešťastie z fi l-
mu zostalo len tridsaťšesť minút, 
pretože štúdio zachvátil požiar 
a väčšina nakrúteného materiálu 
zhorela. Quentin však písal scená-
re aj naďalej. Napísal scenár pre 
krvavú romanticko-kriminálnu 
road-movie True Romance (Prav-
divá romanca), no nakoniec ho 
kúpil a zrežíroval Tony Scott a ob-
sadil doň hviezdy ako Christian 
Slater, Dennis Hopper či Brad Pitt. 
Ďalší napísaný scenár bol k fi lmu 
Natural Born Killers (Takí normál-
ni zabijaci), ktorý zrežíroval slávny 
Oliver Stone. Opäť to bol fi lm plný 
násilia a bol zakázaný vo viacerých 
krajinách. V USA dokonca inšpiro-
val zopár ľudí k podobným skut-
kom, aké konal ústredný herecký 
pár vo fi lme. 

Prvé režisérske úspechy
Prvým fi lmom, pre ktorý Quentin 
napísal scenár a sám ho aj režíro-
val, bol v roku 1992 fi lm Reservoir 
Dogs (Gauneri). Fantastický krimi 
thriller, ktorý sa prakticky celý odo-

text / MARTIN LESAY

JEDINEČNÝ QUENTIN TARANTINO
NARODIL SA 27. MARCA 1973 V  MESTE KNOXVILLE, ŠTÁT TENESSE V USA. DETSTVO JEDNO-
DUCHÉ NEMAL, JEHO MATKA CONNIE MALA LEN ŠESTNÁSŤ ROKOV A  JEHO OTEC TONY SA 
NA OBOCH VYKAŠĽAL KRÁTKO PO QUENTINOVOM NARODENÍ. FILM MU BOL JEDNODUCHO 
SÚDENÝ. MATKA HO POMENOVALA PODĽA JEJ OBĽÚBENEJ POSTAVY ZO SERIÁLU „GUNSMO-
KE“ A  QUENTIN UŽ OD ÚTLEHO DETSTVA TRÁVIL ČAS PREVAŽNE PRED TELEVÍZOROM. CELÉ 
HODINY DOKÁZAL POZERAŤ FILMY A SERIÁLY. KEĎ NEPOZERAL, ČÍTAL KOMIKSY ALEBO POČÚ-
VAL HUDBU. PRESŤAHOVAL SA DO LOS ANGELES A TU NAVŠTEVOVAL ŠKOLU HERECTVA. POPRI 
ŠTÚDIU SI PRIVYRÁBAL AKO VYHADZOVAČ V PORNOKINE. 

hráva v jednej garáži, je plný skve-
lých scén, originálnych dialógov 
a samozrejme násilia a krvi. 
Po úspechu s Reservoir Dogs pri-
šiel v roku 1994 úspech ešte väčší. 
Quentin natočil preslávený a kul-
tový Pulp Fiction (Historky z pod-
svetia). Film, v ktorom prebiehajú 
tri paralelné deje, ktoré sa prepoja 
úžasným spôsobom, je plný origi-
nálnych dialógov, absurdných scén 
a skvelej hudby. Film zaujal nielen 
divákov, ale aj kritikov, a to na ce-
lom svete. Získal hlavnú cenu za 
najlepší fi lm na festivale v Cannes, 
ale aj Oscara za najlepší scenár. 
Do hlavných úloh obsadil Johna 
Travoltu, Samuela L. Jacksona, 
Brucea Willisa a Quentinovu múzu, 
Umu Thurman. 
V roku 1997 prišiel fi lm Jackie 
Brown, ktorý bol prijatý rozpačito, 
no pre niektorých fanúšikov a kriti-
kov je práve tento fi lm jeho najlep-
ším. Hlavná hrdinka, Jackie Brown, 
je černošská letuška, ktorá si pri-
vyrába pašovaním peňazí drogo-
vého dealera, no je chytená dvomi 
agentmi, ktorí jej sľúbia zhovieva-
vosť, keď im pomôže dolapiť dílera 
a usvedčiť ho. Jackie zosnuje skve-
lý plán, ako získať milión dolárov, 
zbaviť sa policajta a aj dealera.  

Návrat na scénu
Quentin sa na čas stiahol a vrátil sa 
až v roku 2003 s akčným kung-fu 
fi lmom Kill Bill, ktorý kvôli svojej 
dĺžke musel rozdeliť na dva diely. 
Film sa stal takisto kultom a Uma 
Thurman hviezdou prvého formátu. 
V roku 2005 sa Quentin spojil so 
svojím dobrým priateľom, režisé-

rom Robertom Rodriguezom, a asi 
najslávnejším komiksovým auto-
rom Frankom Millerom pri fi lme 
Sin City (Mesto hriechu). Film je 
spracovaný na základe komiksovej 
predlohy Franka Millera a je plný 
nielen krvi a násilia, ale aj skvelých 
hercov a herečiek. 
Ďalším režisérskym počinom bol 
v roku 2007 Grindhouse: Death 
Proof (Grindhouse: Auto zabijak). 
Film plný typicky originálnych dia-
lógov brilantných kaskadérskych 
kúskov a naháňačiek áut.
V roku 2009 prišiel Quentin s voj-
novým fi lmom Inglourious Bastards 
(Nehanební bastardi), ktorý je 
uznávaným nielen divákmi, ale aj 
kritikmi. Film mal osem nominácii 
na Oscara a v hlavných úlohách sa 
predstavili Brad Pitt, Christoph Wal-
tz či Diane Kruger. Quentinovým 
posledným fi lmom je akčný wes-
tern z roku 2012 Django Unchained 
(Nespútaný Django). Dej sa odo-
hráva v období pred vypuknutím 
občianskej vojny. Hlavným hrdinom 
je otrok Django, ktorý má šancu 
získať vďaka nájomnému lovcovi 
ľudí Dr. Schultzovi slobodu, pokiaľ 
sa mu podarí dopadnúť vraždiacich 
bratov Brittlovcov. Film je podľa 
mnohých hodnotení kritikov najlep-
ším Quentinovým fi lmom po Pulp 
Fiction. Hlavným znakom fi lmov 
Quentina Tarantina je vysoká miera 
násilia a krvi, no jeho fi lmy nie sú 
horory. Filmy sú však plné skvelých 
dialógov a originálnych scén, sú 
skvelo natočené a vždy sprevádza-
né skvelou hudbou. Quentin Taran-
tino je skutočne jedinečný režisér 
a každý jeden jeho fi lm takisto.  
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text / MATEJ ADAMOV

REŽISÉRKA ZUZANA PIUSSI
ZUZANA PIUSSI JE SLOVENSKÁ REŽISÉRKA A DOKUMENTARISTKA. VYŠTUDOVALA  RÉŽIU NA 
FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTE VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE.
V ROKOCH 1992 – 2000 SPOLUPRACOVALA S DIVADLOM STOKA. V ROKU 2011 NAKRÚTILA FILM 
NEMOC TRETEJ MOCI. ZA ODVYSIELANIE DOKUMENTU ŽIADA SUDKYŇA HELENA KOŽÍKOVÁ 
ODŠKODNENIE 30-TISÍC EUR. PRÍPAD FILMÁRKY ZAUJAL AJ ČESKÉHO MINISTRA ZAHRANIČ-
NÝCH VECÍ KARLA SCHWARZENBERGA. „NAKRÚTILA SKVELÝ FILM,“ POVEDAL. „AK BUDE ZAŇ 
POTRESTANÁ, VRÁTIME SA O 25 ROKOV NASPÄŤ,“ DODAL. V JANUÁRI 2013 BOLO POLICAJNÉ 
VYŠETROVANIE PIUSSI ZASTAVENÉ. PODĽA REŽISÉRKY UKONČENIE SÚVISÍ S TLAKOM MÉDIÍ 
A S PODPISMI TAKMER 3000 ĽUDÍ NA PETÍCII. FILM OD FICA DO FICA ODMIETLI VEĽKÉ SLOVEN-
SKÉ KINÁ PREMIETAŤ, NAPOKON SA MAL PREMIETAŤ V MENŠÍCH KINÁCH A BYŤ DOSTUPNÝ NA 
INTERNETE. ZUZANA MOJŽIŠOVÁ JU V RECENZII TOHTO FILMU NAZVALA „GUERILLA GIRL SLO-
VENSKÉHO FILMU“. OD FICA DO FICA VYHRAL ANKETU DENNÍKA SME O KULTÚRNU UDALOSŤ 
ROKA V KATEGÓRII FILM. FILMY NEMOC TRETEJ MOCI A KREHKÁ IDENTITA SA DOSTALI NA 4. 
A 5. MIESTO ANKETY, NA KTOREJ SA ZÚČASTNILO TAKMER 300 ĽUDÍ ZAOBERAJÚCICH SA KUL-
TÚROU. JA VÁM TERAZ PONÚKAM EXKLUZÍVNY ROZHOVOR PRE TNU TRENDY. 

Kedy ste prvýkrát chytili do 
ruky kameru s tým, že niečo 
zdokumentujete?
Ako sa zapína a vypína kamera mi 
prvýkrát ukázal Rado Kubicka, môj 
mladší, skúsenejší kolega. Bolo to 
v prvom ročníku na VŠMU a robili 
sme fi lm o divadle Disk.

Vždy ste chceli dokumentovať 
politické dianie?
Nie. Nie som špecialista na politiku.

S akými prvotnými reakciami 
ste sa stretli po odvysielaní fi l-
mu “Nemoc tretej moci“?

Na premiére fi lmu Nemoc tretej 
moci boli ľudia, ktorí boli z fi lmu 
nadšení, ale aj ľudia, ktorí nadšení 
neboli a vrieskali na mňa.

Keby ste sa Vy dostali k moci, 
čo by ste zmenili v tomto štá-
te?
Zakázala by som štátne defi city, 
aby naše deti nemuseli za nás 
splácať dlhy. To je amorálne.

Cez média som sa dozvedel, že 
nie ste so žiadnym politikom 
v kontakte. Napriek tomu sa 
chcem spýtať, či má niektorý 
z našej politickej scény Vaše 
sympatie.
Najlepšie to povedal Breiner: „Mať 
obľúbeného politika je ako mať 
obľúbenú chorobu“.

Čomu pripisujete, že multiki-
ná nechceli premietať Váš 
fi lm „Od Fica do Fica“?
Strach. 

Čo si myslíte, ako sa na celú 
„gorilu“ pozerajú tí, ktorí zor-
ganizovali protestné zhro-
maždenia, keď tu máme teraz 
takmer s ústavnou väčšinou 
pána Fica? Už sú spokojní? 

Kde sú so zhromaždeniami te-
raz?
Musíte sa opýtať ich, neviem od-
povedať za niekoho iného.

Musím uznať, že nakrúcať 
o oligarchoch a skorumpova-
ných politikoch je dosť nebez-
pečné. Plánujete v tom pokra-
čovať? Nebojíte sa vyhrážok?
Nie som politický reportér, urobila 
som fi lm, lebo téma ma vtedy za-
ujímala. Oligarchovia nie sú ničím 
zaujímaví, iba vyciciavajú štátny 
rozpočet. 

Aké máte plány do budúcnosti?
Chcem isť nakrúcať do Ruska 
a ešte budem robiť so svojou ses-
trou hraný fi lm Život je krátky.
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text / FILIP BAĽAĽA

„ŠTUDUJEME, ČO NÁS BAVÍ“, 
ALE ČO POTOM?
KAŽDÝ DEŇ MÁME MOŽNOSŤ VIDIEŤ PRED ŠKOLOU REKLAMNÝ BILLBOARD S NÁZVOM “ŠTU-
DUJ ČO ŤA BAVÍ“. KAŽDÝ Z NÁS SA VZDELÁVA V ODBORE, KTORÝ HO BAVÍ A POVAŽUJE HO ZA 
PRIORITNÝ VO SVOJOM ŽIVOTE. MÁLOKTO Z NÁS SA VŠAK ZAMÝŠĽA AJ NAD TÝM, AKO A KDE 
SA PO ŠTÚDIU ZAMESTNÁ. NAŠA ŠKOLA PONÚKA VÝUČBU V  MODERNÝCH PRIESTOROCH, 
S KVALITNÝMI VEDECKO-PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKMI, NAPRIEK TOMU V KONEČNOM DÔ-
SLEDKU SAMI ŠTUDENTI MAJÚ SVOJU BUDÚCNOSŤ VO SVOJICH RUKÁCH A NA KAŽDOM JED-
NOM JE TO, AKO SA UPLATNÍ NA PRACOVNOM TRHU. V TOMTO ČLÁNKU SA SOM SA ROZHODOL 
OSLOVIŤ  PRODEKANKU  FSEV ING. ADRIANU GRENČÍKOVÚ, PHD., KTORÁ SA VENUJE OBLAS-
TI PERSONALISTIKY A POLOŽIL SOM JEJ ZOPÁR OTÁZOK, KTORÉ MÔŽU POMÔCŤ ŠTUDENTOM 
ROZŠÍRIŤ ICH OBZORY A ZÍSKAŤ PRAKTICKÉ INFORMÁCIE, KTORÉ IM POSKYTNÚ VÝHODU PRI 
UCHÁDZANÍ SA O PRÁCU. 

Vážená pani prodekanka, ako hodnotíte súčas-
nú situáciu na trhu práce?

„Súčasná situácia na trhu práce je asi zrejmá, to 
znamená, že každý si je vedomý, že je evidovaná 
vysoká miera nezamestnanosti. V súčasnej dobe 
sa nevytvárajú pracovné miesta, čo súvisí jednak 
s krízou, ale aj celkovým vývojom v rámci trhu prá-
ce. Vo veľkej miere tomu napomohli aj opatrenia 
vlády SR, ktoré do určitej miery znefunkčnili trh 
práce, a na ich základe  mnoho pracovných miest 
zaniklo. Čo sa týka prognóz do budúcna, v značnej 
miery závisí táto problematika od oživenia ekono-
miky, najmä tej nemeckej, keďže naša ekonomika 
je vysoko naviazaná práve týmto smerom.“

Vedia podľa Vás študenti, čo ich čaká na trhu 
práce a na pracovných pohovoroch? 

„Myslím si, že študenti nevedia, ani nikdy neve-
deli, ani nebudú vedieť, čo ich čaká na trhu prá-
ce, práve preto sú študentmi. Najväčší problém 
študentov je, že sa nepripravujú systematicky na 
konkrétne pracovné miesto, respektíve nevedia, 
čo očakávať, čo je podľa môjho názoru najväčšou 
chybou, pretože dnešná doba si systematický prí-
stup vyžaduje. To znamená, že študent by si mal 
v prvom rade uvedomiť, akú prácu chce vykoná-
vať a cieľavedome sa pripravovať na požiadavky, 
ktoré sú na tomto mieste požadované. Momentál-
ne je to tak, že ak si študent nájde prácu, ide skôr 
o náhodu a nie o cielené pracovné miesto, čo je 
v konečnom dôsledku na škodu.“

Aké sú najväčšie chyby, ktorých sa uchádzači 
o zamestnanie dopúšťajú?

„Najväčšou chybou je, že uchádzači nevedia, čo chcú. 
Ide o náhodné žiadosti a rozposielanie životopisov na 
akékoľvek pracovné ponuky, práve preto, že hľadanie 
práce nie je cieľavedomé. Ďalšia chyba, ktorú pova-
žujem za najväčšiu, je tá, že už tu na škole študenti 
nevenujú pozornosť žiadnym mimoškolským vzdelá-
vacím aktivitám. Mali by zamerať svoje činnosti na to, 
aby rozšírili svoj profesijný životopis už teraz. Určite 
by minimálne mali zlepšiť svoju jazykovú úroveň, aj 
keď sme sa domnievali v minulosti, že jazyková úro-
veň študentov bude narastať, opak je pravdou,  jazy-
ková úroveň študentov klesá, čiže nie je na požado-
vanej úrovni. Taktiež sú dôležité praktické zručnosti, 
ktoré im však škola nemôže poskytnúť, a preto by 
sa vo svojom záujme mali sami študenti snažiť o ich 
nadobudnutie. Myslím si, že študenti neefektívne vyu-
žívajú svoj voľný čas, ktorý majú popri štúdiu.“  

Určite nie je uchádzač ako uchádzač, poraďte 
prosím študentom, čo by už dnes mohli podnik-
núť, aby získali konkurenčnú výhodu.

„Študent musí v prvom rade študovať a to je jediná 
konkurenčná výhoda, aby maximalizoval svoje vedo-
mosti a zručnosti. Všetci študenti majú rovnaký dip-
lom, ale nie všetci majú rovnaké vedomosti, niekto 
ich nadobudne viac, niekto menej, vždy je to na štu-
dentovi. Samozrejme to súvisí aj so zodpovednosťou 
a kreativitou študenta, fl exibilitou, to znamená, ako 
sa vie prispôsobiť prostrediu. Sú to aj určité sociálne 
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kompetencie a komunikácia. Určite zamestnávatelia 
hľadajú komunikatívnych, fl exibilných ľudí s patričný-
mi vedomosťami, a to by si mal každý uvedomiť a na 
to klásť pozornosť každý už teraz“.

Všetkým je známe, že personalisti si na pracov-
ných pohovoroch všímajú okrem verbálnej ko-
munikácie aj tú neverbálnu. Mohli by ste nám 
prezradiť, ako odborníčka v oblasti personál-
neho manažmentu, aké neverbálne “chytáky“ 
si personalisti na uchádzačoch všímajú? 

„Ono ani nejde o chytáky, všeobecne je dôležité pri-
merané vystupovanie, ale to by malo byť každému 

známe. Nie je možné prísť na pracovný pohovor 
s tým, že sa zameriate na akúkoľvek komunikáciu, 
a to buď na verbálnu, alebo neverbálnu. Na trh práce 
musí každý prísť s tým, že ide niečo predať, a to, čo 
ide predať, má väčšiu kvalitu a je o to väčší záujem. 
V tomto prípade ide o kvalitu seba samého. Na druhej 
strane platí, že šťastie praje pripraveným, a niekedy 
je potrebné aj zariskovať a treba mať určitú dáv-
ku sebavedomia, ale nie prehnaného sebavedomia. 
A práve na to by sa mala zamerať pozornosť každého 
uchádzača o zamestnanie. Všeobecne sú známe urči-
té neverbálne signály, ktoré evokujú, že je uchádzač 
nervózny, ale nie je možné, aby sa uchádzač sústredil 
na ich minimalizáciu.“

text / MICHAL GARAJ / MAREK JELO

ŠTUDENTI KATEDRY POLITOLÓGIE SA ZÚČASTNILI 
INTENZÍVNEHO PROGRAMU ERASMUS NA KORZIKE
ŠTUDENTI MAREK JELO A MICHAL GARAJ SA  SPOLOČNE SO SVOJIM VYUČUJÚCIM PHDR. 
PETROM CSÁNYIM, PHD. ZÚČASTNILI INTENZÍVNEHO PROGRAMU ERASMUS V  DŇOCH 
9.  –  23. 3. 2013. MIESTOM KONANIA BOLA KORZICKÁ UNIVERZITA UNIVERSITY OF CORSICA 
PASCAL PAOLI SO SÍDLOM V MESTE CORTE. ĎALŠÍMI ÚČASTNÍKMI BOLI ŠTUDENTI A VYUČUJÚ-
CI Z NÓRSKA, ŠPANIELSKA, LITVY, PORTUGALSKA A POĽSKA. 

Hlavnou témou celého programu bolo zameranie sa 
na antropológiu krajiny v európskych chránených ob-
lastiach, od ktorej sa postupne odvíjali všetky ďalšie 
aktivity. Zaujímavá kombinácia študentských prezen-
tácií projektov, konferencií vyučujúcich a workshopov 
umožnila spoznať krajinu z rôznych uhlov pohľadu. 
Naše témy projektov boli zamerané na predstavenie 
Slovenskej republiky ako turistickej krajiny a ako dôle-
žitého nástroja rozvoja. Vnímanie týchto tém bolo pre 
nás ako študentov politológie odlišné v porovnaní s os-
tatnými ponúknutými prezentáciami. Snažili sme sa 
o všeobecné vnímanie problematiky doplnené aj o kri-
tické myslenie, poukázali sme na možné výhody, ale aj 
riziká. Najmä týmto pohľadom sme si získali pozornosť 
a záujem zo strany študentov aj vyučujúcich a podarilo 
sa nám následne rozvinúť živú diskusiu, ktorá bola pre 
nás najvyšším ocenením úspechu.  

Neboli to však len aktivity v priestoroch školy. Spozna-
li sme postupne všetky významné miesta a objekty v 
meste Corte, ktoré mali predovšetkým historickú spo-
jitosť. Návštevy archeologického oddelenia a múzea 
nám poskytli ďalšie množstvo informácií na ceste chá-
pania a spoznávania domácej korzickej histórie, kultú-
ry a ich vývoja počas storočí až po súčasnosť. Zorga-
nizované boli pre nás aj výlety mimo mesta Corte. Mali 
sme možnosť spoznať takmer celé východné pobrežie 
ostrova Korzika, mestá Aleria a najmä Bonifacio v nás 
zanechali veľmi hlboké a nezabudnuteľné spomienky.

Intenzívny program zaručoval našu pozornosť a aktivi-
ty nielen počas dňa, ale aj počas večerov. Práca bola 
vymenená za zábavu a takmer každý večer dýchal at-
mosférou národných farieb jedného zo zúčastnených 
štátov. Prezentovali sa typické prvky každého štátu 
a jej kultúry doplnené aj o ochutnávky tradičných jedál 
a nápojov. 

Na záver môžeme konštatovať, že sme prežili niekoľko 
dní v nádhernom prostredí ostrova Korzika v spoloč-
nosti študentov a vyučujúcich z rôznych kútov Euró-
py, ktoré nám poskytli množstvo dôležitých skúseností 
a kontaktov do ďalšieho štúdia a života. 
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text / MIROSLAVA ANDRÁŠOVÁ / NORBERT JIROŠ

ŽIVOT V INTERNÁTE
KAŽDÝ ŠTUDENT BÝVAJÚCI V INTERNÁTE MÁ INÉ PREDSTAVY O ŽIVOTE V ŇOM. NIEKTORÍ PRE-
FERUJÚ POCTIVÚ PRÍPRAVU NA SEMINÁRE A ĎALŠÍ SI ZAS SPÁJAJÚ ŽIVOT V INTERNÁTE S NE-
OBMEDZENÝMI „ŽÚRKAMI“ A VYCHUTNÁVANÍM SI ŠTUDENTSKÉHO ŽIVOTA NAPLNO. NIEKEDY 
SA VŠAK STANE, ŽE TIETO ZÁUJMY ČI PRIORITY SA NAVZÁJOM BIJÚ. TÍ POCTIVÍ SA SŤAŽUJÚ, ŽE 
„PARTY PEOPLE“ NIE SÚ  VŽDY OCHOTNÍ ICH AKCEPTOVAŤ. 
ČO SA TÝKA UBYTOVANIA V INTERNÁTE, ROZHODLI SME SA UROBIŤ TAKÝ MENŠÍ PRIESKUM, 
KTORÉHO CIEĽOM BOLO ZISTIŤ SPOKOJNOSŤ S UBYTOVANÍM V INTERNÁTOCH TNUAD. ZAUJÍ-
MALI NÁS NÁZORY NA KVALITU UBYTOVANIA A PRÍPADNÉ NÁVRHY NA ZLEPŠENIE. PRI SPRACO-
VÁVANÍ DOTAZNÍKOV SME SA STRETLI AJ S HUMORNÝMI ODPOVEĎAMI, ALE ZVÄČŠA ŠTUDENTI 
K HODNOTENIU KVALITY DANÉHO INTERNÁTU, NA KTOROM BÝVATE PRISTUPOVALI SERIÓZNE.
PODĽA VYPRACOVANÝCH DOTAZNÍKOV NAJVÄČŠIU ČASŤ UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV TVO-
RIA ŠTUDENTI POCHÁDZAJÚCI ZO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (CCA 28,70 %) A PRE-
ŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (25 %). NAJMENEJ ŠTUDENTOV TNUAD, KTORÍ SÚ UBY-
TOVANÍ V INTERNÁTOCH, JE Z  BRATISLAVSKÉHO A  TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
A DOKONCA MÁME TU AJ ŠTUDENTA Z ČIECH. SPOKOJNOSŤ S UBYTOVANÍM SA PRI JEDNOTLI-
VÝCH INTERNÁTOCH LÍŠI, PRETO SI ROZOBERIEME KAŽDÝ JEDNOTLIVO.

Študentský domov v Púchove
Ubytovanie  v tomto internáte ste hodnotili ako prie-
merné, niektorí až neuspokojivé, ale s vytvorenou 
dobrou atmosférou. Cena za ubytovanie sa zdá šesť-
desiatim percentám  opýtaných príliš vysoká. Pod-
mienky na štúdium sú podľa vás vyhovujúce, väčšine 
neprekážajú ostatní študenti, ktorí sa chcú baviť. Čiže 
nevznikajú  nejaké veľké konfl ikty pri rozdielnych zá-
ujmoch týkajúcich sa štúdia a zábavy. Hlavným prob-
lémom, resp. nedostatkom tohto internátu, sú zlé 
postele, ale inak žiadne veľké mínusy neboli uvede-
né. Za plusy bývania v  internáte považujete  krátku 
vzdialenosť od fakulty, bufet a dobrý kolektív, čo sa 
týka spolupráce pri štúdiu.
NÁVRHY na zlepšenie ubytovania: lepšie vybavenie 
kuchyniek, úprava izieb (nové postele), zakúpenie 
práčky, študovňa.

Študentský domov Záblatie
Väčšina  z ubytovaných uvádza, že je s ubytovaním 
spokojná, no tiež veľká časť hodnotí vybavenosť in-
ternátu ako zlú. Avšak celkovo ste spokojní, najmä 
s atmosférou a cenu taktiež hodnotíte ako vyhovu-
júcu. Podmienky na štúdium sú uspokojivé, no znač-
ným mínusom sú tenké steny, kvôli ktorým je počuť 
všetko z vedľajších izieb a tým je aj spôsobený nedo-
statok súkromia. Až 55% opýtaných uviedlo, že je to 
najväčší nedostatok.
NÁVRHY na zlepšenie ubytovania: úprava kuchynky, 
výmena/oprava okien, dodanie automatov s nápojmi 
a občerstvením.

Školský internát Staničná
Tento študentský internát ste hodnotili pomerne po-
zitívne. Veľká časť z vás je s ubytovaním spokojná 
a zvyšok ho hodnotí ako priemerné. Avšak čo sa týka 
ceny za ubytovanie, zhruba 60% sa vyjadrilo, že je vy-
soká. Aj keď uvádzate, že vás pri štúdiu ostatní  ob-
zvlášť nerušia, radi by ste privítali študovňu, tak ako by 
ju radi privítali aj študenti v ostatných internátoch.
NÁVRHY na zlepšenie ubytovania: úprava izieb, výmena 
okien, väčšia kontrola pri dodržiavaní nočného pokoja.

Ubytovňa JANKA
V ubytovni sme sa stretli s rozdielnymi názormi. Na-
priek tomu, že je táto ubytovňa všeobecne hodnotená 
ako jedna z tých lepšie zariadených, 20% z vás sa vy-
jadrilo, že nie je s ubytovaním vôbec spokojných. Keď 
sa rozprávame o cene za ubytovanie, tak práve tu sa 
stretávame s rozdielnosťou názorov; presne polovica 
uvádza, že vám suma vyhovuje a polovica považuje 
sumu za ubytovanie v tejto ubytovni za nadhodnote-
nú. Takto je to aj s pohľadom na  súčasné podmienky 
na štúdium. Ak rozoberáme otázku, či sú študenti, 
ktorí sa chcú učiť rušení ostatnými, väčšina uvádza, 
že hluk baviacich sa spolubývajúcich vadí (to uviedlo 
až 60%). Plusy Ubytovne Janka sú televízory, spolo-
čenská miestnosť, átrium, automaty s občerstvením, 
fajčiarsky priestor. Za mínusy považujete polohu (ďa-
leko od každej fakulty), pomalý internet a kradnutie 
jedla z chladničiek.
NÁVRHY na zlepšenie: zredukovanie počtu ubytova-
ných na izbe, zabezpečenie tlačiarne prístupnej pre 
študentov a viac chladničiek.

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
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Vysokoškolský internát TIME
Čo sa týka ubytovne TIME, určite najväčším plusom 
je blízkosť jednak centra mesta a jednak blízkosť Fa-
kulty sociálno-ekonomických vzťahov a Katedry poli-
tológie. No aj tu majú študenti problémy so spokoj-
nosťou ohľadom vybavenosti. Medzi značné mínusy 
patria problémy s internetom, problémy s kúrením, 
nečistota a nezáujem vyhovieť zo strany majiteľa. 
Vzhľadom na podmienky, v ktorých bývate, je cena 
za ubytovanie podľa vášho vyjadrenia podstatne nad-
hodnotená a 80% z vás by prijalo zriadenie študovne. 
NÁVRHY na zlepšenie: lepšie udržiavanie čistoty, re-
konštrukcia sociálnych zariadení (WC, sprchy).

Ubytovňa PETER
Táto ubytovňa má zmluvu s univerzitou len do konca 
tohto semestra, z hygienických a ďalších dôvodov je 
nevyhovujúca. Napriek tomu ste podmienky na štú-
dium na tejto ubytovni hodnotili ako vyhovujúce, no 
jednoznačne ste sa zhodli, že cena je vzhľadom na 
vybavenosť a ďalšie faktory príliš vysoká. Práve pri 
spracovávaní dotazníkov tejto ubytovne sme sa stretli 
s opačným názorom študentov na realizáciu študovne 
oproti ostatným internátom. Študovňu na ubytovni 
považujete za nepodstatnú.
NÁVRHY na zlepšenie: rekonštrukcia WC, spŕch, izieb 
a zakúpenie práčky.

text / LENKA BARTOŠOVÁ

ZVEĽAĎUJEME
PROSTREDIE NA FŠT
Viete si predstaviť svoje okolie bez stromov? Asi ťažko, veď dreviny majú v mestách mimoriadny význam z hľa-
diska ochrany a tvorby životného prostredia. To, že aj „špeciálka” má ekologické cítenie, dokazuje výsadba 
ovocných stromčekov v areáli Fakulty špeciálnej techniky v Záblatí. Túto, dúfajme, že tradíciu, začal náš p. dekan 
doc. Ing. Peter Lipták, CSc. spolu s prodekankou pre vedu, výskum, rozvoj a medzinárodné vzťahy Ing. Máriou 
Ličkovou, PhD., s prodekanom pre výchovu a vzdelávanie Ing. Jozefom Eliášom, PhD., a s prodekanom pre 
sociálnu starostlivosť a spoluprácu s praxou Ing. Štefanom Pivkom, PhD. Ich snahou a zámerom je zveľadenie 
a zlepšenie stavu životného prostredia vytvorením nových plôch v okolí fakulty výsadbou stromov. Touto formou 
chcú zainteresovať aj študentov, ktorým nie je ľahostajné, aké dedičstvo prenecháme ďalším generáciám po 
nás, veď stromy vplývajú na náš zdravotný stav a hlavne duševnú pohodu nielen študentov, ale aj pedagógov...

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
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text / MATEJ ADAMOV

INTRÁKOVÉ JEDLÁ
URČITE TO POZNÁ KAŽDÝ ŠTUDENT. V NEDEĽU NA “INTRÁK“ S RUKSAKOM PLNÝM JEDLA. JEDLO 
OD MAMY, ASPOŇ TEDA MNE, VYDRŽÍ TAK MAXIMÁLNE JEDEN ČI DVA DNI. NIE VŠAK KAŽDÝ JE 
TAKÝ ŽRÚT AKO JA. POTOM, AKO SCHMATNEME POSLEDNÉ SÚSTO MAMINEJ DOBROTY, NA-
STÁVA TVRDÁ REALITA. NA RADE SÚ ROŽKY, PÁRKY, PAŠTÉTY, MASLO, SALÁMA ALEBO V TOM 
LEPŠOM PRÍPADE VIANOČKA S ČAJOM. PRÍPADNE SI TÍ MENEJ LENIVÍ NIEČO UVARIA. VÄČŠINOU 
SÚ TO CESTOVINY SO SYROKRÉMOM A ŠUNKOU. NA TO VŠAK ANI RECEPT NEPOTREBUJETE. JE 
LEN NA VÁS, ČI CHCETE CELÝ AKADEMICKÝ ROK BYŤ LEN O SUCHEJ STRAVE ALEBO CESTOVI-
NÁCH, ČI SI PRIPRAVIŤ NIEČO NOVÉ A PREKVAPIŤ CEZ TÝŽDEŇ ŽALÚDOK. PONÚKAM VÁM PÁR 
LACNÝCH, CHUTNÝCH A RÝCHLYCH RECEPTOV. NEBOJTE SA, VŠETKY SÚ ODSKÚŠANÉ, A TEDA 
AJ JEDLÉ. 

Prvým chutným a rýchlym recep-
tom je „wifonkový šalát“, aspoň 
tak sme ho nazvali.
Potrebujeme: malú fľaštičku ta-
társkej omáčky, dva balíky instant-
ných polievok (najlepšie wifon), 
100g šunky, plechovku kukurice, 
pečivo. 
Postup: Z balíka vyberieme ces-
toviny a vložíme ich do veľkej 
misky, vylejeme na ne tatársku 
omáčku a necháme chvíľu cestovi-
ny zmäknúť, pokoreníme korením 
z jedného balíka polievky. Šunku si 
nakrájame na pásiky a s kukuricou 
všetko zmiešame. Podávame s pe-
čivom. (Vyjde ťa to cca do 3,50 € 
a čas, ktorý zabiješ na prípravu 
tohto jedla je max. 15 minút.)

Ďalším skvelým receptom je „in-
tráková zeleninová polievka“. 
Určite každému padne vhod niečo 
teplé do žalúdka, a práve pre túto 
chvíľu sa hodí polievka. Ak máte 
po ruke jednoplatničku a hrniec 
s dostatočným objemom, nie je 
problém.
Potrebujeme: mrazenú zeleninu 
(poprípade čerstvú z domu), kore-
nie celé, soľ, 4 zemiaky, mrvenicu, 
bujón. 
Postup: Očistenú a nakrájanú do-
mácu zeleninu spolu so zemiakmi 
(tiež očistenými a nakrájanými) 
hodíme do hrnca s osolenou vo-
dou a s bujónom, mrvenicu si uva-
ríme zvlášť podľa návodu, poprí-
pade, ak máme mrazenú zeleninu, 

najskôr dávame zemiaky a po de-
siatich minútach až zeleninu. Poč-
káme, kým všetko nie je uvarené, 
a podávame :-).  (Vyjde ťa to tak 
max.  2 € a príprava spolu s vare-
ním trvá približne 30 min.)

Ak ste už troška zručnejší a okrem 
vyprážania chleba vo vajíčku chce-
te skúsiť zvládnuť ťažšie jedlo 
a prekvapiť tak spolubývajúcich, 
mám tu pre vás tip na „špagety 
po Trenčiansky“ :-). 
Potrebujeme: kukuricu, čierne 
olivy, olej, soľ, čierne korenie, ba-
zalku, kečup, špagety.
Postup: Do hrnca dáme olej, oli-
vy, nakrájame na kolieska, dáme 
ich do hrnca a pridáme kukuricu, 
avšak bez vody z konzervy, osolí-
me, okoreníme, opražíme a potom 
pridáme kečup. Ak chceme omáč-
ku viac riedku, tak pridáme trošič-
ka vody a počkáme, kým začne 
vrieť.  Odstavíme a zmiešame so 
špagetami a môžeme navrch na-
strúhať syr, ak sme nejaký našli 
v chladničke od spolubývajúceho.  
(Toto jedlo ťa vyjde tak do 5 €, ak 
sa poskladáte aj menej. Čas prí-
pravy tak do 35 min.)
Ku každej fajnovej omáčke alebo 
pečeným kuracím stehnám z Billy 
patrí aj dobre urobená ryža, čo 
sa naozaj málo komu okrem mňa 
podarí. Tu je jeden výborný tip, 
ako ju správne a chutne pripraviť. 
Najjednoduchšie je kúpiť vreckovú 
a uvariť podľa návodu na oba-

le.  No ak nemáme túto možnosť 
a ryžu máme klasickú, tak si ryžu 
poriadne premyjeme v studenej 
vode a osmažíme na oleji do sklo-
vita, stíšime plameň, pridáme soľ, 
vegetu, do stredu 2 cibule a pod-
lejeme vodou (na 1 kg ryže asi 1,5 
– 2 l vody). Prikryjeme pokrývkou 
a varíme, kým sa voda neodpa-
rí. POZOR, aby ryža neprihorela! 
Ochutnáme, a ak je ešte tvrdá, tak 
dolejeme potrebné množstvo vody. 
Hotovú ryžu odstavíme a necháme 
ešte pár minút prikrytú. Lepšie je, 
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ak sa ryža nemieša, aby sa nám 
„nepodžabkala“. 
K tejto ryži by sa perfektne hodil 
„kurací stroganov“. Postup je 
nasledovný. 
Potrebujeme: 1 kg kuracích pŕs, 
1 smotanu na varenie, 2 cibule, 
olej, čierne korenie, kečup, plno-
tučnú horčicu, soľ, hladkú múku, 
kyslé uhorky. 
Postup:  Mäso nakrájame na re-
zance alebo kocky, v hrnci opra-
žíme do sklovita 2 nadrobno po-
krájané cibuľky, pridáme mäso 
a dusíme takmer do mäkka, v prí-
pade potreby podlejeme troškou 
vody. Potom pridáme horčicu, 
kečup a dusíme dovtedy, až kým 
mäsko nebude úplne mäkké. Na-
koniec poprášime hladkou múkou, 

zamiešame, zalejeme smotanou, 
necháme prevrieť, dochutíme so-
ľou, čiernym korením a kto chce 
môže aj červenou mletou papri-
kou. Podávame s ryžou a kyslými 
uhorkami. (Tu treba trošku väč-
ší rozpočet, max. 8 €, ale ak sa 
viacerí poskladáte, máte chutný 
obed. Čas prípravy do 50 min.) 

Na záver sa vrátim k cestovinám. 
Viem, tie každému už lezú hore 
krkom, ale ak ich zmiešate s tu-
niakom, kukuricou,  hráškom, pri-
solíte a troška okoreníte, tak máte 
takisto chutnú rýchlu a lacnú po-
chúťku. Tak dúfam, že som vás 
dostatočne motivoval a inšpiroval. 
Prajem dobrú chuť.

text / MICHAELA MIHÁLECHOVÁ

PROBLÉMY S PAMÄŤOU? 
ČASTO SI PRED SKÚŠKOU HOVORÍTE, ŽE SA TOTO VŠETKO NEMÁTE ŠANCU NAUČIŤ, ŽE SI TO 
NEZAPAMÄTÁTE? MÁTE POCIT, ŽE ĽUDIA OKOLO VÁS SÚ INTELIGENTNEJŠÍ AKO VY LEN PRETO, 
ŽE TOHO MAJÚ VIAC SPRAVENÉHO? ŽE ZVLÁDLI SKÚŠKU NA PRVÝKRÁT NA ROZDIEL OD VÁS? 
ZDANIE KLAME! NIE VŽDY TO MUSÍ BYŤ TAK.

Všetko je len na vás. Ako viete 
efektívne využívať svoj čas a ako 
veľmi ste cieľavedomý. Ako sa ho-
vorí: Kto chce, hľadá spôsoby, kto 
nie, hľadá výhovorky. V prvom rade 
je potrebné si stanoviť určité ciele, 
priority, bez tých sa ďalej nepohne-
te. Ak dáte prednosť večernému 
kinu pred štúdiom, tak je viac než 
jasné, že rannú skúšku asi  sotva 
zvládnete. Je potrebné si určiť, čo 
v živote chcete dosiahnuť, a pevne 
si ísť za svojim cieľom, nenechať 
sa zbytočne rozptyľovať a ovplyv-
ňovať okolím! Sústrediť sa na cieľ, 
ktorým určite pre väčšinu z nás 
študentov Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka je úspešne do-
končiť štúdium. Týmto vám chcem 
ponúknuť zopár zaručených rád, 
ako predísť zbytočným problémom 
počas skúškového obdobia.

Ak ide o našu pamäť, rozlišujeme 
senzorickú, krátkodobú a dlhodo-

bú. Pamäť úzko súvisí s pozor-
nosťou, myslením a učením. Je-
dine vďaka dlhodobej pamäti ste 
schopní pamätať si a vybavovať 
spomienky, myšlienky a vedomosti 
potrebné k životu. 

Ak sa začínate niečo učiť, je po-
trebné si k danému učivu vytvo-
riť pozitívny postoj. Dôležitá je 
ďalej koncentrácia. Zamerajte 
svoju pozornosť na podstatu. 
Čím ste sústredenejší, tým je 
vaša pamäť lepšia. Nerozptyľujte 
sa množstvom informácií. Snažte 
sa predísť stresu. Úzkosť, strach 
a depresia prispievajú k poru-
chám pamäti. Zhoršuje vašu 
schopnosť koncentrácie. Emócie 
– čím viac je informácia spojená 
so silnou emóciou či už pozitív-
nou alebo negatívnou, tým lepšie 
sa vám vryje do pamäti. Dôleži-
tú úlohu zohráva určite aj odpo-
činok. Uvoľnenie a dostatočný 

spánok umožňujú, aby si mozog 
oddýchol. V neposlednom rade 
je dôležité precvičovanie pamäti, 
načo je určite dobré riešenie krí-
žoviek a sudoku, hrajte scrabble. 
Pomôžu vám aj vhodne zvolené 
potraviny. Na myseľ pozitívne 
pôsobí konzumácia ovocia, rýb, 
vlákniny, bielkovín, energetic-
kých nápojov, orechov, ktoré 
zlepšujú prekrvenie mozgu. 

Všetko je len vo vašich rukách; je 
len na každom z vás, kto si tieto 
slová zoberie k srdcu, kto chce 
vedieť viac, pracovať na sebe 
a učiť sa novým veciam. Prajem 
vám vo vašom budúcom vzdelá-
vaní veľa úspechov a chuti, chuti 
vedieť niečo nové, nadobudnúť 
nové vedomosti, lebo ako pove-
dal sám Napoleon I. Bonaparte: 
„Hlava bez dobrej pamäti je pev-
nosť bez posádky.“
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text / MAGDALÉNA SLEZÁČKOVÁ

„LETOM SVETOM

K POTULKÁM“ 
NA ÚVOD BY SOM SA VÁM RADA PREDSTAVILA: VOLÁM SA MAGDALÉNA A SOM ŠTUDENTKOU 
TRENČIANSKEJ UNIVERZITY, ODBORU POLITOLÓGIA. MEDZI MOJE ZÁĽUBY PATRÍ CESTOVANIE 
A  SPOZNÁVANIE KULTÚRY NOVÝCH KRAJÍN. VYBERIEME SA SPOZNÁVAŤ DRUHÉ NAJVÄČŠIE 
MESTO SLOVENSKA – KOŠICE A ZATÚLAME SA ĎALEKO ZA HRANICE DO VEĽKOLEPÉHO PARÍŽA. 

Mesto Košice sa rozprestiera na vý-
chodnom Slovensku a je druhým 
najväčším mestom Slovenska. Je 
nositeľom titulu Európskeho hlav-
ného mesta kultúry na rok 2013. 
O nositeľovi titulu rozhoduje Rada 
EÚ na základe odporúčania Eu-
rópskej komisie. Vašu pozornosť  
v tomto meste upúta svojou im-
pozantnosťou najmä kompaktné 
historické centrum s pamiatkami. 
Nájdete aj také, ktoré sa ukrývajú 
v tieni, a musíte ich nájsť. V Koši-
ciach si každý nájde svoje a na prvý 
pohľad sa do tohto mesta zamiluje. 

Objavme spolu najkrajšie skvosty, 
ktoré nám toto mesto ponúka na 
dlani:

Dolná brána –  ide o pomenova-
nie komplexu podzemného múzea 
s pôvodným  vstupom do mesta. 
Vyznačuje sa pôvodnými hradba-
mi, ktoré vznikli v 2. polovici 13. 
storočia. V súčasnosti je tento 
komplex s vytvárajúcou jedineč-
nou atmosférou miestom výstav 
a tradičných septembrových Ko-
šických slávností vína.

Gersterov dom – dom košické-
ho rodáka, ktorého diela sú známe 
predovšetkým v Grécku a v Ameri-
ke. Kúsok od východu z podzem-
ného múzea môžete spoznať  veľ-
kosť inžiniera Bélu Gerstera, ktorý 
bol projektantom známych priepla-

vov, kanálov, železníc a medzi iný-
mi aj Panamského prieplavu.

Východoslovenská galéria – 
sídlo Východoslovenskej galérie 
skrýva okrem priestorov pre expo-
zície aj prekrásnu zasadaciu miest-
nosť a skvostnú najmenšiu verej-
nú kinosálu v Košiciach.

Erb mesta Košice – nachádza sa 
v malom parku, do ktorého vstúpi-
te po východe z galérie. V prednej 
časti parku sa nachádza bronzo-
vá plastika košického erbu z roku 
1369, ktorý patrí medzi najstaršie 
mestské erby v Európe. Podoba 
krásneho anjela s rytierskymi atri-
bútmi rozprestiera svoje anjelské 
krídla a ako ochranu vo svojich ru-
kách zviera košický erb.

Gotická katedrála – Dóm sv. 
Alžbety – patrónkou mesta Košíc 
bola Alžbeta a práve jej symboli-
ku spoznáte okamžite pri návšteve 
Dómu svätej Alžbety. Je najvý-
chodnejšou gotickou katedrálou 
západného štýlu v Európe a záro-
veň je aj najväčším chrámom na 
Slovensku. V Dóme sv. Alžbety sa 
nachádza nádherne fascinujúci ol-
tár sv. Alžbety, vzácne gotické toči-
té dvojité schodisko, hrobka vodcu 
najväčšieho protihabsburgského 
povstania v Uhorsku Františka II. 
Rákociho,  ale taktiež slnečné ho-
diny z roku 1477. Nádherný výhľad 

ponúka aj výstup na 60 metrov vy-
sokú severnú vežu. 

Kaplnka sv. Michala – je vrcho-
lom gotiky a  prekvapuje najmä 
svojou štýlovou čistotou, útulnos-
ťou a harmóniou. V minulosti bola 
obklopená cintorínom a nachádza-
la sa v nej kostnica. Teraz je zasvä-
tená archanjelovi Michalovi, ktorý 
má službu pri vchode do druhého 
sveta a odtiaľ už vyprevádza kaž-
dú dušu pred Boží súd.

Urbanova veža – pôvodne zvo-
nica, kde bol umiestnený veľmi 
slávny košický zvon Urban. V tejto 
45 metrovej veži sa nachádza aj 
jediné múzeum voskových fi gurín 
na Slovensku.

Park s hrajúcou fontánou 
a zvonkohrou – veľmi očarujúci 
je park, v ktorom sa každú hodinu  
rozozvučí strapcovitá zvonkohra 
s dvadsiatimi dvoma zvonmi. V let-
nom období sa do rytmov zvon-
kohry pridá aj spievajúca fontána, 
ktorá po odznení zvonkohry svieti 
a strieka podľa akéhokoľvek zdro-
ja zvuku.

Budova štátneho divadla – 
divadlo navrhnuté architektom 
Adolfom Langom. Exteriér s prv-
kami neobaroka a secesie očarí aj 
zvlnený interiér v tvare harfy, krás-
ne secesné doplnky a na strope 
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výjavy z hier svetového dramatika 
Williama Shakespeara v podaní 
Peregrina Gastgeba z Viedne.

Immaculata – mórový stĺp nazý-
vaný aj súsošie Immaculata, ktorý 
sa nachádza kúsok za divadlom, 
a je umiestnený v parku. Podľa le-
gendy sa traduje, že pod jedným 
stĺpom sa nachádzajú telesné po-
zostatky sv. Valentína.

Historická radnica – bola po-
stavená v rokoch 1779 – 1780 
s výrazným košickým erbom nad 
balkónom. Vo vnútri radnice sa 
nachádzajú krásne sály s repre-
zentačnými priestormi primátora 
mesta. Cez nádvorie budovy je 
umožnený vstup do bývalého kina 
Fórum (dnes Slovan), do zrekon-
štruovanej krytej sály, ktorá je ako 
stvorená na koncerty a divadelné 
predstavenia.

Metropola Paríž je najvyhľadáva-
nejším cieľom všetkých turistov. 
S touto metropolou sa nám spája 
jedinečná Eiffelova veža.  Paríž je 
označovaný aj ako mesto svetiel 
a je jedným z najromantickejších 
miest vo svete. Paríž patrí  k mes-
tám, ktoré sa spájajú s prívlastkom 
móda. Každý jeden z nás by si od-
tiaľ rád priniesol nejaký suvenír 
v podobe vychyteného prírastku 
do svojho šatníka, ktoré dýcha 
francúzskym šarmom, eleganciou, 
poprípade aj kúskom modernej 
extravagancie. Vďaka jednej níz-
konákladovej leteckej spoločnos-
ti je možné sa dostať do Paríža 
za celkom nízke ceny, letenky sú 
v ponuke od 28€. Spolu sa poďme 
pozrieť, aké lákadlá nám najro-
mantickejšie mesto Paríž ponúka 
na dlani.

Eiffelova veža – medzi nezame-
niteľnú panorámu a symbol Paríža 
patrí 324 metrov vysoká „Železná 
dáma“, ako familiárne prezývajú 
Eiffelovku praví Parížania. Nájdete 
ju na ľavom brehu rieky Seiny na 
Marsových poliach a je najpopulár-
nejšou atrakciou v meste. Na mno-

hých pôsobila Eiffelova veža v čase 
svojho postavenia ako päsť na oko.

Versailles – je výkladnou skriňou 
najslávnejšieho obdobia francúz-
skej monarchie a jedným z naj-
impozantnejších zámkov. Ľudovít 
XIV. preniesol práve sem svoj dvor 
z parížskeho paláca v Tuileries 
a Louvre, aby dokázal lepšie kon-
trolovať šľachtu a zabrániť prípad-
ným vzburám v hlavnom meste 
Francúzska. Nádherným a najsláv-
nejším priestorom v celom paláci 
je jednoznačne Zrkadlová sála. 
Dokončená bola v roku 1684, so 
svojou dĺžkou 73 metrov sa radí 
k tým najväčším priestorom v pa-
láci a využívala sa prevažne pre 
najvýznamnejšie udalosti a oslavy. 

Múzeum Louvre – patrí medzi 
najnavštevovanejšie múzeá na 
svete. V súčasnosti má múzeum 
zbierku vyše 35 000 exponátov, 
ktoré sú vystavené na približne 60 
tisíc metroch štvorcových.

Sainte – Chapelle – nenápadná 
kaplnka, ktorá je jednou z najúžas-
nejších ukážok ľudského umenia. 

PARÍŽ
Kaplnka bola postavená v 13. sto-
ročí najmä pre potreby uschovania 
posvätných relikvií zo života Ježiša 
Krista.

Luxemburské záhrady – sú 
druhým najväčším verejným par-
kom hlavného mesta Francúzska. 
Výstavba parku sa datuje už od 
roku 1612. Park je tvorený záhra-
dami, ktoré sú súčasťou Luxem-
burského paláca.

Katedrála Notre Dame – ka-
tedrála, ktorá prežila niekoľko 
storočí a bola svedkom  mnohých 
ľudských tragédií. Výstavba začala 
v polovici 12. storočia v najstaršej 
časti Paríža, Ille de la cité. Najob-
ľúbenejšou turistickou atrakciou je 
výstup na vežu katedrály, z ktorej 
sa vám naskytne úžasný výhľad 
na mesto a tiež môžete zazrieť aj 
susedný ostrov lle St.-Louis. 

Víťazný oblúk – veľkolepej pa-
miatke patrí aj označenie „vzne-
šená oslava víťaznému ťaženiu 
Napoleonovej armády“. Napoleon 
si stavbu objednal v roku 1806 po 
návrate z bitky pri Slavkove.
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Cintorín Pére – Lachaise – jeden 
z najznámejších a najprestížnej-
ších svetových cintorínov. Môže-
me ho priradiť k najobľúbenej-
ším pamiatkam mesta. Posledné 
údaje uvádzajú, že sa na cinto-
ríne nachádza približne 70 tisíc 
hrobov. Miesto svojho odpočinku 
tu našlo aj veľa známych osob-
ností.

Latinská štvrť – rozprestiera 
sa v okolí svetoznámej parížskej 
univerzity Sorbonne. Štvrť si svo-
je meno zaslúžila vďaka tomu, že 
bola centrom vzdelanosti Paríža 
a latinčina bola jediným vyučova-
cím jazykom nielen na Sorbonne, 
ale aj na školách, ktoré sa vo štvr-
ti nachádzajú vrátane prestížnej 
École Normale Supérieure.

La Défense – ide o typickú mo-
dernú štvrť s  koncentráciu výško-
vých budov v Európe, ktorá osloví 
najmä fanúšikov modernej archi-
tektúry.

Grand Palais – veľký palác, kto-
rý bol v roku 1900 postavený pri 
príležitosti Universal Exposition. 
Spolu s blízkym Petit Palais patrí 
k najkrajším ukážkam ozdobnej 
Beaux-Arts architektúry.

Panthéon – v 18. storočí bol pô-
vodne postavený ako kostol na 
rozkaz Ľudovíta XV. V súčasnos-
ti slúži ako svetské mauzóleum, 
ktoré je miestom posledného od-
počinku velikánov francúzskeho 
národa.

Canal Saint – Martin – 4,5 ki-
lometra dlhý kanál spájajúci Canal 
de l’Ourcq a Seinu. Okolie je jed-
ným z najpokojnejších oblastí 
rušného a chaotického Paríža, 
zároveň je lemované obrovským 
množstvom bohémskych kaviar-
ničiek, kozmopolitných barov 
a reštaurácií. Pri kanáli  sa nachá-
dza aj množstvo vybudovaných 
chodníkov, cyklotrás, malých par-
kov a detských ihrísk. 

Rodinovo múzeum – Rodin toto 
sídlo daroval štátu pod jedinou 
podmienkou, že tu po jeho smr-
ti bude múzeum venované jeho 
tvorbe. Od roku 1919 bolo pome-
nované ako Rodinovo múzeum 
a nachádza sa tu väčšina umelco-
vých významných sôch. 

Place de la Concorde – námestie, 
pre ktoré je charakteristická jeho dĺž-
ka 359 metrov a šírka 212 metrov. 
Námestiu dominuje egyptský obe-
lisk vztýčený uprostred, ktorý má 23 
metrov, váži približne 230 ton a je vy-
robený z ružovej žuly. Na vrchu má 
zlatý pyramídový hrot. V roku 1836 
bol privezený do Paríža. Mesto Paríž 
ho získalo ako dar od egyptského vi-
cekráľa Muhammada Aliho. 

Disneyland Paríž – raj detí, ktorý 
je súčasťou Paríža od roku 1992. 
Zábavný park Eurodisneyland je 
prvým Disney parkom v Európe 
a ponúka rôzne možnosti využitia 
voľného času.
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OSEMSMEROVKA

Na zložité otázky existujú
(TAJNIČKA – 26 písmen)

ADRESA, ALABASTER, ALEGRO, AMANDUS, APARÁT, ARMÁDA, ASTMA, ASTRA, 
BARBAR, BLÚZA, ČAKAN, DARČEK, DEDINA, DIEROVAČ, DIPLOMAT, DOMOVNÍK, 
DRAPA, DREVINA, GOLIER, HANBA, IDYLKA, IHRISKO, ISTIČ, KABELA, KAKTU-
SY, KALAP, KANAPA, KARAS, KARATE, KARAVAN, KARIMATKA, KARMA, KARTA, 
KARTEL, KERAMICKÁ VÁZA, KLASIKA, KLASY, KOLOMAN, KOMÍN, KOMODA, 
KONÁRE, KOSÁK, KOŠELE, KRAVA, KREMENE, KÚPELE, LAMPA, LEOPARD, LIE-
VIK, LORETKA, MAKETA, MEDÚZA, MLOK, MORENA, MORKA, MORUŠA, MOTÚZ, 
MROŽE, MULICE, NIKEL, NOCĽAH, NOŽE, NOŽÍK, OKRUH, OKTÁVA, OLOVO, 
OPATERA, OPLAN, OPRATY, ORAVA, ORNAMENT, OSADA, PANDA, PANEL, PÁ-
PEŽI, PARITA, PATRIA, PERINA, PIANO, PILINY, PLOMBA, PODNIK, PORADA, 
POTKAN, PUKANEC, PÚPAVA, REMOSKA, RIEKANKA, RODINKA, ROZPOR, RUKA-
VICE, SANDOKAN, SEKTA, SKRAT, SOKEL, SOLÚNČAN, SRNA, STOPA, SVIATOK, 
ŠARKAN, ŠARM, ŠTÓLA, ÚLOMOK, ÚPAL, TITAN, TRENIE, TULENE, TOVAR, TVA-
ROH, ÚRODA, VIDINY, VIERA, VIETOR, VYDRA, VÝROK, ZÁVORA, ZELENINOVÝ 
ŠALÁT, ZEMIAK, ZORNICA.
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Príde študent na štátnice, 
posadí sa a skúšajúci mu 
položí otázku: 
- Tak mi vysvetlite, čo je 
 to podvod? 
- Podvod bude, keď ma 
 teraz necháte prepadnúť! 
- povie študent. 
- Čože?! 
- vyskočí skúšajúci 
 zo stoličky, 
- to ako myslíte? 
- Lebo zneužijete 
 nevedomosť druhého 
 na to, aby ste ho 
 poškodili! 

Idú múdry a hlúpy na štát-
nice. Hlúpy vraví múdre-
mu:
- Zisti mi otázky, aby som 
 aj ja spromoval.
Múdry vojde dnu, kde sa 
ho pýtajú:
- Kto viedol veľkú októbrovú 
 revolúciu v Rusku?
- Lenin.
- Kto bojoval v druhej
 svetovej vojne proti 
 Rusku?
- Hitler.
- Koľko je na nebi hviezd?
- To ešte nie je vedecky 
 zistené.
Múdry obháji a vraví na 
chodbe hlúpemu správne 
odpovede.
Vojde hlúpy do miestnosti 
a tu mu vravia:
- No, keďže ste tak trošku 
 menej inteligentný, 
 povedzte nám, ako sa 
 volal Váš dedko.
- Lenin.
- A váš otec?
- Hitler.
- A ste vy normálny?
- To ešte nie je vedecky 
 zistené.

VTIPY

ZÁBAVA A RELAX
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Atraktívna študentka príde na skúšku k profesorovi. 
Posadí sa, poodhrnie sukňu a povie: „Urobila by som 
čokoľvek, aby som dostala tú skúšku.“ Profesor nadvihne 
obočie: „Čokoľvek?“ Študentka si prisunie stoličku ku stolu 
profesora a stíši hlas: „Áno, ČOKOĽVEK!“.  Profesor sa k nej 
nakloní a spýta sa tiež po šepky: „Skutočne ČOKOĽVEK?“ 
Študentka sa k nemu nakloní a zašepká mu do ucha:
„Skutočne ČOKOĽVEK!“ Profesor sa k nej tiež nakloní 
a zašepká jej do ucha: „Mohla by ste... ŠTUDOVAŤ?“ 

Spytuje sa profesor architektúry študenta na skúške:
-“Tak mi povedzte, čo si predstavujete 
pod pylónovým mostom!“
-“Prosím vodu...“

KRÍŽOVKA VTIPY
Syn poslal domov SMS-ku:
-“Mama, nespravil som skúšku, 
priprav na to otca.“
Mama odošle odpoveď:
-“Otec je pripravený, priprav sa aj Ty!“

Študenti na skúške píšu písomku. 
Učiteľ zbadá, že jeden študent má ťahák.
 Študent ho inštinktívne rýchlo schoval 
a prišiel k nemu učiteľ.
Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej prehliadke 
nevie nájsť:
„Kam si ho schoval?!“
„To by som aj ja rád vedel....“

ZÁBAVA A RELAX
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je mladá, moderná a rýchlo sa rozvíjajúca univerzita, ktorá poskytuje 
kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 4 fakultách: sociálno-ekonomických vzťahov; špeciálnej techniky; 
zdravotníctva; priemyselných technológií; na celouniverzitnej  Katedre politológie a  spoločnom celouniverzitnom pracovisku 
Vitrum Laugaricio. Kvalitné vzdelanie poskytuje formou 3K a to Kvalitné študijné programy, Kvalitní učitelia a Kvalitné prostredie. 
Ako každý mladý človek, i Trenčianska univerzita je  otvorená, plná tvorivej energie, ochotná prijímať nové výzvy a pružne 
reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a trhu práce. Poskytuje vzdelávanie univerzitného typu v širšom spektre vedných 
disciplín zameraných na techniku, technológiu, manažment, zdravotníctvo a politológiu vo všetkých stupňoch vzdelávania.
Je významným centrom vedy a výskumu, ako aj ľudského potenciálu, ktorý je potrebné efektívne zhodnotiť. 

KATEDRA POLITOLÓGIE  
vedúci katedry: doc. PaedDr. Karol Janas, PhD. www.politologia.tnuni.sk

Cestou získaných teoretických poznatkov z odborných politologických disciplín 
porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov 
z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti, nachádza absolvent svoje uplatnenie 
vo verejnej správe, občianskych združenia, masmédiách, ale i v medzinárodných 
organizáciách O absolventov prejavujú záujem aj inštitúcie zaoberajúce sa cezhraničnou 
regionálnou spoluprácou, procesom komunikácie smerom k inštitúciám a organizáciám 
v rámci Európskej únie. Absolventom druhého stupňa štúdia v študijnom programe 
politológia ponúkame možnosť vykonať rigoróznu skúšku.
Kontakt: Bc. Dana Jamborová, tel.: 032/7400 911, e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk

ANORGANICKÉ TECHNOLÓGIE A NEKOVOVÉ MATERIÁLY    
Garant študijného programu: prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

Získané vedomosti a skúsenosti uplatní absolvent pri riešení 
problémov rozvoja anorganických technológií. Samostatne dokáže 
riešiť problémy znižovania odpadov a ich zhodnotenia. Jeho špeciálne 
vedomosti v oblasti skla, keramiky, žiaruvzdorných materiálov
a anorganických aditív, znalosť cudzieho jazyka, výpočtovej techniky
a informatiky vysoko ocenia zamestnávatelia v priemyselných odvetviach.

Kontakt: Mgr. Slávka Petrová, telefón: 032/7400 919
e-mail: slavka.petrova@tnuni.sk

TRENČIANSKA UNIVERZITA   
ALEXANDRA DUBČEKA 

V TRENČÍNE

Študentská 2, 911 50 Trenčín   www.tnuni.sk

CELOUNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY   

FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ so sídlom v Púchove   

CELOUNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA  

FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV   

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY   FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV   FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA  

Vzdelanie s perspektívou

DEKAN FAKULTY:
doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

Fakulta špeciálnej techniky 
prostredníctvom svojich študijných 
programov pripravuje absolventov 
na zabezpečovanie komplexnej 
starostlivosti o strojársku a špeciál-
nu techniku v priemysle alebo
v ozbrojených silách SR. Pracovný 
potenciál absolventov je žiadaný
i v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo 
opravárenskej sfére, v oblasti údržby, 
servisu a predaja automobilov, ako aj 
informačných technológií a robotiky.

Kontakt: Ing. Katarína Žitňanská
Telefón: 032/7400 270

e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk
www.fst.tnuni.sk

DEKAN FAKULTY:
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 
svojich absolventov vybaví teoretickými  
vedomosťami a poznatkami pre racionálne 
riešenie sociálno-ekonomických problé-
mov zamestnávania a využitia pracovného 
personálu. Dokážu koncepčne riešiť 
danú problematiku, riešiť stanovenie 
cieľov v súlade s potrebami podnikania, 
sformulovania politiky pre jednotlivé 
funkcie personálneho manažmentu, 
analyzovať, navrhovať, realizovať
a zabezpečovať jednotlivé programy
a systémy personálneho manažmentu ako 
aj riadiť tím ľudí a motivovať ich.

Kontakt: Andrea Barišová
Telefón: 032/7400 412

e-mail: andrea.barisova@tnuni.sk
www.fsev.tnuni.sk

DEKAN FAKULTY:
prof. Ing. Ján  Vavro, PhD.

Nosným smerom Fakulty priemyselných 
technológií so sídlom v Púchove je príprava 
odborníkov v oblastiach zameraných 
na gumu, sklo, textil a kovy. Fakulta sa 
orientuje na riadenie priemyselných 
systémov, základných výrobných 
technológií v materiálovom inžinierstve, 
ale aj sfére priemyselného a textilného 
dizajnu a návrhárstva. Vedecko-výskumná 
činnosť je prioritne zameraná v oblastiach 
experimentálneho hodnotenia fyzikálnych, 
mechanických a chemických vlastností 
materiálov, na numerické analýzy
a technologické procesy.

Kontakt: Ing. Zdenka Peclerová
Telefón: 032/7400 814

e-mail: zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk
www.fpt.tnuni.sk

DEKAN FAKULTY:
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Cieľom Fakulty zdravotníctva je príprava 
kvalifikovaného, vysoko erudovaného zdra-
votníckeho personálu k poskytovaniu 
ošetrovateľskej starostlivosti a prispievajúcemu 
k rozvoju ošetrovateľskej praxe vo všetkých jej 
oblastiach.  Prípravou kvalifikovaných odborníkov 
transformuje v praxi zdôvodnené vedecké metódy. 
V rámci laboratórnych vyšetrovacích metód 
poskytuje vzdelanie so zameraním na  laboratórne 
vyšetrovacie metódy za pomoci využitia najnovších 
systémov. Absolvent študijného programu 
fyzioterapia je pripravený samostatne vykonávať 
činnosti v liečebnej rehabilitácii, balneológií
a fyziatrii. Absolventom druhého stupňa štúdia
v študijnom programe ošetrovateľstvo ponúkame 
možnosť vykonať rigoróznu skúšku.

Kontakt: Ing. Renáta Vlčková
Telefón: 032/7400 610

e-mail: renata.vlckova@tnuni.sk
www.fz.tnuni.sk

TRENČIANSKA UNIVERZITA
Alexandra   Dubčeka    v    Tren-
číne ponúka uchádza-
čom atraktívne akredito-
vané študijné programy
vo všetkých troch stupňoch 
štúdia.

Rektor TnUAD:
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Akreditované študijné programy Forma 
štúdia

Titul Termín podania 
prihlášky

Mechanizmy špeciálnej techniky D, E Bc. 16.8. 2013

Špeciálna strojárska technika D, E Bc. 16.8. 2013

Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike D, E Bc. 16.8. 2013

Kvalita produkcie strojárskej techniky D, E Bc. 16.8. 2013

Servis a opravy automobilov D, E Bc. 16.8. 2013

Špeciálna strojárska technika D, E Ing. 16.8. 2013

Údržba špeciálnej mobilnej techniky D, E Ing. 16.8. 2013

Strojárske technológie a materiály D, E PhD.  7.8. 2013

Akreditované študijné programy Forma 
štúdia

Titul Termín podania 
prihlášky

Materiálová technológia D, E Bc. 20.8. 2013

Materiálové inžinierstvo D, E Bc. 20.8. 2013

Počítačová podpora materiálového inžinierstva D, E Bc. 20.8. 2013

Textilná technológia a návrhárstvo D, E Bc. 31.7. 2013

Materiálové inžinierstvo D, E Ing. 31.7. 2013

Materiály D, E PhD. 30.6. 2013

Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Termín podania 
prihlášky

Európske a globálne štúdiá D, E Bc. 25.8. 2013

Politológia D, E Bc. 25.8. 2013

Politológia D, E Mgr. 25.8. 2013

Politológia rigorózne 
konanie

PhDr. 31.10. 2013

Anorganické technológie
a nekovové materiály

D, E PhD. 31.7. 2013

Akreditované študijné programy Forma 
štúdia

Titul Termín podania 
prihlášky

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve D, E Bc. 30.7. 2013

Fyzioterapia D, E Bc. 30.7. 2013

Ošetrovateľstvo D Bc. 30.7. 2013

Ošetrovateľstvo D, E Mgr. 21.8. 2013

Ošetrovateľstvo rigorózne 
konanie

PhDr. 31.10. 2013

Akreditované študijné programy Forma 
štúdia

Titul Termín podania 
prihlášky

Verejná správa D, E Bc. 31.8. 2013

Ľudské zdroje a personálny manažment D, E Bc. 31.8. 2013

Ľudské zdroje a personálny manažment D, E Ing. 31.8. 2013

„VYBER SI Z ATRAKTÍVNYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV A ŠTUDUJ, ČO ŤA BAVÍ NA TRENČIANSKEJ UNIVERZITE“ 

ČASOPIS O ŽIVOTE ŠTUDENTOV A UČITEĽOV TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA


