
Programové vyhlásenie kandidáta na rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 

 

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, pedagogickí, vedeckí a odborní zamestnanci, nepedagogickí 

zamestnanci, študenti a absolventi našej univerzity, odborná a širšia verejnosť,  

 

keď som v roku 2013 kandidoval na rektora našej univerzity, moje programové vyhlásenie 

som ukončil myšlienkou: „Ak si stanovíme náročné ciele, môžeme byť sklamaní z toho, čo 

sme nedosiahli, ale ak si stanovíme jednoduché a ľahko dosiahnuteľné ciele, určite budeme 

sklamaní z toho, čo sme dosiahli. Nikdy som nebol zástancom ľahkých cieľov a vnímal som 

našu univerzitu ako inštitúciu, ktorá má na to, byť súčasťou európskeho vzdelávacieho a 

výskumného priestoru.  

 

Pred štyrmi rokmi som univerzite ponúkol program, ktorý som zjednodušene nazval 3K: 

Kvalitné študijné programy, Kvalitní učitelia, Kvalitné prostredie. Okrem toho pred nami bol 

proces komplexnej akreditácie činnosti univerzity a plnenie náročných kvantitatívnych 

a kvalitatívnych kritérií. Po rokoch zodpovednej práce, vzájomnej akademickej spolupráce 

a množstve konkrétnych výsledkov si Vám s úctou a rešpektom dovoľujem predložiť na 

diskusiu nasledovné ciele: 

 

1. Otvorený a profesionálny prístup k našim študentom a absolventom 

 

Dnes, keď hovoríme o prostredí, ktoré má motivovať študentov, hovoríme nielen o  

zrekonštruovaných priestoroch, o nových laboratóriách, vynovenom technickom 

a technologickom vybavení, ale najmä o odbornom, profesionálnom, kolegiálnom a ľudskom 

zázemí. Študenti sú alfou a omegou života každej univerzity, pretože sú nielen jej klientmi, 

ale zároveň produktmi a dôležitá je tak ich kvalita, ako aj ich spokojnosť.  

 

Technické, ekonomické, sociálne, spoločenské a zdravotnícke štúdiá. To všetko je možné 

študovať na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá v prebiehajúcom 

akademickom roku oslavuje svoje 20-te výročie. Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, 

mal by sa v prvom rade zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných 

ponúk tie najlepšie. Druhou najdôležitejšou vecou je potom vybrať si takú školu, ktorá je 

prepojená s praxou a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Našou ambíciou by malo byť, 

naplniť obe podmienky súčasne.  

 

Trenčianska univerzita je moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má viaceré špičkové 

vedecké pracoviská a je rešpektovaným partnerom univerzít, priemyslu a decíznej sféry. 

Tretím rokom pravidelne zverejňujeme vlastný ranking, zaviedli sme vnútorný systém kvality 

vzdelávania podľa medzinárodne akceptovaných štandardov ISO 9001:2008., u vybraných 

študijných programov začíname ponúkať možnosť štúdia v cudzom jazyku, prax vo firmách 

a najmä, technologické vybavenie našich fakúlt  a univerzitných pracovísk je na úrovni 

porovnateľnej doma aj v zahraničí. 

 

Mať otvorený prístup k svojim študentom, znamená ďalej skvalitňovať technické 

vybavenie a infraštruktúru pre výskum, ponúkať výmenné študijné pobyty na zahraničných 

univerzitách a v neposlednom rade podporovať aj mimoškolské aktivity. Zvyšuje sa nám 

záujem zahraničných uchádzačov o štúdium a na druhej strane, naši študenti dosahujú 



úspechy a ocenenia aj v zahraničí. Cieľom je taktiež ďalšie rozširovanie spolupráce 

akademických a výskumných pracovísk univerzity so súkromným sektorom a 

zamestnávateľmi.  
 

2. Medzinárodne akceptované vedecké výsledky 

 

Pravdou je, že za posledné roky prešlo viacero našich fakúlt a pracovísk obrovským 

rozvojom prístrojového vybavenia a skvalitnením výskumnej infraštruktúry, čo vytvára nový 

potenciál pre špičkovú vedu a výskum. Je to dobrý základ pre našu stratégiu, preniesť 

výsledky aplikovaného výskumu z akademickej pôdy do komerčnej sféry. Prepájanie 

vedeckého výskumu s potrebami jednotlivých firiem pôsobiacich nielen v Trenčianskom 

kraji. Našou snahou je a bude, aby každá fakulta a vedecké pracovisko mali určité unikátnosti 

oproti iným pracoviskám na Slovensku i v zahraničí. A  prioritou sú tiež talenty, ktoré je 

potrebné včas podchytiť a podporiť. Bez systematickej práce s ľudskými zdrojmi nie je 

možné tento potenciál efektívne zhodnotiť. 

 

Nie je vždy nutné, vymenovať konkrétne kroky a dávať sľuby, čo všetko by sme chceli 

v ďalších štyroch rokoch dosiahnuť. Podstatné je, keď vedecké zámery korešpondujú 

s dlhodobou stratégiou univerzity, jej rozvojom a posilňovaním domácej a medzinárodnej 

konkurencieschopnosti a spolu sme preukázali, že sa to dá. Našu vedeckú kapacitu vníma aj 

zahraničie. Netešme sa však, že sme svetoví. Sme len na začiatku cesty, len sme za ostatné 

roky, použitím športovej terminológie, vyrovnali skóre, ale zápas pokračuje. Kráčame do 

druhej tretiny alebo polčasu. A práve tá/ten ukáže, na akej úrovni budeme hrať.  

 

Uvedomujem si, že vedenie univerzity je v prvom rade na pleciach rektora, ale zápas je to 

spoločný a ja som odhodlaný posilňovať našu spoluprácu a spoločné úsilie, tvorivú atmosféru 

a vzájomnú úctu medzi nami. Aj keď nebudeme mať vždy rovnaké názory, vždy budem 

obhajovať priestor na otvorenú diskusiu a kompromisy v záujme študentov, podnetného 

pracovného prostredia a budovania mena Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne ako uznávanej a rešpektovanej inštitúcie. 

 

Opäť sa uchádzam o Vašu dôveru vo voľbách kandidáta na rektora Trenčianskej 

univerzity s nemenej náročnými cieľmi ako pred štyrmi rokmi, avšak s omnoho istejším 

presvedčením, že po doterajších výsledkoch môžeme byť ambicióznejší a určite nebudeme 

sklamaní. 

 

 

Odmenou za všetko naše úsilie sú úspešní absolventi a ich dôvera k nám. 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

 

 

 

 

Trenčín, 27.1.2017 


