
 

 

 

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,  

 

dovoľte mi programové vyhlásenie začať myšlienkou, ktorú presadzujem už dve funkčné 

obdobia: „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 našu univerzitu vnímam ako 

inštitúciu, ktorá sa dosiahnutými výsledkami vo vzdelávaní a vede stala súčasťou spoločného 

európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.  

 

Po rokoch zodpovednej práce, vzájomnej akademickej spolupráce a množstve 

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

nasledovné ciele: 

 

1. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je súčasťou formulovania 

princípov Vedy 2.0. 

 

Tieto princípy a hodnoty sú charakterizované predovšetkým transparentnosťou 

a otvorenosťou šírenia, zverejňovania a publikovania vedeckých informácií v priestore 

moderných komunikačných a digitálnych technológií. Univerzita chce byť nápomocná 

v národnom a európskom dialógu v oblasti kvality poskytovaného vzdelávania, vedeckých, 

technologických a netechnologických inovácií, sociálneho a ekonomického rozvoja SR a EÚ. 

 

2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je v roku 2025 modernou 

vzdelávacou a výskumnou inštitúciou. 

Dlhodobým strategickým cieľom musí byť udržateľným spôsobom efektívne a intenzívne 

zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania, v oblasti výskumu prehlbovať spoluprácu 

s podnikateľským sektorom, verejnou správou a občianskou spoločnosťou na prenose 

získaných a existujúcich vedeckých poznatkov do praxe, vo vybraných vedeckých oblastiach 

vykonávať excelentný špičkový výskum a vývoj a neustále sa zlepšovať a modernizovať 

vzdelávanie a výskumnú infraštruktúru. 

 

3. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má zavedený 

a kontinuálne zlepšovaný systém manažérstva kvality. 

Systém kvality pre vzdelávanie a výskum je akreditovaný podľa medzinárodných noriem ISO 

9001, podľa medzinárodných štandardov ESG a štandardov schválených Slovenskou 

akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, univerzita do júna 2022 predloží oznámenie 

o zosúladení svojich vnútorných systémov so schválenými štandardami a následne do konca 

roka 2022 požiada o akreditáciu študijných programov a práv habilitačných a inauguračných 

konaní. 

 



 

 

 

4. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rešpektuje rôznorodosť 

názorov, otvorenosť a nestrannosť. 

Univerzita podporuje sieťovanie, medzinárodné študijné a štipendijné pobyty, 

v novozaloženom Konzorciu U10+ bude aktívne pomáhať pri vytváraní spoločných 

študijných programov, naďalej bude podporovať praxe a stáže. Zamestnanci a študenti 

univerzity dodržiavajú vo vzdelávaní a výskume princíp etiky, zodpovednosti a slušnosti, čím 

pomáhajú napĺňaniu cieľov a poslania. 

 

Vážení členovia akademickej obce, o Vašu dôveru sa uchádzam 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 spokojní študenti, úspešní absolventi, rešpekt u vedeckej 

komunity a dôvera verejnosti k nám. 

 

 

 

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

         v.r. 

 

 

 

Trenčín, 23.11.2020 

 


