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ëal‰í akademick˘
rok je za nami 

A uÏ je to takmer za nami! To, ão naz˘vame akade-
mick˘ rok, to ão nám spôsobilo mnoho príjemn˘ch i ne-
príjemn˘ch chvíº, ale prinieslo aj pote‰enia. Pre kaÏdého 
z nás bol akademick˘ rok 2003-2004 rôzny. Pokúsim sa
struãne zrekapitulovaÈ moje skúsenosti.

Bol to prv˘ úpln˘ rok môjho dekanského pôsobenia na
fakulte. MoÏno by sa dalo jednoducho povedaÈ – bol to
ÈaÏk˘ rok. Uvediem preão. Pripravovali sme akreditáciu. Kto
to robil, vie si predstaviÈ koºko a ak˘ch údajov treba
pozháÀaÈ, aby sa vyhovelo kritériám akreditaãnej komisie.
Kto to nerobil, môÏe byÈ ‰Èastn˘. Príprava akreditaãného
spisu, jeho obhajovanie a ãakanie na v˘sledok, potom jeho
úpravy, to v‰etko sa Èahalo dlhé mesiace a malo najväã‰í
vplyv na priebeh roka. To ostatné bolo spojené s obvykl˘m
Ïivotom, povinnosÈami a kde-tu sa vyskytli zvlá‰tnosti.

Nové poznania a skúsenosti sme získali v oblasti ãin-
nosti vedeckej rady. I‰lo o habilitaãné konania a vyme-
núvacie konania za profesorov. Právo realizovaÈ ich má na
univerzite len na‰a fakulta. Priznám sa, Ïe sme nemali e‰te
prax v t˘chto akciách a preto to obãas za‰krípalo, no
nakoniec sa v‰etko dobre skonãilo. Okrem t˘ch ÈaÏ‰ích chvíº
na vedeck˘ch radách, ktoré sme si spôsobili sami, to v‰ak

vÏdy boli stretnutia
milé, s dobr˘mi pria-
teºmi a nov˘mi kole-
gami. Sme hrdí na to,
keì sa vedci zo Slo-
venskej akadémie vied
a in˘ch vysok˘ch ‰kôl,
ba aj zo zahraniãia,
uchádzajú u nás o ha-
bilitáciu a inauguráciu.
Spomínam si aj na skú-
senosÈ z iného súdka.
Dostal som list od pri-
mátora Púchova. Pred

Vianocami totiÏ mali ‰tudenti v jedálni diskotéku. Po jej
ukonãení robili neprístojnosti, ktoré ru‰ili obãanov
b˘vajúcich v blízkosti internátu, ktorí sa sÈaÏovali na
zastupiteºstve. Mal som preto stretnutie so ‰tudentmi –
obyvateºmi internátu. No zbytoãne som vstupoval do
svedomia prítomn˘m, keì ch˘bali práve vinníci. Preto aj
touto cestou by som chcel predov‰etk˘m ru‰iteºov noãného
pokoja, ale aj v‰etk˘ch na‰ich ‰tudentov, poÏiadaÈ, aby
nevystrájali neprístojnosti a neru‰ili Kolonku. 

Zimn˘ semester, okrem iného, priniesol nesplnené
povinnosti pre zápoãet, odkladanie a prekladanie skú‰ok.
To by bolo v rámci normy. Ale neuspokojivá, ba aÏ hrozivá
je situácia v predmetoch matematika a mechanika. 
S angliãtinou sú na‰e panie kolegyne tieÏ nie spokojné.

Obraciam sa preto na ‰tudentov, aby si uvedomili potrebu
matematiky i mechaniky pre ìal‰ie predmety, ako aj pre
budúcu prax. NuÏ a potrebu ovládaÈ cudzí jazyk, dnes uÏ
ani nemusím zdôvodÀovaÈ. 

Neviem, ãi chvalabohu, alebo Ïiaºbohu, nepre‰iel nov˘
vysoko‰kolsk˘ zákon, podºa ktorého sa malo zaviesÈ ‰kolné.
Pre ‰tudentov by platilo to prvé, pre ‰koly to druhé, len nik
to nemá odvahu povedaÈ. Tak ãakáme na rozhodnutie
vlády, parlamentu a fungujeme na provizórny rozpoãet.
Myslím, Ïe toto je najhor‰ia situácia, aká kedy vo vysokom
‰kolstve bola. V jednom sme si v‰ak istí: na‰a univerzita
musí existovaÈ naìalej a v‰etci budeme robiÈ tak, aby sme
aj s odret˘mi u‰ami preÏili tento rok. 

Práve prebiehajú skú‰ky, aj závereãné a ‰tátne skú‰ky 
s obhajobami diplomov˘ch prác. Znova sa presvedãíme 
o kvalite na‰ich absolventov a t˘m aj o práci pedagógov.
Rok zakonãíme promóciami, ktoré sú vÏdy najradostnej‰ou
udalosÈou. Keì odovzdávam diplomy a pozerám do
‰Èastn˘ch oãí na‰ich dievãat a mládencov, preÏívam chvíle,
ktoré v‰etky strasti a ÈaÏkosti zmaÏú a zostane len pocit
dobre vykonanej práce. Myslím, Ïe rovnako je to i na
ostatn˘ch fakultách. Ostáva mi e‰te zaÏelaÈ vám, milí
‰tudenti, aby ste boli úspe‰ní na skú‰kach, absolventom
zablahoÏelaÈ k inÏinierskemu diplomu a v‰etk˘m spoloãne
zapriaÈ pekné prázdniny.

doc.Ing.Ondrej Nemãok,PhD.
dekan Fakulty priemyseln˘ch technológií

Primátor Branislav Celler (vºavo) a rektor Juraj Wagner podpísali prvú zmluvu o spolupráci medzi
mestom Trenãín a Trenãianskou univerzitou A.Dubãeka. Viac na str.2.
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Inaugurovali sme rektora a dekanov FSEV a FM

J.Wagner: Na‰ím cieºom je extraliga
Úspe‰ní môÏu byÈ len vzdelaní ºudia – uviedol na

inaugurácii rektora Trenãianskej univerzity A.Dub-
ãeka 25.marca tohto roku podpredseda Národnej
rady SR Viliam Vete‰ka. Okrem poìakovania za dobr˘
kus odvedenej práce pre univerzitu i región, vyslovil aj
záväzok, Ïe so svojimi kolegami v parlamente prispeje
k vytváraniu podmienok pre rozvoj univerzít i vzdela-
nia v SR. Podotkol pritom, Ïe k vede a vzdelaniu patrí
aj podpora zo strany ‰tátu. 

Elegantne vyzdobená sála Kultúrneho a meto-
dického centra ozbrojen˘ch síl SR uvítala, okrem

podpredsedu NR SR V.Vete‰ku a poslancov NR SR -
Milana Horta, Milana Cagalu, Miroslava Maxona,
Miroslava Chovanca, Milana Reháka, Jozefa Hrdliãku,
aj predstaviteºa Kancelárie prezidenta SR Mariána
Servátku, predsedu TSK ·tefana ·tefanca, prednostu
Krajského úradu Daniela Gajdo‰a, primátora mesta
Trenãín Branislava Cellera, viceprezidenta Spoloãnosti
Alexandra Dubãeka Ivana Laluhu, ãlenov Správnej 
a vedeckej rady. Medzi vzácnymi hosÈami bolo aj 

22 predstaviteºov univerzít a fakúlt z Ruskej federácie
(IÏevska), âR a SR. V tej chvíli sa prv˘krát v histórii
Trenãína i regiónu nachádzalo na meter ‰tvorcov˘
najviac akademick˘ch funkcionárov univerzít a fakúlt,
ktorí poctili svojou prítomnosÈou slávnostn˘
inauguraãn˘ akt rektora Juraja Wagnera a dekanov –
Antona BlaÏeja z Fakulty sociálno-ekonomick˘ch
vzÈahov a Du‰ana Magu z Fakulty mechatroniky. Ako
prvého dekoroval predseda Akademického senátu
TnUAD Michal Bor‰ã rektorskou reÈazou staronového
rektora Juraja Wagnera. Predsedníãka Akade-
mického senátu Fakulty sociálno-ekonomick˘ch
vzÈahov Eva Grmanová inaugurovala dekana Antona
BlaÏeja a predseda Akademického senátu Fakulty
mechatroniky René HarÈansk˘ odovzdal dekanskú
reÈaz Du‰anovi Magovi. Vo svojich 36-tich rokoch je,
zrejme, najmlad‰ím dekanom na Slovensku. 

Rektor J.Wagner predstavil nov˘ manaÏment
TnUAD. Vo svojom inauguraãnom vystúpení rektor
kon‰tatoval, Ïe do popredia sa dostávajú ãoraz viac
znalosti, vedomosti a intelektuálne vlastníctvo, ktoré
si vysoko váÏia a takto sa k nemu aj správajú v hos-
podársky vyzretej‰ích krajinách. Je ‰Èastím, Ïe na
Slovensku i v regióne, zatiaº, tento kapitál stále máme.
Len si ho málo ctíme, málo ho ‰ºachtíme a málo
ekonomickej pozornosti mu venujeme. Ako vyply-
nulo zo správy Národného kontrolného úradu SR 
o v˘sledku kontroly vysok˘ch ‰kôl, najmenej ‰tuden-
tov má Trenãiansky kraj. TnUAD v súãasnosti, ako
povedal J.Wagner, hrá vo v˘chovnovzdelávacom sys-
téme prvú ligu. Pre novonastúpen˘ manaÏment 
je v‰ak cieºom dostaÈ sa do extraligy, aby sme boli
e‰te zaujímavej‰ím partnerom pre vysoké ‰koly 
v zahraniãí. 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Juraj
Sinay pridal ku blahoÏelaniu i slová, Ïe na ãele TnUAD
je skúsen˘ vysoko‰kolsk˘ manaÏer, ão potvrdil uÏ v pred-
chádzajúcom funkãnom období. Kon‰tatoval tieÏ, Ïe

máme mozgy, ale bez ‰piãkovej experimentálnej zá-
kladne nemôÏeme drÏaÈ krok s r˘chlym v˘vojom. Napo-
kon k vede a vzdelaniu patrí aj podpora ‰tátu, ktorá
nás neuspokojuje.

Slová uznania univerzite vyjadril aj novozvolen˘
primátor mesta Branislav Celler. S pote‰ením oznámil,
Ïe za sedem rokov existencie univerzity sa nezmaza-
teºne zapísala do histórie mesta a v t˘chto dÀoch sa
zaãína i nová etapa vzájomnej komunikácie podpí-
saním dohody o spolupráci.

Mesto a univerzita sú spojené nádoby – hovorí
rektor. Ale v rovnakej podobe sú i ‰tudenti a univer-
zita. Treba preto spoloãne pracovaÈ tak, aby sme o ‰tyri
roky mohli povedaÈ, Ïe uÏ sme v extralige. 

(wa)

Univerzita je strategickou záleÏitosÈou mesta 
a základom jeho prosperity – kon‰tatoval primátor
Trenãína Branislav Celler po podpise historicky prvej
Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi mestom
Trenãín a Trenãianskou univerzitou A.Dubãeka
8.apríla 2004. Rektor Juraj Wagner neskr˘val pote-
‰enie, Ïe po ôsmich rokoch mohol takúto zmluvu 
s nedávno zvolen˘m primátorom B.Cellerom signovaÈ. 

Nastal ãas systematickej komunikácie, ão nepo-
chybne prinesie obom zainteresovan˘m stranám
úÏitok. Ide o obojstranne v˘hodnú spoluprácu, kedy
univerzita, konkrétne Fakulta sociálno-ekonomic-
k˘ch vzÈahov, vychováva odborníkov pre modernú
verejnú správu a personálny manaÏment. Títo ‰tu-
denti budú vo svojich roãníkov˘ch a diplomov˘ch
prácach, okrem iného, analyzovaÈ aj problémy samo-

správy. Mesto zasa pomôÏe rie‰iÈ nedostatok
priestorov, potrebn˘ch pre ìal‰ie rozvíjanie sa uni-
verzity. Îe to vedenie mesta a jeho parlamentári
myslia skutoãne seriózne, o tom svedãí záujem pri-
deliÈ ìal‰ie priestory TnUAD niekoºko dní po pod-
písaní spomenutej zmluvy. Mesto dáva univerzite
k dispozícii aj databázu mal˘ch a stredn˘ch podni-
kov, ktoré môÏu zuÏitkovaÈ vedecko-v˘skumnú
kapacitu univerzity. Nadviazan˘ dialóg sa môÏe staÈ
tieÏ jednou zo záruk udrÏania si druhej prieãky, po
Bratislave, v ekonomickej úspe‰nosti mesta i kraja.

(wa)

Primátor Trenãína Branislav Celler je presvedãen˘ o tom, Ïe:

Univerzita je základom prosperity mesta

prof.Ing.Juraj Sinay,DrSc.

Viliam Vete‰ka, podpredseda NR SR 

Inaugurácia dekana FSEV akad.prof.Ing.Antona
BlaÏeja,DrSc.

rektora doc.Ing.Juraja Wagnera,PhD. dekana FM doc.Ing.Du‰ana Magu,PhD.
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Prorektor pre vedu, v˘skum a medzinárodné vzÈahy prof.RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.: 

Budem podporovaÈ centrá excelencie 
V druhej polovici februára tohto roku prevzal v novom
manaÏmente Trenãianskej univerzity Alexandra Dubãeka
funkciu prorektora pre vedu, v˘skum a medzinárodné
vzÈahy prof.RNDr.Juraj Slabeycius, CSc. Zaujímalo nás, ão po-
vaÏuje za potrebné zmeniÈ, zlep‰iÈ v tejto dôleÏitej oblasti. 

SS  aakk˘̆mmii  ppoocciittmmii  ssttee,,  ppáánn  pprroorreekkttoorr,,  pprriijjaallii  ppoosstt
zzaaoobbeerraajjúúccii  ssaa  zzaahhrraanniiããnn˘̆mmii  vvzzÈÈaahhmmii,,  vveeddoouu  aa  vv˘̆--
sskkuummoomm??  

Musím sa priznaÈ, Ïe to boli zmie‰ané pocity. Na
jednej strane je to v˘zva – moÏnosÈ ovplyvÀovaÈ
svojou ãinnosÈou smerovanie univerzity vo vedecko-
v˘skumnej oblasti a v oblasti zahraniãn˘ch vzÈahov.
Na strane druhej to znamená siln˘ zásah do
osobného Ïivota, spojen˘ so zmenou miesta
pracoviska a zv˘‰en˘m pracovn˘m nasadením. Po
zrelej úvahe som túto funkciu prijal a pokúsim sa
realizovaÈ svoje predstavy a zámery v obidvoch
zveren˘ch rezortoch.
TTaakkÏÏee  mmôôÏÏeemmee  zzaaããaaÈÈ  nnáá‰‰  ddiiaallóógg..  HHááddaamm  vveeddoouu  
aa  vv˘̆sskkuummoomm,,  kkttoorréé  ddnneess  hh˘̆bbuu  kkaaÏÏddoouu  mmooddeerrnnoouu
eekkoonnoommiikkoouu..  AAkkéé  pprriioorriittyy  zz  hhººaaddiisskkaa  ppoottrriieebb
uunniivveerrzziittyy  ssttee  ssii  ssttaannoovviillii??  

Po podrobnej‰om oboznámení sa so stavom vedy 
a v˘skumu (VaV) na TnUAD musím kon‰tatovaÈ, Ïe
na väã‰ine pracovísk sa táto ãinnosÈ úspe‰ne rozvíja,
aj keì máme e‰te rezervy v mnoh˘ch oblastiach. Aby
sa vedecká a v˘skumná práca dala efektívne riadiÈ,
potrebujeme maÈ k dispozícii úplné a aktuálne infor-
mácie. Preto jednou z mojich priorít bude zlep‰enie
informaãn˘ch tokov na úrovni VaV pracovisko –
prodekan, aj informácií medzi prodekanmi a na‰ím
oddelením.

ëal‰ou prioritou je zv˘‰enie kvality v˘stupov VaV
ãinnosti. Ako kaÏdá ãinnosÈ, aj táto môÏe byÈ
hodnotená len na základe dosiahnut˘ch v˘sledkov.
Preto som tohto roku prv˘krát zaradil do V˘roãnej
správy o VaV ãinnosti aj poÏiadavku jasne a presne
sformulovaÈ, aké konkrétne v˘sledky jednotlivé
pracoviská dosiahli. 

Dosiahnuté v˘sledky musia byÈ nejakou formou
prezentované a podºa moÏnosti aj chránené
autorsk˘m právom. V˘sledok tejto práce, ktor˘ nie je
akceptovan˘ vedecko-v˘skumnou komunitou, resp.
nebol nikde zverejnen˘, nemoÏno povaÏovaÈ za
prijateºn˘. Zv˘‰enie kvality publikaãnej ãinnosti je
preto mojou ìal‰ou prioritou.

Publikaãná ãinnosÈ vedecko-v˘skumného pra-
coviska je jeho vizitkou, na základe ktorej ho hod-
notia nielen iné pracoviská doma, ale aj v zahraniãí.
NajdôleÏitej‰ím zdrojom informácií o vedeckej
erudícii jednotlivého pracovníka, resp. celého praco-
viska sú tie pramene, ktoré sú v‰eobecne dostupné
vedeckej komunite celého sveta. Sú to predov‰etk˘m
publikácie v renomovan˘ch karentovan˘ch ãasopi-
soch s vysok˘m impakt faktorom, ìalej vedecké
monografie vydané renomovan˘mi vedeck˘mi
vydavateºstvami a publikácie v recenzovan˘ch
zborníkoch medzinárodn˘ch vedeck˘ch konferencií.
Mierou akceptácie vedeckej práce sú ohlasy na Àu,
evidované v Scientific Citation Index (SCI). 

V súãasnom svete je veºmi ÈaÏké presadiÈ sa vo

v˘skume, preto je potrebné nerozptyºovaÈ
prostriedky, ale sústrediÈ sa na podporu t˘ch
pracovísk, ktoré majú reálnu ‰ancu obstáÈ v nároãnej
konkurencii. Preto budem podporovaÈ vznik a rozvoj
centier excelencie.
AAjj  ttiiee  bbyy  ssaa  mmoohhllii  ssttaaÈÈ  vv˘̆zznnaammnn˘̆mm  zzddrroojjoomm  pprrííjjmmoovv,,
kkeeììÏÏee  mmuussíímmee  ããaassÈÈ  ffiinnaanncciiíí  zzíísskkaaÈÈ  vvllaassttnn˘̆mmii  ssiillmmii..
JJeeddnnoouu  zz  mmooÏÏnnoossttíí  jjee  ssppoolluupprrááccaa  ss  pprriieemmyysslloomm,,
ììaall‰‰oouu  mmeeddzziinnáárrooddnnéé  ggrraannttyy..  HHoovvoorrííttee,,  ÏÏee  nnaa
ffaakkuullttáácchh  ssúú  rreezzeerrvvyy..  AAkkoo  iicchh  pprreebbuuddííttee??

Vzhºadom k tomu, Ïe úroveÀ financovania
vysok˘ch ‰kôl na Slovensku je podstatne niÏ‰ia ako 
v okolit˘ch krajinách, vystupuje otázka získavania
financií zvlá‰È do popredia. Jednou z moÏností je
získavaÈ dotácie od grantov˘ch agentúr. V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím sa zv˘‰ila úspe‰nosÈ 
v získavaní grantov v domácich aj zahraniãn˘ch
agentúrach, ão svedãí o tom, Ïe postupne s budo-
vaním personálneho a materiálneho zázemia si
pracoviská univerzity získavajú stále väã‰iu autoritu 
v slovenskej v˘skumníckej komunite. Pre porovnanie:
v roku 2002 bola celková grantová dotácia 7,3 mil.
Sk, zatiaº ão v roku 2003 uÏ 8,7 mil. Sk, ão je vy‰e 19 %
nárast. Te‰í nás tento pozitívny trend, aj keì 
v porovnaní s in˘mi univerzitami je to stále málo. Po
vstupe do EU sa nám otvárajú ‰ir‰ie moÏnosti na
získavanie grantov, musíme byÈ v‰ak pripravení ich
vyuÏiÈ. Bude to veºmi ÈaÏké a musíme túto oblasÈ aj
personálne zabezpeãiÈ kvalifikovan˘mi manaÏérmi.
Sústredíme sa na 6. Rámcov˘ program a na ‰truk-
turálne fondy EÚ, ale nezanedbáme ani domáce
fondy VEGA, KEGA a podobné.
AAllee  vveeddaa  aa  vv˘̆sskkuumm  ssii  vv  ssúúããaassnnoossttii  vvyyÏÏaadduujjúú  aajj
pprriieessttoorroovvéé  aa  kkvvaalliittnnéé  llaabboorraattóórrnnee  vvyybbaavveenniiee..  

To je nevyhnutnou podmienkou pre dosahovanie
kvalitn˘ch vedeck˘ch v˘sledkov. So zabezpeãením
vyhovujúcich priestorov sa pot˘ka na‰a univerzita od
doby svojho vzniku. V súãasnosti je najlep‰ia situácia
s priestormi na FPT (celková plocha v˘skumn˘ch
laboratórií dosahuje takmer 1300 m2) vìaka
novovybudovanej budove laboratórií v Púchove a na
F·T (takmer 700 m2). Úspe‰ne sa rozvíja aj FM, ktorá
dostala takmer cel˘ areál Zablatia. Priestory pre
laboratóriá bude v‰ak e‰te potrebné rekon‰truovaÈ.
Nové rekon‰truované priestory získal aj Ústav
prírodn˘ch a humanitn˘ch vied (ÚPHV) pre Spoloãné
laboratórium skla (VILA). V rie‰ení je zabezpeãenie
ìal‰ích priestorov pre F·T a pre FSEV, ktoré by mali
získaÈ uvoºnené priestory v Trenãíne. ëal‰ou
perspektívnou moÏnosÈou je umiestnenie laboratórií
v novozískan˘ch budovách základn˘ch ‰kôl. 

Druh˘m predpokladom je prístrojové vybavenie.
Technické vybavenie laboratórií je kºúãovou otázkou
hlavne pre na‰e tri technické fakulty a pre ÚPHV. Za
sedem rokov existencie univerzity bolo vìaka enormné-
mu úsiliu jej pracovníkov vybudované na väã‰ine
pracovísk slu‰né experimentálne zázemie, priãom

treba podotknúÈ, Ïe väã‰ina zariadení bola získaná 
z mimorozpoãtov˘ch prostriedkov. Veºmi dobre je
vybavené Spoloãné laboratórium skla. Ale prakticky
kaÏdá fakulta má nieão, ãím sa môÏe pochváliÈ.
Napríklad na FPT bol v minulom roku zakúpen˘ Dife-
renciálny skanovací kalorimeter firmy PERKIN ELMER
v cene 1,5 milióna Sk. Bola to zdruÏená investícia 
z viacer˘ch grantov˘ch projektov. Tento modern˘
prístroj bude slúÏiÈ nielen Ústavu materiálového 
a technologického v˘skumu, ale aj v‰etk˘m katedrám. 

Posledn˘m, a moÏno kºúãov˘m predpokladom
pre fungovanie centier excelencie je ºudsk˘ faktor.
Na viacer˘ch pracoviskách sa vytvoril kolektív
skúsen˘ch odborníkov, ktorí sú schopní nielen
aktívne vedecky pracovaÈ, ale aj vychovávaÈ vedeck˘
dorast. Budeme v‰estranne podporovaÈ najmä
mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov a ich zapojenie do
medzinárodn˘ch vedecko-v˘skumn˘ch aktivít.
Budeme klásÈ dôraz na prácu s odbornou literatúrou,
aktívnu v˘menu skúseností pomocou v˘menn˘ch stáÏí
a pobytov. K tomu máme vytvorené dobré predpo-
klady na základe zmlúv o spolupráci, uzatvoren˘ch
na‰ou univerzitou s partnersk˘mi univerzitami 
v Taliansku, Francúzsku, ·panielsku, Nemecku, Rusku
a ìal‰ích ‰tátoch.
UUppoozzoorrÀÀuujjeettee  nnaa  ppoottrreebbuu  vv˘̆cchhoovvyy  vveeddeecckkééhhoo
ddoorraassttuu..  PPrreeddssaa  pprrvv˘̆mm  ddoottyykkoomm  ss  vveeddoouu  pprree
‰‰ttuuddeennttaa  jjee  ··ttuuddeennttsskkáá  vveeddeecckkáá  aa  ooddbboorrnnáá  ããiinnnnoossÈÈ
((··VVOOââ))..  ZZááuujjeemm  vv‰‰aakk  jjee  nníízzkkyy,,  ããoo  ppoottvvrrddzzuujjee  ii
rroozzhhoovvoorr  vv  nnaa‰‰eejj  rruubbrriikkee  HHyyddee  ppaarrkk..  NNeeppookkúússiittee  ssaa
ssppoollooããnnee  ss  ììaall‰‰íímmii  ppeeddaaggóóggmmii  zzmmeenniiÈÈ  tteennttoo  ssttaavv??

PrebudiÈ záujem o ·VOâ je skutoãne veºmi ÈaÏké.
Súvisí to moÏno aj s t˘m, Ïe pre mal˘ záujem 
o technické odbory úroveÀ uchádzaãov o ‰túdium 
z roka na rok klesá. Napriek tomu si myslím, Ïe 
v kaÏdom krúÏku sa nájdu aspoÀ 2-3 ‰tudenti, ktorí
javia aktívny záujem o svoj odbor a ktorí sú ochotní
venovaÈ svoj voºn˘ ãas práci navy‰e. T˘chto
‰tudentov musíme podchytiÈ uÏ v prv˘ch roãníkoch 
a primerane sa im venovaÈ. Budeme sa snaÏiÈ
obnoviÈ aj moÏnosÈ práce ‰tudentov na katedrách
formou ‰tudentskej vedeckej pomocnej sily a tak ich
vtiahnuÈ do v˘skumnej ãinnosti. 
SSººuubbnnee  ssaa  rroozzvvííjjaa  ssppoolluupprrááccaa  ss  vviiaacceerr˘̆mmii  ppaarrtt--
nneerrsskk˘̆mmii  uunniivveerrzziittaammii  vv  zzaahhrraanniiããíí  aajj  ppookkiiaaºº  iiddee  
oo  mmoobbiilliittyy..  ZZaattiiaaºº  jjee  ttoo  vv‰‰aakk  jjeeddnnoossmmeerrkkaa  ––  nnaa‰‰ii  uuããiitteelliiaa
aa  ‰‰ttuuddeennttii  cchhooddiiaa  ddoo  zzaahhrraanniiããiiaa..  ââíímm  pprriilláákkaammee
zzaahhrraanniiããnn˘̆cchh  zzááuujjeemmccoovv  ddoo  TTrreennããíínnaa??

Zmluvy o spolupráci s partnersk˘mi univerzitami
predpokladajú vzájomné kontakty. Aj keì je
pravdou, Ïe väã‰inou vycestovávajú na‰i ‰tudenti,
máme príklady, Ïe aj zahraniãní ‰tudenti úspe‰ne
absolvujú pobyt u nás (napr. skupina ‰tudentov z
IÏevskej ‰tátnej technickej univerzity na FSEV). Na
prijatie ‰tudentov zo zahraniãia musíme vytvoriÈ
priaznivé podmienky. Je to predov‰etk˘m ponuka
ãasti ‰túdia, alebo aspoÀ niekoºk˘ch predmetov vo
svetovom jazyku, patriãná kvalita vzdelávacieho
procesu doloÏená aj príslu‰n˘mi slovensk˘mi alebo
európskymi certifikátmi. V tomto zmysle je veºkou
v˘hodou zapojenie TnUAD do Bolognského procesu.
Verím v‰ak, Ïe uÏ ãoskoro prídu aj na na‰u univerzitu
ìal‰í zahraniãní ‰tudenti.

Pripravila RuÏena Wagnerová 
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Na‰a spoloãnosÈ sa veºmi r˘chlo mení. V‰ade
prebiehajú reformy, transformácie a iné novoty, ão má
vplyv aj na myslenie obãanov, no predov‰etk˘m
manaÏérov hospodárskeho Ïivota. To sa prejavilo aj u
ná‰ho najbliÏ‰ieho partnera z praxe – u v˘robného
podniku Matador, a.s. v Púchove. V ostatnom ãase sa
zaviedlo v tomto podniku projektové riadenie, ktoré
zefektívÀuje rokovací i rozhodovací proces tak, Ïe nielen
skracuje ãasy porád, ale zaruãuje aj správne rezultáty.
Jedn˘m z v˘sledkov takto veden˘ch porád manaÏmentu
Matadoru, ktor˘ sa bezprostredne dot˘kal na‰ej fakulty,
bolo vyslovenie poznatku, Ïe absolventi, ktorí konãili na
na‰ej fakulte a teraz pracujú v Matadore, nespæÀajú
oãakávania fabriky. Po získaní tejto informácie zaãalo
vedenie fakulty spoloãne s vedením Matadoru analyzovaÈ
tento poznatok, aÏ sa vykry‰talizoval spoloãn˘ projekt,
ktor˘ sme nazvali Education.

Projekt Education 
Projekt vychádza z poznatku, Ïe absolventi Fakulty

priemyseln˘ch technológií (ale vysoko‰kolskí absolventi
vôbec) sú nedostatoãne pripravení vysoko‰kolsk˘m
‰túdiom na rie‰enie úloh v praxi. V ostatnom ãase to po-
tvrdili aj úãastníci celoslovenskej konferencie s názvom
Sú vysoké ‰koly skutoãn˘m bohatstvom Slovenska?,
ktorá sa uskutoãnila 20.apríla tohto roku v Bratislave.

Ak bliÏ‰ie vysvetlíme podstatu projektu, tak ide o ão
najr˘chlej‰ie zaãlenenie sa absolventa do prípravného,
v˘robného, ekonomického a marketingového procesu,
ktoré sú dnes vo v‰etk˘ch v˘robn˘ch organizáciách
pomerne samostatné, no pritom zviazané navzájom 
a treba sa v nich komplexne vedieÈ orientovaÈ. To
znamená: mlad˘ inÏinier nastupujúci do zamestnania
musí zo v‰etk˘ch vymenovan˘ch úsekov maÈ patriãn˘
objem vedomostí a zruãností a v ãinnosti na jednom 
z nich by sa mal vedieÈ dostatoãne r˘chlo adaptovaÈ.
Treba v‰ak poznamenaÈ, Ïe hoci na jednej strane
praktická príprava ‰tudentov zaostáva, na druhej strane
odborníci z praxe vysoko hodnotia teoretické odborné
vedomosti na‰ich poslucháãov.

Proces prípravy absolventov, ktorí sa ão najr˘chlej‰ie
adaptujú vo v˘robe a stanú sa v krátkom ãase
zamestnancami, sa definovaním tejto poÏiadavky
v˘robn˘ch manaÏérov presúva na teritórium vysok˘ch
‰kôl. Preto treba upraviÈ v˘chovno-vzdelávaciu ãinnosÈ
prakticky od Ïiackeho obdobia. Práve tento problém
rie‰i projekt Education.

Okrem uÏ zmieneného zámeru edukaãného sa 
v rámci projektu má vybudovaÈ ìalej High-Tech centrum
a má sa zefektívniÈ príprava budúcich zamestnancov pre
podnikateºské subjekty regionu Púchov, prípadne
Trenãianskeho kraja.
Aby som bol úplne konkrétny uvediem, Ïe cieºom
projektu je:
– optimalizovaÈ a skvalitniÈ vzdelávací proces a vedec-

kov˘skumnú ãinnosÈ 
– vybudovaÈ funkãné High-Tech centrum
– skvalitniÈ a skrátiÈ adaptaãn˘ proces absolventov ‰kôl
– zefektívniÈ prípravu budúcich zamestnancov pre

podnikateºské subjekty regiónu.
Pre dosiahnutie tohto cieºa sa vyãlenili pracovníci 

z Matadoru, ako aj Fakulty priemyseln˘ch technológií, 
z ktor˘ch, okrem riadiacich ‰truktúr, sa vytvorili
pracovné skupiny, ktoré rie‰ia konkrétne úlohy v rámci
podprojektov. Sú to:
1. Podprojekt vzdelávania na úrovni strednej ‰koly,

ktorého úlohy sú:
– optimalizácia ‰tudijn˘ch odborov
– úprava uãebn˘ch osnov

– bilingválne vzdelávanie
– vytvorenie ‰peciálnej triedy zameranej na gumá-

renskú, prípadne inú technológiu
– iniciovanie integrácie a transformácie stredn˘ch

‰kôl za úãelom zefektívnenia ich prevádzky
– zhodnotenie zavedenia modelu financovania

‰koly prostredníctvom príspevku na Ïiaka.

2. Podprojekt vzdelávania na Fakulte priemyseln˘ch
technológií, ktorého úlohou sú:
– optimalizácia ‰tudijn˘ch odborov so zameraním

na gumárenské, koÏiarske, sklárske a textilné
technológie, na kon‰trukciu strojov pre tieto
technológie, na Ïivotné prostredie, na riadenie
technologick˘ch procesov

– zoptimalizovanie personálneho obsadenia
edukaãného procesu

– model ‰tudentskej odbornej praxe doma a v za-
hraniãí

– brigádnická ãinnosÈ vo v˘robn˘ch podnikoch,
model motivácie

– semestrálne, bakalárske a diplomové projekty 
a práce, ·VOâ

– doktorandské ‰túdium
– anal˘za dopadov zavedenia poplatkov pre

‰tudentov V·.
3. Podprojekt zaloÏenia High – Tech centra, ktorého

úlohou sú:
– model subjektu na podporu vedy
– úlohy RVT
– testing VIPOTEST
– vybudovanie excelentného pracoviska
– projekty EÚ

– odborné vzdelávanie pracovníkov gumáren-
sk˘ch, strojárensk˘ch; profesií a pracovníkov v˘-
skumu a vedy

– konferencie a publikaãná ãinnosÈ
– transfer technológií z univerzitného prostredia

do podnikateºskej praxe

Pri tejto príleÏitosti si povaÏujeme za povinnosÈ
ná‰mu partnerovi v spolupráci, ale zároveÀ iniciátorovi
vzniku Fakulty priemyseln˘ch technológií, úprimne
zagratulovaÈ ku 100-mu v˘roãiu zaloÏenia fabriky 
a súãasne poìakovaÈ za podporu, ktorú fakulta 
dostáva.

– spoloãn˘ zmluvn˘ v˘skum ako forma spolupráce
vedcov a v˘skumníkov s podnikmi v regióne

– zvy‰ovanie konkurencieschopnosti podnikov
regiónu na základe inovácie

– valorizácia potenciálu vedeckov˘skumnej zá-
kladne.

Dobr˘ príklad kooperácie 
Garantom celého projektu je Dr.h.c. Ing. ·tefan

Rosina, predseda správnej rady Matadoru, a.s. v Púchove
a v˘konn˘mi vedúcimi jednotliv˘ch podprojektov sú Ing.
Ham‰ík, riaditeº ZSO·, doc.Ing.Ján Vavro,CSc., prode-
kan FPT a prof.RNDr. Pavel Ko‰tial,PhD., riaditeº ÚMTV
na FPT. Títo so svojimi skupinami pracovníkov postupne,
podºa termínového plánu, rie‰ia jednotlivé úlohy.

Prvé stretnutie k tejto problematike sa uskutoãnilo
20. januára tohto roku. Odvtedy sa pravidelne na
rôznych úrovniach stretávajú úãastníci projektu. 
S ukonãením úloh sa ráta koncom jesene v tomto roku.

Ako vidieÈ, je to jeden zo vzorn˘ch príkladov
spolupráce vysok˘ch ‰kôl a v˘robnej sféry. Vysoké ‰koly
nemôÏu byÈ „sami pre seba“, naopak, musia dávaÈ
‰tudentom to, ão si Ïiada prax, budúci zamestnávatelia.
Títo ale musia jasne definovaÈ svoje poÏiadavky a byÈ
nápomocní vzdelávacím in‰titúciám v ich realizácii,
hlavne materiálne. Vieme Ïe finanãná situácia na
vysok˘ch ‰kolách je mimoriadne nepriaznivá, z ãoho
vypl˘va obrovsk˘ deficit vo vybavení v‰etkého druhu.
OdstrániÈ tento nedostatok môÏe pomôcÈ aj
podnikateºská sféra, ale sa jej to musí vyplatiÈ. To sa
stane zo strany vysok˘ch ‰kôl vo forme dodania
kvalitn˘ch absolventov. Práve o to ide v predstavenom
projekte spolupráce Matadoru,a.s. v Púchove a Fakulty
priemyseln˘ch technológií Trenãianskej univerzity
Alexandra Dubãeka v Trenãíne.

Spolupráca FPT v Púchove s Matadorom sa dostáva na vy‰‰iu úroveÀ

Vzdelanie je málo napojené na prax 

Praktické cviãenia v laboratóriu FPT 

JJee  ppoommeerrnnee  zznnáámmee,,  ÏÏee  FFaakkuullttaa  pprriieemmyysseellnn˘̆cchh  tteecchhnnoollóóggiiíí  ((FFPPTT))  úúzzkkoo  ssppoolluupprraaccuujjee  ss  vv˘̆--
rroobbnn˘̆mmii  ppooddnniikkmmii,,  pprreeddoovv‰‰eettkk˘̆mm  ss  ppúúcchhoovvsskk˘̆mm  MMaattaaddoorroomm..  DDootteerraazz  vv‰‰eettkkyy  ddiipplloo--
mmoovvéé  ii  ddookkttoorraannddsskkéé  pprrááccee  aabbssoollvveennttoovv  ffaakkuullttyy  mmaajjúú  ssvvoojj  ppôôvvoodd  vvoo  ffaabbrriikkáácchh  aalleebboo
vv˘̆sskkuummnn˘̆cchh  úússttaavvoocchh,,  kkttoorréé  ddeeffiinnoovvaallii  ssvvoojjee  pprroobblléémmyy,,  ppoottrreebbyy  aa  ppoo  uurrããiitt˘̆cchh  úúpprraavváácchh
aa  sspprreessnneenniiaacchh  iicchh  nnaa‰‰ii  ‰‰ttuuddeennttii  rriiee‰‰iillii..  TTááttoo  ssppoolluupprrááccaa  mmaallaa  ssvvoojj  vv˘̆vvoojj  aa  ddoossttaallaa  ssaa  nnaa
ssúúããaassnnúú  úúrroovveeÀÀ..  VViiaacc  nnáámm  oo  tteejjttoo  uuÏÏiittooããnneejj  kkooooppeerráácciiii  nnaappííssaall  ddoocc..IInngg..OOnnddrreejj  NNeemmããookk,,
PPhhDD..,,  ddeekkaann  ppúúcchhoovvsskkeejj  FFaakkuullttyy  pprriieemmyysseellnn˘̆cchh  tteecchhnnoollóóggiiíí  ((FFPPTT))  TTnnUUAADD..  



a experimentálne overovanie riadiacich systémov v zloÏi-
t˘ch v˘robn˘ch a pomocn˘ch prevádzkach.

Medzi hlavné priority Fakulty ‰peciálnej techniky patrí
dosiahnutie synergického prepojenia v˘uky s priemyselnou
praxou a v˘skumno-v˘vojov˘mi organizáciami s cieºom
zabezpeãiÈ vysokú teoretickú a praktickú zdatnosÈ na‰ich
absolventov uÏ poãas ‰túdia. T˘mto poãinom sa reálne
skracuje ãas praktickej stáÏe a na‰i inÏinieri v˘razne
skracujú cyklus prechodu z v˘uky do praxe. V˘znamne
tomu napomáha aj skutoãnosÈ, Ïe fakulta disponuje
skupinou pedagógov, ktorí majú rozsiahle teoreticko-
praktické skúsenosti, pretoÏe viacerí pracovali v ‰piãkov˘ch
vedecko-v˘skumn˘ch ustanovizniach a v˘robn˘ch firmách. 

Odozva je v˘borná
Diplomové práce budúcich inÏinierov sú prakticky
zamerané a väã‰ina sa realizuje vo v˘robn˘ch firmách.
T˘mto získavajú nielen potrebné údaje k ich obhajobám,
ale osvojujú si pracovné návyky a získavajú vzÈah k budú-
cemu povolaniu. Viacerí absolventi pokraãujú v takto
zapoãatej práci aj vo svojej profesionálnej existencii. Máme
priaznivé odozvy o kvalitách na‰ich absolventov z firiem
Kon‰trukta Industry, a.s. Trenãín, Vojensk˘ opravárensk˘
podnik, ‰.p. Trenãín, Trens, a.s. Trenãín, ZTS Dubnica, ZVS
Dubnica, viacer˘ch odevn˘ch a textiln˘ch firiem najmä z
regiónu Trenãín, ale aj z firiem so zahraniãnou
spoluúãasÈou, ãi v˘hradn˘ch zahraniãn˘ch majiteºov.

Anal˘za zamestnanosti na‰ich absolventov, ktorí
ukonãili ‰túdium v rokoch 2001 a 2002 potvrdila, Ïe ani
jeden ná‰ absolvent nie je evidovan˘ na úrade práce 
a v‰etci sú v dlhodobom pracovnom pomere. Aj táto
skutoãnosÈ presvedãuje, Ïe nami nastúpená pedagogická
línia prípravy absolventov F·T na v˘robné firmy je správna.
V tejto aktívnej politike prepojenia v˘uky s praxou má
fakulta uzatvorené zmluvné vzÈahy so ‰iestimi v˘skumno-
v˘vojov˘mi ústavmi a ‰trnástimi rozhodujúcimi v˘robn˘mi
firmami regiónu Trenãín. Spolupracuje s viacer˘mi mal˘mi
a stredn˘mi podnikateºsk˘mi subjektami pri rie‰ení ich

v˘robno-technick˘ch problémov. Aj tieto aktivity roz‰irujú
pozitívny obraz opodstatnenej existencie F·T v na‰om
priemyselne rozvinutom regióne.

Na záver chceme uviesÈ najnov‰ie prístupy v˘robn˘ch
firiem, ktoré uÏ poãas ‰túdia sa písomne obracajú na
vedenie fakulty o v˘ber vhodn˘ch ‰tudentov piateho, teda
posledného roãníka pre svoje potreby. Napríklad firma
Kon‰trukta Indrustry, a.s. poÏiadala vedenie fakulty 
o v˘ber pätnástich ‰tudentov piateho roãníka, pre ktor˘ch
zorganizovala poldÀov˘ seminár v ich firme, s komplexnou
ukáÏkou pracoviska a prezentáciou spoloãnosti. Firma
Renocar Námestovo, ktorá je strojárskeho zamerania,
poÏiadala o v˘ber ‰tudentov, tohoroãn˘ch absolventov 
z regiónu Kysuce a Orava a ponúkla moÏnosÈ uplatnenia sa
v ich firme. Zahraniãná firma Sauer - Danfoss z PovaÏskej
Bystrice taktieÏ Ïiada na‰ich absolventov. Zástupcovia
firmy Poclein Hydraulic z Francúzska osobnou náv‰tevou
na na‰ej fakulte poÏiadali o v˘ber vhodn˘ch ‰tudentov uÏ
od ‰tvrtého roãníka, priãom im ponúkli polroãné stáÏe 
v ich materskej firme na jej náklady s nasledovn˘m
uplatnením sa po ukonãení ‰túdia.

Pre Vojensk˘ opravárensk˘ podnik, ‰.p. Trenãín
kaÏdoroãne vychovávame úãelov˘ch absolventov v súlade
so záväzkami premietnut˘mi do dlhodobej zmluvy 
o príprave na‰ich absolventov pre ich potreby. Aj touto
formou je moÏné prezentovaÈ záujem o absolventov F·T 
v praxi.
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Pre F·T je povzbudzujúce, Ïe sa stala vyhºadávanou
in‰titúciou, ktorá vychováva odborníkov pre v˘robné orga-
nizácie, najmä strojársko-hutníckeho zamerania na Slo-
vensku. UÏ samotn˘ profil absolventa na‰ej fakulty je veºa-
vravn˘. Absolventi sú pre praktické pouÏitie komplexne
pripravovaní najmä z kon‰trukcie a v˘roby ‰peciálnej i ‰pe-
cializovanej techniky, z prevádzky, spoºahlivosti a obnovy
techniky, ovládajú elektronické riadiace systémy v ‰peciál-
nej technike. 

Absolventi zamerania Kon‰trukcia ‰peciálnej techniky
poãas ‰túdia získavajú nielen bohaté teoretické vedomosti,
ale sú schopní rie‰iÈ nároãné kon‰trukãné úlohy na
poãítaãoch. Sú preto Ïiadaní v kon‰trukãn˘ch a projek-
ãn˘ch organizáciách. Absolventi zamerania V˘roba ‰pe-
ciálnej techniky získavajú komplexné vedomosti a zruãnosÈ
z technologick˘ch disciplín, ktoré uplatÀujú vo v˘robe
zameranej na technológiu zlievania, tvárnenia, tepelného
spracovania, mechanického obrábania, zvárania a povr-
chov˘ch úprav.

Aj marketingová príprava 
V˘znamné uplatnenie absolventov na‰ej fakulty umoÏÀuje
aj ‰tudijné zameranie s názvom Prevádzka, spoºahlivosÈ 
a obnova techniky. Absolventi tejto ‰pecializácie sú schopní
rie‰iÈ v˘robno-technické úlohy spojené s prevádzkou
‰peciálnej techniky, mobilnej techniky, gumárensk˘ch 
a obuvníckych strojov, textiln˘ch a odevn˘ch strojov, teda
t˘ch zariadení, ktoré sú bohato zastúpené v slovenskom
priemysle. Sú vyzbrojení vedomosÈami o prevádzkovej
spoºahlivosti, ovládajú systémy údrÏby a obnovy techniky,
jej modernizácie v rámci potrieb a moÏností v˘robn˘ch
firiem. SúãasÈou ‰túdia je aj príprava na marketingové,
manaÏérske ãinnosti a komplexnú diagnostiku.

Absolventi zo zamerania Elektrotechnické riadiace
zasa systémy majú nielen ‰irokospektrálne vedomosti 
a zruãnosti zo strojárskych technick˘ch disciplín, ale ovlá-
dajú aj elektrotechniku a v˘poãtovú techniku. Ich
prednosÈou je pripravenosÈ na projektovanie, realizáciu 

V súãasnosti ãasto poãuÈ hlasy z podnikateºskej sféry o prevaÏujúcej teoretickej pripravenosati absolventov
vysok˘ch ‰kôl, hoci priemysel by potreboval, aby boli bohat‰ie vyzbrojení praktick˘mi poznatkami a aby ãas ich
adaptácie v praxi bol ão najkrat‰í. Îe tomu celkom tak na na‰ej univerzite nie je, potvrdzujú slová prodekana pre
rozvoj Fakulty ‰peciálnej techniky (F·T) doc.Ing. Ondreja Híre‰a,CSc. 

Absolventi Fakulty ‰peciálnej techniky sú Ïiadaní v praxi 

Ani jeden inÏinier nie je bez práce 

O tom ako prebieha na Slovensku reforma verejnej správy diskutoval so ‰tudentami Fakulty sociálno-
ekonomick˘ch vzÈahov 25. marca vládny splnomocnenec pre reformu verejnej správy Viktor NiÏÀansk˘ (na foto
v diskusii so ‰tudentami). Poukázal na jej plusy a nezastieral ani mínusy. Navy‰e sa aj porovnávalo s âeskou
republikou. Konkrétne primátor Zlína Tomá‰ Úlehla uviedol, Ïe v SR sa presadzuje oddelen˘ model verejnej
správy, t.j. nezávislej‰ia samospráva, k˘m v âR ide o integrovan˘ model – zlúãenie ‰tátnej správy a samosprávy.

Roz‰irujeme komunikáciu
s Francúzskom

Súãasná kooperácia so Savojskou univerzitou 
v Grenobli, ale predov‰etk˘m roz‰írenie kontaktov 
s ìal‰ími univerzitami vo Francúzsku, boli hlavn˘mi
témami rokovania vedenia univerzity a dekanov s ata‰é
Francúzskeho veºvyslanectva na Slovensku Francois-
Olivier Seysom a jeho spolupracovníkmi. 

V˘sledkom doteraj‰ích kontaktov so Savojskou
univerzitou, konkrétne s jej Fakultou ekonomiky 
a manaÏmentu, ktorá je partnerom FSEV, je vlaÀaj‰í
‰tudijn˘ pobyt ‰tyroch ‰tudentov v Grenobli. V marci
tohto roku nastúpili na 4-mesaãn˘ ‰tudijn˘ pobyt
ìal‰í ‰tyria ‰tudenti FSEV. F.O. Seys na stretnutí
prezentoval moÏnosti francúzskej strany v oblasti
vzdelávania, vedy a v˘skumu pre TnUAD. Z tejto
ponuky bola z na‰ej strany uvítaná moÏnosÈ kurzu
francúzskeho jazyka v rámci Letnej ‰koly. TnUAD
prejavila záujem o roz‰irovanie mobility ‰tudentov 
a uãiteºov aj na ìal‰ie francúzske univerzity, svojím
zameraním blízke orientácii na‰ej univerzity. Prof.
RNDr. Juraj Slabeycius,CSc., prorektor pre vedu,
v˘skum a medzinárodné vzÈahy uviedol, Ïe máme
záujem nadviazaÈ spoluprácu i s technicky oriento-
van˘mi francúzskymi vysok˘mi ‰kolami, blízkymi
na‰ej FM, FPT a F·T. Pán ata‰é F.O. Seys prisºúbil
pomoc aj pri hºadaní vhodn˘ch partnerov z priemy-
selnej sféry pre na‰e tri technické fakulty.



Nepoznám nudu
Zaãiatkom októbra minulého roka som kolegyni na

otázku, ako sa mám, odpovedala, Ïe mi práve skonãili
trojmesaãné prázdniny. Spoãiatku nechápala, Ïe práve
zaãínam 2. roãník UTV na TnUAD. Nakoniec sa v jej oãiach
objavil obdiv a uznanie. Pozdvihlo to moje sebavedomie.

T˘mto ‰túdiom chceme nazrieÈ aspoÀ do chodby
viacer˘ch vedn˘ch odborov, prostredníctvom ‰piãkov˘ch
univerzitn˘ch predná‰ateºov. Je to na‰a vnútorná potreba
v‰estranne sa vzdelávaÈ. Vzdelávanie dospel˘ch – andra-
gogika – ako jedna z disciplín pedagogick˘ch vied, okrem
uveden˘ch dôvodov, pomáha seniorom ubrániÈ sa nude,
samote a moÏno aj demencii. Je to aj spoloãensk˘ relax,
efekt väã‰ej spoloãenskej istoty, obohatenie vedomostí 
k doteraj‰ím Ïivotn˘m skúsenostiam.

Uplynul˘ roãník bol tematicky pestr˘. Striedali sa spolo-
ãenské vedy s ekonomikou, zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l so Ïivotn˘m

prostredím a základy Ïurnalistiky. Zaujal nás aj v˘znam
záhradníctva v dne‰nom pretechnizovanom svete.

Zimn˘ semester sme ukonãili seminárnymi prácami 
z oblasti psychológie. Ich obhajovanie ukázalo, Ïe sme
obstáli veºmi dobre. Pre t˘ch poslucháãov, ktorí v minulosti 
z rôznych príãin ne‰tudovali na vysokej ‰kole, to bol zaují-
mav˘ poznatok. Boli sme nútení siahnuÈ po literatúre
nároãnej obsahom i rozsahom po okolit˘ch in‰titúciách a
kniÏniciach. 

Polovicu ‰túdia uÏ máme za sebou. Te‰íme sa, Ïe po
letnom semestri 2005 uÏ budeme preberaÈ diplom. 

Elena Kebísková

Vyskú‰ala som posilovÀu
Myslím, Ïe jedna z najzaujímavej‰ích bola v I. roãníku

predná‰ka o záhradníctve, ktorá bola pre nás, vekovo
star‰ích, veºmi uÏitoãná aj pouãná. Pri predná‰ke 

o pohybovom reÏime, ktor˘ je potrebn˘ pre kaÏdú vekovú
kategóriu, sme mali moÏnosÈ nav‰tíviÈ ‰tudentskú
posilovÀu, kde som si vyskú‰ala v‰etky tie “muãiace“
nástroje. Hoci ma potom t˘ÏdeÀ bolelo celé telo, bola
som bohat‰ia o novú skúsenosÈ. Po ukonãení I. a II. se-
mestra sme robili testy, z ktor˘ch som mala strach, ale
napokon v‰etko dobre dopadlo a cel˘ roãník sme
prospeli. Prv˘ roãník sme ukonãili predná‰kou na tému
Ïurnalistika, kde sme sa dozvedeli ako sa robia noviny 
a predná‰ajúca lektorka R. Wagnerová nás svojím
príjemn˘m vystupovaním pozitívne naladila na prichádza-
júce prázdniny.

Hoci psychológia nikdy nepatrila medzi moje hobby,
tentoraz ma veºmi zaujala. Na konci semestra sme
vypracovali seminárnu prácu. Na ‰kodu veci bolo, Ïe nie
v‰etky práce sme mali moÏnosÈ vypoãuÈ si, nakoºko zo
strany nás, ‰tudentov nebol dodrÏan˘ limit 5-7 minút.
Zatiaº neviem, ão budeme ‰tudovaÈ v II. Roãníku. Mali 
sme sºúbené nauãiÈ sa pracovaÈ s poãítaãom s pripojením
na internet, ão by väã‰ina z nás veºmi privítala. Zaujímavé
by boli aj predná‰ky z práva, kultúry a histórie, to v‰ak 
uÏ ponechám na moÏnosti Trenãianskej univerzity 
A. Dubãeka.

Anna Petrová

Hrám sa na ‰tudentku
Mimoriadnou radosÈou pre mÀa je, Ïe mi je dovolené

vstúpiÈ na v˘sostnú akademickú pôdu. Dokonca mám
index a môÏem sa hraÈ na ‰tudentku. Mám spoluÏiakov 
a mám moÏnosÈ poãúvaÈ predná‰ky od úÏasn˘ch, fundo-
van˘ch profesorov. To v‰etko ma nadch˘Àa a rozradost-
Àuje. Mám ‰ancu prehodnotiÈ hodnoty Ïivota a skúmaÈ, ãi
som si vo svojom Ïití zvolila tie správne priority. Cítim úÏasnú
vìaãnosÈ za existenciu UTV pri TnUAD.

„Mlad˘ ãlovek je dielom prírody – star˘ ãlovek je
umeleck˘m dielom „ povedal J. W. Goethe a tak mám
priestor zu‰ºachÈovaÈ svoju du‰u, aby to moje umelecké
dielo malo patriãnú hodnotu.

Magdaléna Kozinová
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Univerzita tretieho veku nielen vzdeláva, ale aj osvieÏuje

Seniori sa uÏ te‰ia na poãítaãe
ëakujeme vedeniu Trenãianskej univerzity A. Dubãeka, Ïe sa priãinili o existenciu Univerzity
tretieho veku (UTV) v Trenãíne, aby sme sa aj my, skôr narodení, mohli tieÏ vzdelávaÈ, spoznávaÈ
nové veci, nov˘ch ºudí, uzatváraÈ nové priateºstvá. Tieto slová nám napísali do redakcie ‰tudentky
– seniorky II. roãníka UTV. Ich príspevky radi uverejÀujeme a te‰íme sa na ìal‰ie, aj od ostatn˘ch.
Dostali sme aj ãlánok od pani L˘die ·imkovej, ktorá v mene svojich kolegov zablahoÏelala
dekanom FSEV Antonovi BlaÏejovi a FM Du‰anovi Magovi ku inaugurácii a Jurajovi Wagnerovi ku
rektorskej inaugurácii. Pí‰e: „V‰etci prajeme pánovi rektorovi pevné zdravie, pracovné sily, tvorivé
nápady, elán a vytváranie stále väã‰ích moÏností pre v‰etk˘ch na‰ich ‰tudentov, aby na‰a univerzita
kvitla“. Postrehy a námety pani L. ·imkovej uverejníme v septembrovom vydaní TnU TRENDY.

Spoluprácu v˘skumu s univerzitami povaÏujeme za
mimoriadne dôleÏitú – kon‰tatoval na seminári Fakulty
mechatroniky jeden z majiteºov talianskej firmy FreeFile
Davide Baravelli (na foto druh˘ zºava v rozhovore s na‰imi
piatakmi). Na seminári, ktor˘ pripravil pre ‰tudentov doc.
Ing. Vladimír Áã, CSc. 22.apríla a na ktorom sa prezen-
tovala táto firma, bolo poãuÈ slová chvály na kvalitu na‰ich
‰tudentov. Dnes ich kooperuje s Talianmi ‰esÈ, ale záujem
je o ìal‰ích ‰iestich. Dvaja piataci – Peter Matu‰ka a Bra-
nislav Holl˘ pracujú vo firme FreeFile v Trenãíne na svojich
diplomovkách. Obaja sú spokojní, pretoÏe spolupracujú
s modernou poãítaãovou firmou a navy‰e dostávajú aj
symbolickú odmenu. Pri dialógu s talianskymi majiteºmi

v‰ak je potrebná angliãtina. Podºa názoru Petra Matu‰ku
je dôleÏité ‰tudovaÈ odbornú literatúru v anglickom
jazyku a tak sa zdokonaºovaÈ. Majú v‰ak jeden návrh.
Spolu so zadaniami roãníkov˘ch, ãi diplomov˘ch prác by
uãiteº mal byÈ osloven˘ firmami a upozorniÈ ‰tudentov
na moÏnú kooperáciu s nimi. A ãi ostanú po promócii
pracovaÈ vo firme FreeFile? Obidvaja o tom váÏne pre-
m˘‰ºajú. Svojim kolegom v III. a IV. roãníku odporúãajú,
aby vyuÏili kaÏdú moÏnosÈ zúãastniÈ sa prezentácie
domácich i zahraniãn˘ch firiem na univerzite. Je to
príleÏitosÈ získaÈ prehºad a vyhliadnuÈ si moÏno svojho
budúceho zamestnávateºa.

(wa)

Taliani sú s nami spokojní

NespokojnosÈ
s publikovaním

V porovnaní s rokom 2002 bol nárast pri získavaní
finanãn˘ch prostriedkov na granty o 19 percent, ale
nespokojnosÈ s publikaãnou ãinnosÈou vyslovil na
vedeckej rade 28.apríla t.r. prorektor Juraj Slabeycius.
Postupne treba preto budovaÈ celouniverzitnú databázu
publikaãnej ãinnosti. Dekani a riaditeº ÚPHV predloÏia
rektorovi návrhy na ocenenie najlep‰ej publikácie a naj-
v˘znamnej‰ieho v˘sledku vo vedeckej a v˘skumnej
ãinnosti za rok 2003. Navrhuje sa tieÏ zriadiÈ fond na
podporu ‰tudentsk˘ch vedeck˘ch aktivít. Vedecká rada
schválila návrh na inauguraãné konanie doc.RNDr.Pavla
·ajgalíka, DrSc., zo SAV za profesora vo vednom odbore
Anorganická technológia a materiály. Odporúãala vy-
menovaÈ za docenta v rovnakom vednom odbore
Ing.Alfonza Pl‰ku,CSc. a RNDr.Ignáca Capeka,CSc., vo
vednom odbore Materiálové inÏinierstvo a medzné stavy
materiálov. Obaja sú z FPT. 

Rektor J.Wagner na záver odovzdal diplom prvému
absolventovi doktorandského ‰túdia Ing.Jozefovi ·án-
dorovi,PhD. Pri príleÏitosti Ïivotného jubilea poìakoval
za hodnotnú prácu prof.PhDr.Júliusovi Boro‰ovi,DrSc. 
a prof.Ing.Jánovi Garajovi,DrSc. a obom odovzdal
Medailu TnUAD. Prof.Ing.·tefan Luby,DrSc., predseda
SAV, odovzdal Pamätnú medailu SAV prof.Ing.Ivanovi
Planderovi,DrSc. za dlhoroãnú spoluprácu.
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Ste s nieãím nespokojní? Trápi vás na univerzite nejak˘ problém? Na‰a rubrika Hyde park ponúka priestor na kritické odkr˘vanie
a korektné hºadanie odpovede na odstránenie boºav˘ch miest, ktoré trápia na‰ich uãiteºov, ‰tudentov aj zamestnancov. Na
mu‰ku sme si tentokrát vzali niÏ‰í záujem o ‰tudentskú vedeckú odbornú ãinnosÈ (·VOâ). Po príãinách tohto stavu bude otázkami
pátraÈ Ing.Katarína Adámková, odborná asistentka Fakulty sociálno-ekonomick˘ch vzÈahov. OdpovedaÈ bude Barbora Bibelová,

‰tudentka 2.roãníka tejto fakulty a úãastníãka ·VOâ.

KK..  AAddáámmkkoovváá::  NNaa  nnaa‰‰eejj  ffaakkuullttee  ssmmee  
vv  aapprrííllii  uussppoorriiaaddaallii  ffaakkuullttnnéé  kkoolloo  ··VVOOââ..  VVyy  ssttee  ssaa  hhoo
aakkttíívvnnee  zzúúããaassttnniillii  aa  pprreezzeennttoovvaallii  ssttee  ssvvoojjuu  pprrááccuu..  ââoo
vvááss  vviieeddlloo  kk  ttoommuu,,  ÏÏee  ssttee  ssaa  pprriihhlláássiillii  ddoo  ssúúÈÈaaÏÏee??  

BB..BBiibbeelloovváá::  Myslím, Ïe je to veºká v˘zva pre
‰tudentov. Pre mÀa to znamená, Ïe môÏem spraco-
vaÈ prácu, pri tvorbe ktorej sa sama zdokonaºujem. 
V podstate je to ako v˘skum pre univerzitu, na kto-
rom môÏu stavaÈ ìal‰í ‰tudenti. Moja téma mala názov
Pôda, ako zloÏka Ïivotného prostredia. Pri jej vypra-
covaní som sa dozvedela rôzne nové veci a takisto to
bola pre mÀa aj príprava na bakalársku prácu a na
diplomovku.

KK .. AA dd áá mm kk oo vv áá ::
PPeeddaaggóóggoovviiaa  nnaa‰‰eejj  ffaakkuull--
ttyy  vvyyppííssaallii  ttéémmyy..  VVyybbrraallii
ssttee  ssii  zz  tt˘̆cchhttoo  ttéémm  aalleebboo
ssttee  ssii  zzvvoolliillii  iinn˘̆  ssppôôssoobb??
AA  bboollii  ssttee  vvôôbbeecc  ssppookkoojj--
nnáá  ss  ttéémmaammii,,  kkttoorréé  bboollii
vvyyppííssaannéé??

BB..BBiibbeelloovváá::  Témy, z ktor˘ch som si vyberala, nám
navrhla Ing. Betáková. A keìÏe som sa zaoberala
touto témou uÏ dávnej‰ie, zvolila som si ju aj preto,
Ïe ma veºmi zaujala a mala som s Àou uÏ skúsenosti. 

KK..  AAddáámmkkoovváá::  AAllee,,  aakkúú  ooddoozzvvuu  mmaallii  vvyyppííssaannéé
ttéémmyy  vv‰‰eeoobbeeccnnee??  IIssttee  mmááttee  oobbrraazz  aa  ppooããúúvvaattee  ttoo,,  ããoo
hhoovvoorriiaa  vvaa‰‰ii  kkoolleeggoovviiaa..  VVeeddeellii  ssii  vvyybbrraaÈÈ  aalleebboo  bbyy  bboolloo
ttrreebbaa  ee‰‰ttee  rroozz‰‰íírriiÈÈ  ttéémmyy??

BB..BBiibbeelloovváá::  Asi polovica si vedela vybraÈ a druhá
polovica si zvolila vlastnú tému. Niektorí stavali na
tom, ão uÏ robili vlani a v téme len pokraãovali.

KK..AAddáámmkkoovváá::  NNaapprriieekk  ttoommuu,,  ããoo  hhoovvoorrííttee,,  zzááuujjeemm
nnaa‰‰iicchh  ‰‰ttuuddeennttoovv  jjee,,  ppooddººaa  mmÀÀaa,,  ssllaabb‰‰íí  aakkoo  bbyy  bboolloo
ÏÏiiaaddúúccee..  PPrreeããoo  jjee  ttoommuu  ttaakk  aa  aakkoo  bbyy  ssaa  ddaallaa  ttááttoo
ssiittuuáácciiaa  rriiee‰‰iiÈÈ  zzoo  ssttrraannyy  uuããiitteeººoovv,,  ffaakkuullttyy,,  pprrííppaaddnnee  zzoo
ssttrraannyy  uunniivveerrzziittyy??  SSúú  nneejjaakkéé  mmoottiivvaaããnnéé  ffaakkttoorryy,,  kkttoorréé
bbyy  oovvppllyyvvnniillii  aa  pprriizzvvaallii  ‰‰ttuuddeennttoovv,,  aabbyy  ssaa  aakkttíívvnneejj‰‰iiee
zzaappáájjaallii  ddoo  ããiinnnnoossttii  aa  pprreezzeennttoovvaallii  ssvvoojjee  pprrááccee  nnaa
ssúúÈÈaaÏÏii  ··VVOOââ??

BB..BBiibbeelloovváá::  Myslím si, Ïe by sa mala ·VOâ dostaÈ
viac do povedomia ‰tudentov. Len veºmi málo ich vie
o tejto moÏnosti. MoÏno by mali asistenti o tom viac
rozprávaÈ na cvikách. DôleÏit˘ je i prístup pedagó-
gov, ktor˘ by ich motivoval k tomu, Ïe ‰tudenti budú
presvedãení, Ïe to bude veºmi zaujímavé, Ïe to bude
v môj prospech a preto sa zúãastním. A e‰te si
myslím, Ïe by mal byÈ bliÏ‰í prístup pedagógov ku
‰tudentom. Mám pocit, Ïe je to také tro‰ku
vzdialené, Ïe si pedagógovia a ‰tudenti niekedy
veºmi nerozumejú. Pokiaº ich bude pedagóg viesÈ 
k tomu, Ïe by bolo osoÏné, aby napísali nejakú prácu
a trebárs ich aj pochváli. Alebo im uãiteº povie, Ïe

majú ‰ancu s prácou uspieÈ, myslím si, Ïe potom
bude záujem vy‰‰í. Ide o partnersk˘ vzÈah, o nájdenie
si ãasu pre ‰tudenta, aby som mala pocit, Ïe keì uÏ
robím ·VOâ, mám niekoho za sebou. Niekoho, kto
má viacej skúsenosti a ktor˘ mi môÏe a rád pomôÏe.

KK..AAddáámmkkoovváá::  VVyy  ssttee  ssaa  zzúúããaassttnniillii  ‰‰ttuuddiijjnnééhhoo
ppoobbyyttuu  nnaa  ssúúkkrroommnneejj  ããeesskkeejj  uunniivveerrzziittee  vv  KKuunnoovvii--
cciiaacchh..  PPoorroovvnnaajjttee  rroozzddiieellyy..  

BB..BBiibbeelloovváá::  V Kunoviciach to majú ako systém 3,
2, 1. To znamená, Ïe pracujú spolu tretiaci, druháci
a prváci. Vlastne pí‰u jednu veºkú prácu, ktorá trvá
cel˘ rok. U nás sa na ‰voãke robí moÏno mesiac
predt˘m. To je veºmi málo. Navy‰e u nich je ·VOâ, 
v rámci ktorej robia aj v˘skum, povinná. TakÏe v‰etci
na tom pracujú, majú spoloãn˘ server a musia kaÏd˘
t˘ÏdeÀ odovzdávaÈ urãitú ãasÈ práce. KaÏdá skupina
má okolo desaÈ ‰tudentov a kaÏd˘ z nich musí
rozpracovaÈ urãitú tému, na základe ãoho sa potom
stavia celá v˘sledná práca. ·tudent - tretiak si to
riadi, ãím sa uãí aj meneÏovaÈ celú skupinu. Je to pre
neho prínos do budúcnosti. Navy‰e si myslím, Ïe na‰i
ãeskí kolegovia na sebe viac pracujú.

KK..AAddáámmkkoovváá::  TTaakkÏÏee  nnaa  zzáákkllaaddee  tt˘̆cchhttoo  zzáávveerroovv,,
ããoo  bbyy  ssttee  BBaarrbboorraa  ee‰‰ttee  ooddppoorrúúããaallii,,  ookkrreemm  uuÏÏ
ssppoommeennuuttééhhoo,,  zzmmeenniiÈÈ??  

BB..BBiibbeelloovváá::  Myslím, Ïe v prvom rade sa musí táto
súÈaÏ dostaÈ do povedomia ‰tudentov a oni sami
musia nieão chcieÈ urobiÈ, uãiÈ sa tvorivo pracovaÈ.

KK..AAddáámmkkoovváá::  ââiiÏÏee  jjee  ttoo  oobboojjssttrraannnnéé..  AAjj  ppeeddaaggóó--
ggoovviiaa  mmuussiiaa  vviiaacc  oo  ttoomm  rroozzpprráávvaaÈÈ,,  aajj  ‰‰ttuuddeennttii  mmuussiiaa
bbyyÈÈ  iinniicciiaattíívvnneejj‰‰íí..  AAllee  ppoovveeddzzmmee  ssii  oottvvoorreennee  --  zznnaaããnnáá
ããaassÈÈ  ‰‰ttuuddeennttsskkeejj  ssppoollooããnnoossttii  jjee  ppoohhooddllnnáá,,  bbaa  aaÏÏ  lleennii--
vváá..  LLeebboo  mmeenn‰‰iiee  ffiinnaannããnnéé  oocceenneenniiee  ttuu  pprreeddssaa  jjee..  CCeennaa
rreekkttoorraa  zzaa  pprrvvéé  mmiieessttoo  vvoo  ··VVOOââ  jjee  11  000000  SSkk..  VV  ttoommttoo
rrookkuu  ddoossttaallii  ttíí,,  ããoo  ssaa  uummiieessttnniillii  nnaa  ddrruuhhoomm  mmiieessttee
CCeennuu  ddeekkaannaa  ss  ooddmmeennoouu  990000  SSkk  aa  zzaa  ttrreettiiee  mmiieessttoo
880000  SSkk..  OOkkrreemm  ttoohhoo  kkaaÏÏdd˘̆  zz  úúããaassttnnííkkoovv  ddoossttaall  550000  SSkk..

BB..  BBiibbeelloovváá::  MoÏno by bolo e‰te vhodné, keby sa
trebárs ‰tudent dostal do medzinárodného kola ale-
bo bolo by vidno, Ïe má skutoãne záujem o túto
prácu, mohol by sa staÈ vedeckou pomocnou silou
pre pedagóga, ão je tieÏ honorované, a zasa by si
nejakú korunu privyrobil. A ão sa t˘ka mojich kole-
gov – ‰tudentov. Sú takí ão sú aktívnej‰í, pre ktor˘ch
sú univerzita a aktivity poãas ‰túdia prínosom, radi sa
do nich zapájajú. Ale podºa môjho názoru vo v‰eo-
becnosti platí, Ïe pribliÏne 80 percent ‰tudentov
univerzít v SR sa správa asi takto: odchodím si ‰kolu,
dostanem titul a te‰ím sa preã.

KK..AAddáámmkkoovváá::  VVrrááÈÈmmee  ssaa  hhllaavvnneejj  ttéémmee  ––  ··VVOOââ..  AAjj
nnaa  ttoohhttoorrooããnneejj  mmeeddzziinnáárrooddnneejj  ssúúÈÈaaÏÏii,,  ((ppíí‰‰eemmee  oo  nneejj
nnaa  iinnoomm  mmiieessttee--ppoozznn..rreeddaakkcciiee)),,  ssmmee  mmaallii  jjaazzyykkoovvúú
sseekkcciiuu..  AAkkoo  ssttee  nnaa  ttoomm  ss  jjaazzyykkoovv˘̆mm  vvzzddeellaanníímm??

BB..BBiibbeelloovváá::  Hovorím anglicky, nemecky, trochu
francúzsky a rusky.

KK..AAddáámmkkoovváá::  PPoommoohhlloo  vváámm,,  ÏÏee  oovvllááddaattee  ccuuddzziiee
jjaazzyykkyy  pprrii  vvyypprraaccoovváávvaanníí  tteejjttoo  pprrááccee??

BB..BBiibbeelloovváá::  Samozrejme, pretoÏe som hºadala
materiály hlavne na internete, ktoré som si sama pre-
kladala, ale aj v zahraniãnej literatúre. 

KK..AAddáámmkkoovváá::  BBuuddeettee  ppookkrraaããoovvaaÈÈ  vv  pprrááccii,,  kkttoorrúú
ssttee  ssii  vvyybbrraallii  aa  kkttoorrúú  ssttee  uuÏÏ  rroozzpprraaccoovvaallii??  PPrriihhlláássiittee  ssaa
aajj  vv  bbuuddúúccoomm  rrookkuu??  

BB..  BBiibbeelloovváá::  Do ·VOâ sa aj na budúci rok urãite
prihlásim. Ale ãi to bude táto istá práca, to e‰te
neviem. Urãite si v‰ak na Àu nájdem viacej ãasu,
pretoÏe tú tohtoroãnú prácu som robila na poslednú
chvíºu a na kolene. UÏ by som do nej zahrnula aj
v˘skum. 

KK..AAddáámmkkoovváá::  MMyyssllííttee  ssii,,  ÏÏee  sskkúússeennoossttii,,  kkttoorréé  ssttee
nnaaddoobbuuddllii  pprrii  ttvvoorrbbee  aa  pprreezzeennttáácciiii  ··VVOOââ  bboollii  pprree  vvááss
pprríínnoossoomm??  

BB..BBiibbeelloovváá::  Pre mÀa to malo obrovsk˘ v˘znam,
pretoÏe ma to nauãilo disciplíne a tvorivému uva-
Ïovaniu. Najprv som si musela k tejto práci sadnúÈ,

poprem˘‰ºaÈ, popracovaÈ
si na nej, aby bola dobrá 
a mohla som sa prezen-
tovaÈ pred pedagógmi.
Vlastne je to skúsenosÈ
pre bakalársku prácu,
ktorú budem obhajovaÈ.
Budem robiÈ aj diplo-
movku a takisto, naprí-

klad, keì sa zamestnám, budem si vedieÈ obhájiÈ
svoju prácu.

KK..AAddáámmkkoovváá::  NNaappoommááhhaa  ttááttoo  ttvvoorriivváá  pprrááccaa  aajj
rroozzvvííjjaanniiuu  kkoommuunniikkaaããnn˘̆cchh  sscchhooppnnoossttíí  ‰‰ttuuddeennttoovv??

BB..BBiibbeelloovváá::  Samozrejme, Ïe pomáha. Odkazujem
preto svojim kolegom, aby sa v prvom rade zapájali
do ‰voãiek, zúãastÀovali sa rôznych konferencií,
pretoÏe im to aj po jazykovej stránke veºmi pomôÏe.
Nauãia sa správne formulovaÈ vety, vystupovaÈ 
a najmä sa nauãia ako sa robí v˘skum a vedecka práca,
lebo to dnes vyÏaduje prakticky kaÏdá lep‰ia firma.

Pripravila RuÏena Wagnerová

P.S. V redakcii TnU TRENDY radi príjmeme 
a zverejníme názory uãiteºov i ‰tudentov na tému –
·VOâ. Napí‰te nám, ão by sa z vá‰ho pohºadu malo
zmeniÈ, zlep‰iÈ. Te‰íme sa na va‰e príspevky. Adre-
sovaÈ ich môÏete na e-mail: malova@tnuni.sk, alebo
v písomnej forme ich môÏete daÈ do modrej schrán-
ky vo vestibule fakultnej budovy na ·tudentskej 1.

·tudenti chcú viac vedieÈ o ‰voãke
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HARMONOGRAM ·TÚDIA PRE
NEKONâIACE ROâNÍKY:

Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004 • 9,30 hod.
Imatrikulácia ‰tudentov 
I. roãníka F·T 20.9.2004 • 12,00 hod.
Imatrikulácia ‰tudentov 
I. roãníka FM 20.9.2004 • 16,00 hod.
Imatrikulácia ‰tudentov
I. roãníka FPT 15.10.2004
Imatrikulácia ‰tudentov
I. roãníka, FSEV 20.9.2004 • 14,00 hod.
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004
Koniec zimného semestra 18.12.2004
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 20. - 23. decembra 2004

3. januára - 12. februára 2005
Zaãiatok letného semestra 14.2.2005
Veºkonoãné prázdniny 23. - 29. marca 2005
Koniec letného semestra 21.5.2005
Skú‰kové obdobie letného semestra 23.5. -9.7.2005
Hlavné prázdniny 12.7. - 31.8.2005
Zadania diplomov˘ch a závereãn˘ch 
prác pre konãiace roãníky 22.10.2004
Zadania bakalárskych prác - 
Verejná správa, 2.roãník 18.3.2005

HARMONOGRAM ·TÚDIA PRE
KONâIACE ROâNÍKY:

FAKULTA ·PECIÁLNEJ TECHNIKY
Ing. ‰túdium:
Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004 • 9,30

hod
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004
Koniec zimného semestra 10.12.2004 
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 13. – 23.12.2004

3. – 28.1.2005

ZÁPISY ·TUDENTOV

ddááttuumm ffaakkuullttaa hhooddiinnaa rrooãã.. ffoorrmmaa uukkoonnãã.. ffaakkuullttaa hhooddiinnaa rrooãã.. ffoorrmmaa  uukkoonnãã..
‰túdia ‰túdia

13.7.2004 F·T 9,00 1 denné Bc., Ing. F·T 13,00 1 externé Bc.
13.7.2004 FM 14,00 1 externé Bc., Ing.
14.7.2004 FM 9,00 1 denné Ing. FM 13,00 1 denné Bc.
15.7.2004 FPT 9,00 1 denné Ing. FPT 12,30 1 externé Ing.
15.7.2004 FSEV 9,00 1 denné Bc., Ing. FSEV 13,00 1 externé Bc., Ing.
23.8.2004 F·T 9,00 1 den., ext. Bc., Ing. FM 13,00 1 den., ext.
24.8.2004 FSEV 9,00 1 denné Bc., Ing. FSEV 13,00 1 externé Bc., Ing.
30.8.2004 F·T 9,00 2 denné Bc., Ing. F·T 13,00 3,4 den., ext. Bc., Ing.
31.8.2004 FM 11,00 2,3 denné Bc.
31.8.2004 F·T 9,00 5 den., ext. Ing.
2.9.2004 FM 9,00 2 denné Ing. FM 13,00 3 denné Ing.
2.9.2004 FPT 9,00 1 denné Ing. FPT 12,30 1 externé Ing.
3.9.2004 FM 9,00 4 denné Ing. FM 13,00 5 denné Ing.
6.9.2004 FPT 9,00 2 denné Ing. FPT 12,30 2 externé Ing.
6.9.2004 FSEV 9,00 2 denné Bc., Ing. FSEV 13,00 2 externé Bc., Ing.
7.9.2004 FPT 9,00 3 denné Bc., Ing. FPT 12,30 3 externé Ing.
7.9.2004 FSEV 9,00 3 den., ext. Ing. FSEV 13,00 3 den., ext. Bc.
8.9.2004 FPT 9,00 4 denné Ing. FPT 12,30 4 externé Ing.
8.9.2004 FSEV 9,00 5 denné Ing. FSEV 13,00 5 externé Ing.
9.9.2004 FPT 9,00 5 denné Ing. FPT 12,00 5 externé Ing.
10.9.2004 FSEV 9,00 4 denné-VS Ing.
25.9.2004 FSEV 9,00 4 externé-VS Ing.

HARMONOGRAM ·TÚDIA 
V ·KOLSKOM ROKU 2004/2005

Zaãiatok letného semestra 31.1.2005
Koniec letného semestra 14.3.2005
Kontrola ‰túdia 4.4.2005
Odovzdávanie diplomov˘ch prác 6.5.2005
·tátna skú‰ka a obhajoba 
diplomovej práce 31.5 – 3.6.2005
Náhradn˘ termín ‰tátnych skú‰ok 20.10.2005

Bc. ‰túdium:
Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004 • 9,30 hod
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004 
Koniec zimného semestra 10.12.2004 
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 13. – 23.12.2004 

3. – 28.1.2005
Zaãiatok letného semestra 31.1.2005
Koniec letného semestra 14.3.2005
Kontrola ‰túdia 11.7.2005
Odovzdávanie závereãn˘ch prác 6.5.2005
·tátna skú‰ka a obhajoba 
závereãnej práce 5. – 9.9.2005 
Náhradn˘ termín ‰tátnych skú‰ok 21. – 25.11.2005

FAKULTA MECHATRONIKY

Ing. ‰túdium:
Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004 • 9,30 hod
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004
Koniec zimného semestra 18.12.2004 
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 20.-23.12.2004

3.1. – 4.2.2005
Zaãiatok letného semestra 7.2.2005
Koniec letného semestra 11.3.2005
Kontrola ‰túdia 6.4.2005
Odovzdávanie diplomov˘ch prác 9.5.2005
·tátna skú‰ka a obhajoba 
diplomovej práce 30.5. – 3.6.2005
Náhradn˘ termín ‰tátnych skú‰ok 19.10.2005

Promócie 9. – 15. júla

Bc. ‰túdium:
Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004 • 9,30 hod
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004
Koniec zimného semestra 18.12.2004 
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 20. – 23.2004 

3.1. – 11.2.2005
Zaãiatok letného semestra 14.2.2005
Koniec letného semestra 20.5.2005
Skú‰kové obdobie LS 23.5. – 24.6.2005
Odovzdávanie závereãn˘ch prác (ZP) 17.6.2005
·tátna skú‰ka a obhajoba 
závereãnej práce 4. – 8.7.2005
Náhradn˘ termín ‰tátnych skú‰ok 19.10.2005
Promócie 9. – 15.7.2005

FAKULTA PRIEMYSELN¯CH TECHNOLÓGIÍ
Ing. ‰túdium:
Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004
Koniec zimného semestra 18.12.2004 
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 3.1. – 30.1.2005
Zaãiatok letného semestra 31.1.2005
Koniec letného semestra 14.3.2005
Oficiálne zadávanie diplomov˘ch prác 15.3.2005
Kontrola ‰túdia 14.3.2005
Odovzdávanie diplomov˘ch prác 17.5.2005
·tátna skú‰ka a obhajoba 
diplomovej prác 6. – 10.6.2005
Náhradn˘ termín ‰tátnych skú‰ok 14.2.2006
Promócie 8.7.2005

FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICK¯CH
VZËAHOV

Ing. ‰túdium:
Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004 
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004
Koniec zimného semestra 18.12.2004 
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 20.12.2004 – 12.2.2005
Zaãiatok letného semestra 14.2.2005
Koniec letného semestra 12.3.2005
Kontrola ‰túdia 14.3.2005
Odovzdávanie diplomov˘ch prác 3.5.2005
·tátna skú‰ka a obhajoba 
diplomovej práce 23. – 27.5.2005
Náhradn˘ termín ‰tátnych skú‰ok január 2006
Promócie júl 2005

Bc. ‰túdium: 
Otvorenie akademického 
roka 2004/2005 20.9.2004 
Zaãiatok zimného semestra 20.9.2004
Koniec zimného semestra 18.12.2004 
Skú‰kové obdobie zimného 
semestra 20.12.2004– 12.2.2005
Zaãiatok letného semestra 14.2.2005
Koniec letného semestra 21.5.2005
Skú‰kové obdobie letného semestra 23.5. – 9.7.2005
Kontrola ‰túdia 11.7.2005
Hlavné prázdniny 12.7. – 31.8.2005
Zadanie bakalárskych prác 22.10.2004
Odovzdávanie bakalárskych prác 15.8.2005
·tátna skú‰ka a obhajoba 
bakalárskej práce 5.9. - 9.9.2005
Náhradn˘ termín ‰tátnych skú‰ok január 2006
Promócie október 2005
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jún 2004 oãami       ‰tudentov

Úcta patrí v‰etk˘m t˘m, ão urobili prácu navy‰e
svojich ‰tudentsk˘ch povinností. A t˘mi ste vy,
úãastníci 2..Medzinárodnej ‰tudentskej vedeckej
konferencie Universitas Trenchiniensis – povedala na
jej otvorení 5.mája prof.Ing.Helena StráÏovská,PhD.,
prodekanka FSEV. Dekan, prof.Ing.Anton BlaÏej,DrSc.,
zasa upozornil, Ïe v povedomí ‰tudentov je vedecká
a v˘skumná práca málo zafixovaná, hoci v kraji-
nách únie je nevyhnutnou súãasÈou ‰túdia a neskôr 
i praxe.

Neobvykl˘m poãinom bolo vytvorenie 9 sekcií
(zvyãajne je 4-5 sekcií) pre rôznorod˘ záujem
‰tudentov, ktor˘ch sa zúãastnilo 72 zo 14. univerzít
v âR, Ruskej federácie, Litvy a SR. Po prv˘krát 
v histórii ·VOâ v SR sa zúãastnila aj externá ‰tudentka
Lucia Machilová z TnUAD. Vìaka entuziazmu
prof.H.StráÏovskej a Ing.Kataríny Adámkovej, mohli
‰tudenti prezentovaÈ svoje, podºa hodnotiteºsk˘ch
komisií, kvalitné práce. A nielen to. Prezentácia prvé-
ho vedeckého dielka, okrem iného, prispieva k pes-
tovaniu a posilÀovaniu odborného sebavedomia ‰tu-
dentov. 

Na slávnostnom vyhodnotení Cenu rektora 
s odmenou 1 000 Sk získali a na 1.mieste sa umiestnili:
Eva Rojkoviãová (TU Zvolen), Peter Piroch (TnUAD

Trenãín), Martin Zápach (TU Ko‰ice), Zuzana Rosová
(EU Bratislava), Matú‰ Dzuro (EU Bratislava), Lenka
·ablová (UKF Nitra), Erika ·kodová (UKF Nitra),
Michaela Dvorská (TnUAD Trenãín), Radovan
Dzurãanin (EU Bratislava), Michal Fabu‰ (TnUAD
Trenãín), Marko Engler (TnUAD Trenãín). 

Na druhom mieste skonãili a Cenu dekana 
s odmenou 900 Sk získali: Alexandra Va‰a‰ová(UMB
B.Bystrica), Jaroslav Havli‰ (âVUT Praha), Tomá‰
Îelinsk˘ (TU Ko‰ice), Jana Vanãíková (EU Bratislava),
Michal Demo (TU Ko‰ice),
Monika Korgová (UKF Nitra),
Michaela Kobzová (UKF Nitra),
Jana Bizubová (UKF Nitra), 
Ján Harga‰, Michal Kolek (EU
Bratislava), Rastislav Lalinsk˘,
Juraj Mitana (TnUAD Trenãín),
Zita âapková (TnUAD Trenãín),
Adrián ·vec (TU Zvolen).

Tretiu prieãku s Cenou de-
kana a odmenou 800 Sk získali:
Magdaléna Spi‰iaková (TnUAD
Trenãín), Martina Nagyová
(TnUAD Trenãín), Martin Belan
(EU Bratislava), Janine Salibová 

Po prv˘krát sa ·VOâ na Slovensku zúãastnila externá ‰tudentka

Fandili si v‰etci spoloãne a Lenka Sarmirova (EU Bratislava), Ján Raãko 
(TU Zvolen), Alena Majchútová a Maria Glavatskich
(TnUAD Trenãín), Jana ·kodáãková (EU Bratislava),
Marta Hrabovská (TU Zvolen), Lucia Szalayová
(TnUAD Trenãín), Katarína Markechová (TnUAD
Trenãín), Lucia Machilová (TnUAD Trenãín, externé
‰túdium). Okrem toho v‰etci úãastníci dostali
odmenu 500 Sk. RadosÈ mali tí, ão sa umiestnili, ale
pote‰ili sa aj v‰etci ostatní z malej finanãnej
pozornosti. Najcennej‰ie v‰ak bolo ako spontánnym
potleskom kaÏd˘ vyjadril radosÈ z úspechu svojich
kolegov. BlahoÏeláme aj my a te‰íme sa o rok pod
Matú‰ov˘m hradom.

(wa)

PomôcÈ ‰tudentom posledn˘ch roãníkov vysok˘ch
‰kôl pri v˘bere budúceho zamestnávateºa a na druhej
strane nadviazaÈ komunikáciu so ‰tudentami, poten-
ciálnymi budúcimi zamestnancami zo strany firiem,
to je hlavn˘ zmysel Dní príleÏitostí. Prvé tohtoroãné
sa uskutoãnili 2.marca na na‰ej univerzite. Nadná-
rodné firmy DELL – svetov˘ líder v poãítaãov˘ch sys-
témoch, Accenture – globálna spoloãnosÈ v mana-
Ïerskom poradenstve a ìal‰ie, pri‰li na univerzitu 
nielen s ponukou solídnej pracovnej kariéry, ale aj 
s vysok˘mi nárokmi, kladen˘mi na absolventa vysokej
‰koly. Okrem odbornej zdatnosti, vyzdvihli aj potrebu

jazykov˘ch znalostí. V˘sled-
kom je, Ïe ‰ancu dostanú
len najlep‰í. Ing.Peter Gi-
ralto‰, prezident I.A.E.S.T.E.

v Trenãíne (svetové zdruÏenie pre v˘menu ‰tudentov
na odborné praxe), ktoré podujatie pripravilo,
kon‰tatoval, Ïe tohtoroãné Dni boli na vy‰‰ej úrovni
ako vlaÀaj‰ie. ·tudenti pri‰li pripravení, nezabudli ani
na dôleÏitosÈ vzhºadu pri uchádzaní sa o prácu. Len
ich mohlo prísÈ aj trochu viac. Veì práve tu je priestor
na získanie kontaktov s firmami. A nielen to. Viacerí
si uÏ dohodli s firmami konkrétne pracovné
stretnutia. Dni príleÏitostí pokraãovali e‰te v ‰tyroch
mestách SR a v‰ade sa stretli s veºk˘ch záujmom ‰tu-
dentov.

(wa)

VedieÈ rozkázaÈ sebe samému je vraj
najväã‰ou mocou. AspoÀ tak hovorí
latinská múdrosÈ. Tomá‰ Lukáã zo
4.roãníka FSEV je obdarovan˘ takou silou.
VyuÏíva ju nielen pri ‰túdiu, ale aj pri
plávaní. Je najúspe‰nej‰ím plavcom na
na‰ej univerzite. Vlani, na Akademick˘ch
majstrovstvách SR v Nitre, vyplával osem
medailí – tri zlaté, ‰tyri strieborné a jednu
bronzovú. A k tejto bronzovej pridal e‰te
jednu a e‰te cennej‰iu zo seniorsk˘ch
majstrovstiev SR. 

PlávaÈ zaãal ako 8-roãn˘ v Púchove. „Na strednej
‰kole nás chodilo pretekaÈ asi 150, na vysokej nás
zostalo moÏno 20,“ hovorí s nie veºk˘m pote‰ením
Tomá‰. P˘tam sa na príãinu. „Stredo‰kolákom sa dos-
táva viac starostlivosti. Na univerzite je in˘ systém ‰túdia
a niet tu ani motivácie. Prejavuje sa niÏ‰í záujem o v˘-
konn˘ch ‰portovcov. AspoÀ ja to tak pociÈujem. Via-
cerí dobrí plavci preto konãia na gymnáziu,“ vysvetºuje. 

Tomá‰, b˘val˘ Ïiacky a juniorsk˘ reprezentant SR,
uprednostnil pred ‰portom univerzitné vzdelanie. Na
bazén sa mu v‰ak nedá zabudnúÈ. Stále sa v Àom cíti
v˘borne a rád sa doÀ vracia. Kvôli skú‰kam vynecháva
letnú plaveckú sezónu, ale za to zimnú si naplno vy-
chutná. Pred majstrovstvami je kaÏd˘ deÀ dve hodiny
vo vode. Jeho ‰pecialitou je ‰print, teda päÈdesiatky 
a stovky. Mimo sezóny napláva za mesiac vy‰e sto kilo-
metrov. „Len ‰koda, Ïe mi na univerzite ch˘ba
konkurencia,“ s trochou ºútosti vyzrádza Tomá‰. A ºú-
tosÈ v hlase je preto, lebo by chcel plávaÈ e‰te r˘chlej‰ie,
dosahovaÈ e‰te lep‰ie v˘kony. K tomu potrebuje dob-
r˘ch plavcov, ktorí by ho Èahali vy‰‰ie. Túto túÏbu stále
v sebe nosí. Preto, keì sa pred pretekmi potrebuje v˘kon-
nostne pohnúÈ dopredu, prípravu si zabezpeãuje sám. 

Ako ‰tvrták, ktor˘ zatiaº nemal starosti so skú‰-
kami, sa pomaly pripravuje na písanie diplomovej práce.
UÏ dnes vie, Ïe keì bude maÈ v ruke inÏiniersky dip-
lom, vyberie sa do sveta. A vie aj to, Ïe s bazénom sa
len tak ºahko nerozlúãi.

(wa)

Tomá‰ Lukáã vyplával deväÈ medailí 

V bazéne sa cíti vynikajúco

Dialóg firiem a ‰tudentov

Dekan A. BlaÏej blahoÏelá P. Pirochovi z FSEV.
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Autor podstatu pojmu sociosynergetika objasÀuje,
t˘m, Ïe ide o celistvú vedu o ãloveku a systémoch repro-
dukcie jeho existencie. To je v‰ak definovanie sociosy-
nergetiky iba v uÏ‰om v˘zname tohto slova. Monografia
sprostredkúva pohºad na sociosynergetiku v naj‰ir‰om
v˘zname tohto pojmu. O ão v skutoãnosti ide?

Vnímanie a poznávanie ãloveka ako formy prejavu
sociosynergie v synergick˘ch a biosynergick˘ch pod-
mienkach planéty Zem je ústredn˘m motívom tejto
monografie, ktorá má ambície predloÏiÈ ãitateºovi na
striktne ohraniãenom priestore celistv˘ náãrt proble-
matiky sociosynergetiky. âitateº dostáva do rúk prvú
ucelenej‰iu príruãku prieniku do tajov doteraz nefrekven-
tovanej epistemologicky-metodologickej koncepcie vní-
mania sveta ãloveka, sveta v ãloveku a sveta, ktor˘m sme
obklopení, ako univerzálneho know how myslenia a ãinov.

Autor neprotestuje proti existujúcim teóriám
„synergizmu“ ako tak˘m, ale má námietku proti tomu,
aby boli vnímané ako univerzalizmus objasÀujúci celistvo
aj sféru biosynergie a sociosynergie. 
UpozorÀuje, Ïe aj napriek obrovskému pokroku vedy si
niektorí exaktní matematici, fyzici, alebo chemici dodnes

Na FSEV máme nov˘ vedeck˘
ãasopis Sociálno-ekonomická revue 

Uchopili sme sa
múdrej my‰lienky

Múdre my‰lienky chodia po svete ako ºudia, len ich
treba uchopiÈ, vedieÈ sa ich zmocniÈ – napísal 
v príhovore do novonarodeného vedeckého ãasopisu
Fakulty sociálno-ekonomick˘ch vzÈahov s názvom
Sociálno-ekonomická revue rektor J.Wagner. S pote-
‰ením pridal, Ïe môÏe tieto slová aplikovaÈ na FSEV, kde
tím nad‰encov pod vedením prof.Ing. Heleny StráÏov-
skej,PhD. priviedol vlani v októbri na svet prv˘ vedeck˘
ãasopis na tejto fakulte. âasopis, s pútavou obálkou, 
ponúka priestor pre názorovu v˘menu odborníkov z uve-
denej sféry. Dobr˘m znamením, potvrdzujúcim obsaho-
vu kvalitu, sú pochvalné slová z in˘ch univerzít a vzápätí
aj záujem publikovaÈ v Àom.

Vy‰lo uÏ aj druhé ãíslo Sociálno-ekonomickej revue,
ktoré v relácii k prvému ãíslu obsahuje novú ‰truktúru

príspevkov a je sústredné na problematiku Európskej
únie. Popri odbornom stanovisku akademika Milana
âiãa, ktor˘ sa venuje základn˘m otázkam a problémom
ústavn˘ch dokumentov Európskej únie, sa v súvislosti 
s návrhom ústavy EÚ ìal‰ie ‰tyri vedecké príspevky
zaoberajú Marketingov˘m prístupom hodnotenia
uãebn˘ch plánov (Ing. D. Bánoci, PhD.), Vekovej a vzde-
lanostnej ‰truktúre pracovnej sily (Ing. A. Grenãíková),
V˘voju poistného trhu v âR (RNDr.E.Grmanová) a Poli-
tike flexibilného európskeho trhu práce (doc. E. KrajÀá-
ková). Problematike tradiãnej a synergickej ekonomike
sa veºmi fundovane venuje doc. I. Prno.

Druhá skupina príspevkov má charakter odborn˘ch
‰túdií (6 ãlánkov) venovan˘ch ºudskému kapitálu,
verejnej správe, priemyselnej politike na úrovni regiónu,
manaÏmentu, intelektuálnemu kapitálu, investíciám 
a chudobe.

Jeden príspevok je venovan˘ prezentácii doktorand-
skej práce a v závere sa recenzujú tri kniÏné publikácie
(z toho dve sú pracovníkov FSEV).

Je pre nás povzbudzujúce, Ïe ãasopis vyvolal veºmi
pozitívny ohlas v odbornej verejnosti, na príspevky ktorej
sa aj do ìal‰ích ãísiel, te‰íme.

prof. Ing. Dr.h.c. Anton BlaÏej, DrSc.

tého, ktorá by mala otvoriÈ cestu k interdisciplinárnej ko-
munikácii sociosynergetickej kvality. Nateraz v podstate
kaÏd˘ hovoríme in˘m pojmovo-kategoriálnym jazykom,
aj keì rozprávame v‰etci napríklad po slovensky,
anglicky, rusky ãi ãínsky. ·túdia má za cieº evokovaÈ 
a provokovaÈ kaÏdého, kto vie a chce myslieÈ, aby zaãal
pociÈovaÈ neznesiteºnú tesnosÈ “Ïeleznej“ klietky vlast-
ného zabehnutého pojmovo-kategoriálneho aparátu.
Podºa autora je jeho zámer v oblasti formovania celistvej
sociosynergetickej vedy naprojektovan˘ v postupnosti
krokov. 

Prv˘m krokom, bolo v roku 2000 zaloÏenie vedeckej
in‰titúcie, nesúcej názov „Slovenská sociosynergická
spoloãnosÈ“, ktorej poslaním je rozvoj sociosynerge-
tickej gnozeologicko-metodologickej koncepcie mysle-
nia a ãinov ãloveka. Druh˘m bolo a zostáva evokovaÈ
odbornú verejnosÈ postupn˘m zverejÀovaním na pôde
kongresov a medzinárodn˘ch vedeck˘ch konferencií naj-
základnej‰ích tematick˘ch okruhov sociosynergetickej
gnozeológie a metodológie. Do ukonãenia tejto mono-
grafie sa takto sprístupnili takmer dve desiatky tematic-
k˘ch okruhov z obsahu formujúcej sa sociosynergetickej
vedy - sociosynergetiky. Niektoré sú uvedené v literatúre
‰túdie.

Tretím krokom bolo predloÏiÈ ‰irokej verejnosti uce-
lenej‰í sociosynergetick˘ pohºad na svet ãloveka, svet 
v ãloveku a svet, ktor˘m sme obklopení. Urobilo sa tak
publikovaním populárno-vedeckej monografie „Exodus
z Chaosu“, ktorá vy‰la vo vydavateºstve IRIS v roku
2002. ·tvrt˘m krokom je práve predloÏenie monografie
„Úvod do sociosynergetiky“, predov‰etk˘m vedeckej ve-
rejnosti.

Úvaha nad knihou Du‰ana Turana Úvod do sociosynergetiky

Myslenie robí z mozgu atléta
V prv˘ch dÀoch roku 2004 uzrela svetlo sveta vo vydavateºstve IRIS Bratislava pozoruhodná
vedecká monografia prodekana Fakulty priemyseln˘ch technológií doc.Ing.Du‰ana Turana,CSc.
Úvod do sociosynergetiky. Vznikala na pôde TnUAD, konkrétne na Katedre riadenia priemy-
seln˘ch systémov FPT v Púchove. Zamyslenie nad jej obsahom nám napísal Martin Meli‰ík, ‰tu-
dent 5.roãníka uvedenej fakulty.

myslia, Ïe prizmou ich parciálnej vedy je moÏné plno-
hodnotne objasniÈ fungovanie biosynergick˘ch systémov,
psychosúvislostí, sociosúvislostí a sociosynergick˘ch sys-
témov. UÏ v úvode D.Turan povaÏuje za dôleÏité zdôraz-
niÈ, Ïe nejde o úplne nové poznatky, práve naopak. ·túdia
obsahuje v rozhodujúcej miere v‰eobecne známe poz-
natky, sú v‰ak systémovo vnímané inak, ako tomu bolo
doteraz. A toto vnímanie treba chápaÈ predov‰etk˘m
ako návod na myslenie, ako pohºad evokujúci aÏ provo-
kujúci k rozvoju poznania u konkrétneho ãloveka. Autor
sa nezaprel originalitou svojich my‰lienok ani pri formu-
lácii ústredného motta tejto monografie, ktoré znie: 

NNeesseerrvvíírruujjttee  ººuuddoomm  hhoottoovvéé  pprraavvddyy,,  vveeddúú  kk  oobbeezziittee
mmoozzgguu..  NNaajjcceennnneejj‰‰íí  jjee  nnáávvoodd  nnaa  mmyysslleenniiee,,  tteenn  rroobbíí  
zz  mmoozzgguu  aattllééttaa  aa  ffoorrmmuujjee  iinnddiivvíídduuuumm  vvoo  vvyyssppeell˘̆  sseebbaa
rriiaaddiiaaccii  ssuubbjjeekktt..  KKoonnzzuummáácciiaa  hhoottoovv˘̆cchh  pprráávvdd  vveeddiiee  
kk  ffaannaattiicckkeejj  vviieerree  aa  ddeeggeenneerruujjee  ppoozznnaanniiee..  

Pri písaní ‰túdie stál autor pred dilemou - neuraziÈ
experta a neodradiÈ laika. Odborne vyprofilovan˘ ãitateº,
vedec sa dostane do konfliktu s pojmovo-kategoriálnym
aparátom v okamihu preãítania jej prv˘ch riadkov. Nep-
ochybne bude parciálne protestovaÈ napríklad matema-
tik, fyzik, mechanik, biológ, chemik, fyziológ, psycho-
lóg, sociológ atì. KaÏd˘ z nás je, mierne povedané,
uzamknut˘ vo vlastnej „Ïeleznej“ klietke osobitého poj-
movo-kategoriálneho aparátu. Mnohí sme sa uch˘lili 
k uzavret˘m pouãkám, bezchybn˘m definíciám a nemá-
me odvahu vstúpiÈ mimo poznané teritórium vedy. Drvivá
väã‰ina z nás sa hrá na vlastnom piesoãku vedy a pritom
kaÏd˘ skúmame jednu a tú istú totalitu, aj keì z iného
v˘seku, z iného zorného poºa, v inom spektre odrazu.

Nastal ãas interdisciplinárnej konfrontácie dosiahnu-

Dekan FPT Ondrej Nemãok krstí knihu Du‰ana
Turana Úvod do sociosynergetiky.



získate pln˘ text je to jednoduché, „staãí len pre‰tudovaÈ“,
ale ão s bibliografickou citáciou? Zistite si, ão vám môÏe
ponúknuÈ na‰a kniÏnica. Vyhºadaním v online katalógu
dostanete informáciu, ãi sa dokument nachádza vo fonde
kniÏnice a ãi je voºn˘ na v˘poÏiãku. Ak sa dokument
nenachádza v na‰om fonde, môÏete si v na‰ej kniÏnici
uplatniÈ tzv. medzikniÏniãnú v˘poÏiãnú sluÏbu. Prostredníc-
tvom nej sa dá zaobstaraÈ taká literatúra, ktorá sa nena-
chádza v na‰ej kniÏnici. Jedinou podmienkou je jej uplatne-
nie v dostatoãnom ãasovom predstihu, nie aÏ na poslednú
chvíºu podºa teórie „vãera bolo neskoro“. 

Pri získavaní zdrojov informácií by som chcela upriamiÈ
va‰u pozornosÈ aj na periodiká a seriálové publikácie. 
V ãasopisoch sú informácie aktuálnej‰ie a priná‰ajú novinky
na danú tému. V‰ímajte si aj citácie v ãlánkoch a pouÏitú
literatúru. To môÏe byÈ pre aás tieÏ veºmi dobr˘ informaãn˘
prameÀ. Ak máte zhromaÏden˘ v‰etok potrebn˘ materiál,
môÏete zaãaÈ s vlastn˘m ‰túdiom prameÀov, a po Àom 
s vlastn˘m vypracovaním diplomovej práce, k ãomu vám
Ïeláme ‰Èastie, ktoré sa urãite dostaví s pocitom dobre
zvládnutej úlohy. 

Mgr.Mária Rehu‰ová 
riaditeºka univerzitnej kniÏnice

a poznatkov odborníkov, pracujúcich v tejto oblasti na
vysok˘ch ‰kolách a v˘vojov˘ch pracoviskách. Jeho úãastníci
sa zaoberali súãasn˘m stavom a v˘vojov˘mi tendenciami
mechatroniky, mikromechatronikou, vzdelávaním v mecha-
tronike, spoluprácou pracovísk s mechatronick˘m zame-
raním a pomôckami a prípravkami pre laboratórne cviãenia.
Hlavn˘m organizátorom bola Strojnícka fakulta STU 
v Bratislave a spoluorganizátorom aj Fakulta mechatroniky
TnUAD.
➤ Na v˘roãnom stretnutí redaktorov UNIVERZITNÉHO
KLEBETNÍKA boli ocenení víÈazi vedomostného seeriálu,
ktor˘ prebiehal poãas semestra na jeho stránkach. Otázky
boli zamerané na v‰eobecn˘ prehºad z prírodn˘ch aj huma-
nitn˘ch vied. Najvy‰‰í poãet bodov dosiahol Slávko Beznák 
z FM, ktor˘ porazil minulého víÈaza Tomá‰a Páleníka, ktor˘
skonãil na druhom mieste spolu s Monikou Hornou – v‰etci
z FM. 
➤ Personálny manaÏment v podmienkach formovania
nového európskeho trhu práce – to bol názov medzi-
národnej konferencie, pripravenej FSEV pod organizaãnou
gesciou Ing.A.Grenãíkovej. Konala sa 29. a 30.apríla na
TnUAD. Za úãastni odborníkov z âR, Ruskej federácie 
a univerzít v SR sa plenárnou predná‰kou na tému Riadenie
ºudsk˘ch zdrojov na Slovensku – súãasnosÈ a nové trendy,
prezentovala doc.Ing.Anna KachaÀáková,CSc. z brati-
slavskej Ekonomickej univerzity. Konferencia ukázala, Ïe 
v riadení ºudsk˘ch zdrojov v SR zaostávame za ‰tátmi EÚ,
kde uÏ funguje vy‰‰ia kvalita, ale prejavuje sa i vy‰‰ia kultúra
v riadení ºudsk˘ch zdrojov.
➤ Tretí roãník Fakultného kola ·VOâ FSEV sa uskutoãnil
20.4. za úãasti 46 ‰tudentov, z toho 13 rie‰iteºsk˘ch kolek-
tívov. V sekcii Verejná správa zvíÈazili T.âernûnko, J PeÈková
a R.Revallová, L.Imri‰ková, M.Nagyová, ªudské zdroje a per-
sonálny manaÏment – P.Langerová, M.Spi‰iaková, J.Cifrová,
A.Majchútová a M.Glavatskich, Hospodárska politika – M.Mar-
kechová, M.Dvorská, M.Jurão, P.Piroch a Îivotné prostredie
– M.Fabu‰, A.Bartová, I.Revayová a B.·ebianová, M.Kováãi-
ková a M.Klaãko, J.Zemková. 
➤ Katedra metrológie a kvality FM v spolupráci s Fórom
uãiteºov kvality zorganizovala konferenciu Kvalita pedago-
giky kvality pod zá‰titou dekana FM. Jej prv˘ roãník sa konal
10. a 11.júna v Pie‰Èanoch. Úãastníci mali moÏnosÈ vystúpiÈ
v dvoch sekciách s tematick˘mi okruhmi Nové trendy vzde-
lávania v oblasti kvality a Praktické skúsenosti z oblasti peda-
gogiky kvality. Odborn˘mi garantmi konferencie boli
prof.RNDr.Michal Tkáã,CSc. a prof.Ing. Peter Kneppo,DrSc. 

Diplomová práca predstavuje v˘sledky vá‰ho ‰túdia,
ktorou uzatvárate vysoko‰kolské ‰túdium. V diplomovej
práci by ste mali preukázaÈ vlastné tvorivé schopnosti 
a vyjadriÈ svoje postoje a názory k rie‰en˘m problémom.
Dostanete zadanú tému diplomovej práce. Zaãnete prem˘‰ºaÈ
- ako mám ìalej postupovaÈ, ão mám urobiÈ ako prvé? 

Samotnému vypracovaniu diplomovej práce by malo
predchádzaÈ ‰túdium informaãn˘ch prameÀov. Prvé va‰e
my‰lienky by sa mali sústrediÈ na to, ako sa o danej téme
dozvedieÈ ão najviac informácií, ão najviac si o danej téme
pre‰tudovaÈ. Pri tom vám môÏe byÈ veºmi uÏitoãná na‰a
univerzitná kniÏnica. Tu môÏete zaãaÈ so zhromaÏìovaním
materiálu pre svoju diplomovú prácu. Odborne sa takému
zhromaÏìovaniu informácií hovorí re‰er‰. Re‰er‰ je teda
postup a aj v˘sledok vyhºadávania informácií na danú tému.
V na‰ej kniÏnici ste vy ‰tudenti vedení k samostatnej práci
pri vyhºadávaní informaãn˘ch prameÀov. V multimediálnej
‰tudovni máte moÏnosÈ kedykoºvek pristupovaÈ do online
databáz a elektronick˘ch zdrojov a vypracovaÈ si re‰er‰.
Svoje kroky môÏete konzultovaÈ s pracovníãkami univer-
zitnej kniÏnice. V˘sledkom re‰er‰e sú záznamy z databáz,
ktoré obsahujú hºadanú bibliografickú citáciu dokumentu
(autor, názov, vydavateºské údaje) alebo hneì pln˘ text
dokumentu napr. cel˘ text ãasopiseckého ãlánku. Ak takto

ZAZNAMENALI SME 
➤ Cieºom projektu EUREKA je vytvávaÈ predpoklady pre
to, aby priemyselné podniky vo väzbe na v˘skumné a v˘vo-
jové in‰titúcie, vrátane univerzít, priná‰ali nové v˘robky,
technologické procesy, inovatívne sluÏby, komerãne priamo
vyuÏiteºné. Dve tretiny vkladajú do projektov súkromné
firmy a tretinu ‰tát. Cieº, aby sme sa aj na TnUAD zapojili do
rie‰enia tak˘chto projektov, naplnil seminár na tému
„6.rámcov˘ program EÚ a EUREKA.“ O jeho základn˘ch
zámeroch hovoril Svatopluk Halada z bruselského
sekretariátu EUREKA, ostravské aktivity predstavil J.Kunãick˘,
situáciu na Slovensku pribliÏil národn˘ koordinátor Martin
Kedro a 6. RP v nanotechnológiách prezentoval Branislav
Anwarzai z FM, ktor˘ seminár pripravil. Práve univerzity 
v strednej a v˘chodnej Európe by sa, podºa S.Haladu, mali
rozhliadaÈ na webovske stránky EUREKA a hºadaÈ moÏnosti
spolupráce. 
➤ Univerzitu nav‰tívil v marci b˘val˘ veºvyslanec SR v USA
Martin Bútora s manÏelkou. Stretli sa s na‰imi ‰tudentami,
ktor˘m rozprávali o svojich skúsenostiach z pôsobenia 
v USA. V rámci odpovedí na ‰tudentské otázky prízvukovali,
aby ‰tudenti, podobne ako je to v USA, boli hrdí na svoju
univerzitu. Na‰ej kniÏnici darovali niekoºko kníh. 
➤ Pohyb prispieva ku zdraviu – tak˘to názov mala ‰iesta
interdisciplinárna konferencia, ktorú 1.apríla pripravila
Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu (KTV·) UPHV. V spolu-
práci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a vìaka
ekonomickému zabezpeãeniu zo strany V˘staviska TMM,
mohla katedra prezentovaÈ v˘sledky svojej vedecko-
publikaãnej ãinnosti a daÈ priestor aj kolegom z in˘ch
in‰titúcií. Úãastníci z Ruska, Estónska, Poºska, CR a SR sa vo
vystúpeniach zamerali na pohybové aktivity vo vzÈahu ku
zdraviu ãloveka. Rezonovali príspevky z v˘skumov pracovní-
kov Regionálneho úradu verejného zdravotnícva v Trenãíne,
KTV·, Katedry verejnej správy a jej oddelenia psychológie
FSEV, orientované na drogové a iné závislostí u detí a mlá-
deÏe. Osobitne zaujala predná‰ka prof.MUDr.Karla Marti-
nika,CSc. z Univerzity Hradec Králové na tému optimálneho
pôsobenia telesnej záÈaÏe a v˘Ïivy. Pripravuje sa uÏ projekt
budúcoroãnej konferencie, opäÈ so ‰irokou medzinárodnou
úãasÈou.
➤ Siedme Medzinárodné sympózium MECHATRONIKA
2004, ktoré sa konalo 24.-26.mája v Raãkovej doline, bolo
venované perspektívam mechatroniky a v˘mene skúseností
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Novinky v kniÏnici
Knihy

Îuffa, Ján Vladimír
Podnik – Ïiv˘ organizmus.
Pre‰ov: Vydavateºstvo Michala Va‰ka,2003.-175 s.
ISBN 80-7165-058-7
Kniha napísaná v r. 1939 pojednáva o zásadách
vedenia veºkého podniku.

Návrh zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu.
Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradn˘ch publikácií
Európskych spoloãenstiev,2003.-320 s. ISBN 92-78-
40214-1
Text návrhu zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu,
ktor˘ bol predloÏen˘ 20.6.2003 zasadnutiu
Európskej rady v Solúne za Európsky konvent.

·tatistická roãenka SR 2003.
Bratislava: Veda,2003.-744 s. ISBN 80-224-0784-4. 

Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej
republiky.
Bratislava: MK SR,2003.-474 s. ISBN 80-968317-1-2
Vyhodnotenie stavu kultúrnej politiky, oblasti tvorby,
‰írenia a uchovávania kultúrnych hodnôt, tvorba 
a ìal‰í v˘voj kultúrnej politiky. 

Bilãík, Vladimír
Európska únia dnes.
Bratislava: Slovenská spoloãnosÈ pre zahraniãnú
politiku,2003.-197 s. ISBN 80-7165-396-9
Integrácia v oblasti menovej politiky. Zahraniãná
politika európskej únie. Európska ekonomická
integrácia. Regionálna politika. Európa hodnôt.

Berãík, Peter
Územné zmeny obcí v SR od roku 1990.
Bratislava: Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra
SR,2003.-320 s. ISBN 80-88842-64-6
Geografické, demografické a ekonomické aspekty
procesu vzniku nov˘ch obcí, rozbor zmien územnej
organizácie obcí v SR za 13 rokov.

Velí‰ek, Karol
V˘robné systémy I.
Bratislava: STU,2004.-208 s.
Systémy nepruÏné. Automatické v˘robné linky
zostavené z obrábacích strojov jednoúãelov˘ch 
a systémy pruÏné zostavené, najmä z NC a CNC
obrábacích strojov.

BartoÀ,J. – Capek, I.
Radikálová polymerizácia v disperzn˘ch systé-
moch.
Bratislava: Veda,1991.-320 s. ISBN 80-224-0120-X
Systematick˘ a kompaktn˘ pohºad na problematiku
prípravy polymérov a kopolymérov v disperzn˘ch
systémoch s osobitn˘m zreteºom na polymerizáciu v
emulzii a na prípravu polymérov˘ch produktov
‰peciálnych vlastností. 
(kniha je vo fakultnej kniÏnici FPT Púchov).

Skriptá
Galeta, Antonín
Teória optick˘ch prístrojov I.
Trenãín: TnUAD,2003.-85 s.
Geometrická optika. Lom lúãa sférickou plochou.
Odraz na sférickej optickej ploche. Lom a odraz na
rovinnej optickej ploche. Optická sústava a jej
parametre. Zobrazenie ‰o‰ovkou. Zobrazenie
optick˘mi ãlenmi s rovinnou symetriou. Zobrazenie
sústavou ‰o‰oviek. Obmedzenie lúãov˘ch zväzkov v
optickej sústave. SúãasÈou skrípt je ãasÈ vysvetºujúca
obrázky k textovej ãasti.

Radíme ako postupovaÈ pri príprave diplomovej práce

Aby vãera nebolo uÏ neskoro
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Humor napomáha zdraviu
BlahoÏeláme

V mesiacoch júl aÏ september 2004 oslávia
Ïivotné jubileum:

50 rokov
Ing. Stanislav Hol˘ – F·T 11.8.1954
Milan Jurák – rektorát,TPO 25.8.1954

55 rokov
prof. RNDr. Pavol Ko‰tial, CSc. – FPT 5.7.1949
RNDr. Ján ·andora,CSc. – FSEV 26.7.1949

60 rokov
Milan Bachorík – rektorát,TPO 16.7.1944

65 rokov
Vladimír Masár – F·T 26.8.1939

Pán hlavn˘, prosím vás, ão to je ten kaviár? 
To sú predsa jeseterie vajíãka.

V˘borne! Tak mi dajte dve na tvrdo.

–––––––––––––––

Vnuk sa chváli starej mame: 
– Babka! Babka! My si ideme kúpiÈ video.

– Pre mÀa, za mÀa kúpte si ão chcete, 
ale ja to k⁄miÈ nebudem!

–––––––––––––––

Blondínka dostala otázku na skú‰ke: 
– Keby ste mali moÏnosÈ hovoriÈ s ktor˘mkoºvek

mysliteºom 20.storoãia, Ïiv˘m alebo m⁄tvym,

povedzte, koho by ste si vybrali?
– âo ja viem, asi Ïivého...

–––––––––––––––

– U nás sa budete cítiÈ ako doma, 
vraví hosÈovi majiteº horského hotela.

– Preboha len to nie, 
dúfal som, Ïe sa tu zotavím...

–––––––––––––––

V kniÏnici: 
– Prosím si nieão na ãítanie.
– MôÏe to byÈ nieão ºah‰ie? 
– Nemusí, som tu autom.

Zrnko múdrosti
Keì ãlovek drÏí zlato v rukách, 

nemá uÏ preÀho takú cenu.

âingiz Ajtmatov, 
svetoznámy kirgizsk˘ spisovateº,
v súãasnosti veºvyslanec v Bruseli

Ponúkame kurz
Trenãianska univerzita Alexandra Dubãeka 

ponúka kurz 

ManaÏér 21. storoãia.
Otvorenie kurzu je 10.septembra 2004.

Informácie na www.FSEV.tnuni.sk
v rubrike aktuality.

Rébus
Správna odpoveì na rébus, uverejnen˘ v predchá-

dzajúcom ãísle TnU TRENDY znie:
„„KKººúúããee  oodd  aauuttaa  bbyy  ssoomm  ddaall  ssvvoojjmmuu  pprriiaatteeººoovvii,,  aabbyy
ooddvviieezzooll  ssttaarreennkkuu  ddoo  nneemmooccnniiccee..  JJaa  bbyy  ssoomm  ssii  ppooããkkaall  nnaa
aauuttoobbuuss  ssoo  ÏÏeennoouu  mmoojjiicchh  ssnnoovv..““  

V˘hercom sa stáva Matú‰ Nemãok z I.roãníka Fakul-
ty ‰peciálnej techniky. Získava peknú ãajovú ‰álku s pod-
‰álkou, ktorú si môÏe vyzdvihnúÈ u R.Wagnerovej na
kl.261. BlahoÏeláme. 

SúÈaÏíme a najlep‰í vtip
Na‰u rubriku Humor napomáha zdraviu chceme

osvieÏiÈ vtipmi o ‰tudentoch, zo ‰tudentského Ïivota,
ktor˘ch autormi ste práve vy - na‰i ‰tudenti. Postupne
ich budeme uverejÀovaÈ. Autora najlep‰ieho uverejníme
v tohtoroãnom decembrovom ãísle ãasopisu a dostane
vecn˘ darãek. 

Vtipy, na ktoré sa uÏ teraz te‰íme, môÏete vhodiÈ do
modrej schránky, umiestnenej pod poliãkou pre ná‰
univerzitn˘ ãasopis TnU TRENDY vo vestibule fakultnej
budovy na ·tudentskej ul. 1. Nezabudnite uviesÈ kontakt,
fakultu a roãník, v ktorom ‰tudujete. 

Skvele sme sa zabavili
Zuzana Mauréry, Du‰an Vitázek, Viliam Csontos,

taneãníci z bratislavskej Novej scény nám predstavili
to najlep‰ie z muzikálu Vlasy, Mi‰ka ·imková a Peter
Horáãek – finalisti majstrovstiev sveta v argentínskom
tangu, zasa oãarili svojím taneãn˘m umením, v˘bor-
n˘ Dixieland a e‰te v‰elião iné mali moÏnosÈ zaÏiÈ
v‰etci, ão sa zúãastnili nultého ·tudentského plesu
TnUAD 26.2. t.r. Popri dobrej zábave, chutnom ob-
ãerstvení, treba predov‰etk˘m oceniÈ ‰piãkov˘ kul-
túrny program. Chválili ho aj sponzori plesu, ktorí
kon‰tatovali, Ïe tak˘to hodnotn˘ program na
plesoch nezvyknú maÈ ani bohaté firmy. Poìako-
vanie za podporu patrí Makyte Púchov, Inter Snacku,
Televízi Trenãín, firmám Emerson, Leoni, Old Herold,
Activit, Trans Bus, Dynamic, Kveta, ap media,
Slovanet, Alcatel, Pardon, Net and Web Services,
Axion, Media, Continental film, ako aj vedeniu
TnUAD. Podarí sa to zopakovaÈ aj v budúcom,
oficiálne prvom ·tudentskom plese TnUAD?

âas beÏí, semester je ãochvíºa za nami. MôÏeme
bilancovaÈ, ão sme popri ‰tudijn˘ch povinnostiach,
stihli urobiÈ. Na na‰om tradiãnom v˘roãnom stretnutí
sme urobili prvé kroky k zaloÏeniu obãianskeho zdru-
Ïenia, ktoré má za cieº zvy‰ovaÈ kvalitu Ïivota a moÏ-
nosÈ sebarealizácie ‰tudentov na na‰ej ‰kole. Vrátili
sme sa e‰te k ocenen˘m víÈazom na‰ej vedomostnej
súÈaÏe, do ktorej sa zapojil rekordn˘ poãet súÈa-
Ïiacich. 
Ing. Tomá‰ Hanulík (FSEV) nás informoval o v˘hodách
zaloÏenia obãianskeho zdruÏenia. Roman Minárik (FM)
nás pote‰il správou o r˘chle sa zvy‰ujúcej sledova-
nosti ná‰ho média. Najvy‰‰iu sledovanosÈ mala v tom-
to semestri rubrika Jameison s minidiskusn˘m fórom
a akãn˘mi fotografiami. TieÏ nám predstavil nov˘
„image“ a programové rie‰enie „chatu“ na UK, na
ktor˘ sa v‰etci te‰íme. Mgr. ªubka Sedláková, na‰a
‰éfredaktorka, nám povedala o moÏnostiach ìal‰ej
spolupráce UK s TDI (Trenãianskym denn˘m infoser-
visom – www.tdi.sk). Dozvedeli sme sa o zaradení
odborn˘ch seriálov Jozefa Janeca (Linux) Jána
Prekopa (Programovanie v C), Michala Vlka (Java) do
Ïiadosti o grant z Celouniverzitného grantového
sytému.

Privítali sme medzi nami nové nádejné redaktor-
ky Moniku, Anku a moÏno aj Martinku (2. FSEV). Vo
fáze zaloÏenia a práce UK ako obãianskeho zdruÏe-
nia, budeme potrebovaÈ ich vedomosti, ktoré sa priamo
dot˘kajú ich ‰tudijného odboru. 

UNIVERZITN¯ KLEBETNÍK - neformálna záujmová
skupina tvoriaca ‰tudentské internetové médium.
Dvere ã. 312 v budove B TnUAD sú pre Vás otvorené
v pondelok od 8.00 – 12.00, kontakt: janoscova@
tnuni.sk tel.: 032 / 7400 52. Ak sa chcete zviditelniÈ
prostrednícvom redaktorskej práce, ozvite sa ! 

Ing. Renata Jano‰cová

UNIVERZITN¯ KLEBETNÍK 
nielen klebetí 


