


Dovoľte mi privítať Vás, študenti, v novom akademickom roku. Niek-
torých mám možnosť privítať na našej akademickej pôde po prvýkrát. Som 
presvedčená, že Vaše rozhodnutie pokračovať v štúdiu na univerzite je 
správny krok. 
 Zamysleli sme sa niekedy nad tým, že všetky výdobytky modernej 
doby ako počítače, internet, mobilné telefóny, automobily...nám uľahčujú 
život vďaka vedomostiam a znalostiam vzdelaných ľudí? Ak chceme, aby 
sa spoločnosť rozvíjala a rástla intelektuálne i duševne, je potrebné tieto 
znalosti šíriť ďalej.  Tento proces prenosu vedomostí a informácií nazývame 
vzdelávaním. 
 Určite budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že vzdelávanie je 
celoživotným procesom. Dieťa prichádza na svet s túžbou poznávať 
a dozvedieť sa všetko o prostredí, do ktorého prichádza. Učí sa chodiť, 
rozprávať. Keď nastúpi do školy spoznáva písmenká a čísla. Na vysokej 
škole naberá veľké množstvo informácií, ktoré postupne formujú človeka 
ako súčasť spoločnosti a človeka integrujúceho sa na trh práce.

Tak ako osobnostný vývoj každého  z nás i cesta za vzdelaním nebýva vždy jednoduchá a priama. Hoci sa nám v živote 
nie vždy všetko podarí tak, ako by sme očakávali, je potrebné pozrieť sa na situáciu z vtáčej perspektívy. Na každej 
ceste nás čaká množstvo prekážok, ktoré musíme zdolať my sami. Problémy sa v našom živote nevyskytujú preto, aby 
nás položili na lopatky a knock-outovali nás, ale preto, aby sme sa zastavili, zamysleli sa nad tým, prečo sa daná udalosť 
objavila v našom živote a poučili sa. Každý problém je náš veľký životný učiteľ. Ak túto pravdu pochopíme, viac sa v 
našom živote nevyskytnú problémy, ktoré z nás urobia obete, ale situácie, ktoré nás transformujú na víťazov. 
  
 V mene vedenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vám držím palce pri vašom ďalšom 
štúdiu a veľa úspechov pri preverovaní vedomostí pri skúškach. Pevne verím, že spoločnými silami sa zaradíme do 
skupiny víťazov. 

TexT Katarína janKacKá
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Tak sa Vám to predsa podarilo ! Tieto slová si vypočuli 
členova nášho redakčného  týmu 31.mája tohto roku 
niekoľkokrát. Hádam ani my sami sme si neverili, keď  na 
našom prvom stretnutí (začiatkom mája) sme uvažovali o 
vydaní nášho univerzitného časopisu. Ale v novom šate – 
nielen obálkou, ale predovšetkým obsahom. 
A tak sme sa v tento deň zišli, aby sme náš omladený 
časopis uviedli do života. Oslavovať sme mali naozaj 
čo. Podaril sa nám naozaj husársky kúsok, pretože od 
myšlienky k činu uplynul len mesiac a od prvých článkov 
po vydanie časopisu ubehlo menej ako 2 týždne. 
„Krstným „ otcom obnovených trendov sa stal Pe-
ter Hlucháň, riaditeľ Trenčianskej televízie. Vo svojom 
príhovore vyjadril uznanie všetkým tvorcom časopisu a 
zdôraznil najmä to, že časopis je naozaj svieži, moderný a 

trendy. Ocenil najmä grafickú úpravu a tiež kvalitu papiera. 
Časopis sa netradične uviedol do života – ústrižkami zo 
skartovačky.
 Tvorcovia časopisu si vypočuli pochvalu  aj od rektora 
našej univerzity Ivana Kneppa. Z pozvaných hostí nás oso-
bitne potešila návšteva Pavla Dubčeka. Aj my sme boli radi, 
že po nie pozitívnej medializácii našej univerzity nesúcej 
meno jeho otca, sme ho privítali na tejto peknej akcii. 
Po slávnostnom uvedení obnoveného časopisu sa kon-
ala malá recepcia. Na tejto akcii sa zúčastnili zástupco-
via fakúlt, podnikatelia, priaznici časopisu a členovia 
redakčného teamu.
K úspešnej medializácii prispela aj prítomnosť redaktorov 
Trenčianskej televízie

krst a  
uvedenie
do života 
od myšlienky k činu uplynul len mesiac a od prvých  
článkov po vydanie časopisu ubehlo menej ako 2 týždne 
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IVAN kNeppo
Nie je novinka, že na našej univerzite bol nedávno do funk-
cie rektora vymenovaný prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.  
Pozícia rektora je v súčasnej dobe veľmi dôležitá.  
Škola prechádza etapou ozdravenia a zmien. 

Preto sme neváhali a požiadali ho o krátky rozhovor 
pre Trendy. Potešil nás fakt, že pán rektor promptne 
zareagoval a súhlasil. A tak sa s vami môžeme podeliť 
o naše interview    
 
Čo očakávate od svojho nástupu?
Očakávam hromadu práce. Na univerzite pôsobím už 
mnoho rokov. Za tú dobu som ju mal možnosť spoznať 
a oboznámiť sa so situáciou. Predstavte si koč, ktorý 
má zapriahnutých niekoľko koní, no každý ťahá iným 
smerom. Je potrebné zosúladiť prácu a snažiť sa o 
spoločné dielo. Dielo, ktoré predstavuje pozdvihnutie 
mena TNUNI medzi vrcholové univerzity. Trenčín si 
zaslúži mať takúto univerzitu.

Aký je váš prvý cieľ?
Môj prvý cieľ? Bez medziľudských vzťahov tu môžete 
mať akékoľvek vybavenie, ale bez ľudí nič nedosiah-
nete. Preto chcem, musím ako prvé dať do poriad-
ku vzťahy na univerzite. A ťahať ten koč rovnakým 
smerom.

Ako vidíte situáciu na škole a jej smerovanie?
Som optimistický realista. Nebudeme si zakrývať oči. 

Je tu mnoho problémov. Iste si pamätáte kauzy v mé-
diach. Ďalšia oblasť predstavuje akreditácie. Aj jedno 
predstavuje problém aj druhé. Toto je aktuálna reali-
ta. Keďže ju poznáme, budeme sa snažiť čo najlepšie 
stabilizovať prostredie.

Vedeli by ste jednou vetou okomentovať ak-
tuálne dianie na mechatronike?
V piatok prišlo rozhodnutie od ministra školstva, 
ktorým odníma fakulte mechatroniky akreditáciu a 
zamietla sa aj žiadosť o akreditovanie programu in-
teligentné mechatronické systémy. 
Chcem, aby naši študenti ostali. Kladiem ich na prvé 
miesto. Treba urobiť také opatrenia, aby sa im umožnilo 
dokončiť štúdium. Našťastie, za určitých podmienok, 
môžu študenti prejsť na FŠT a tak dokončiť štúdium 
na TNUNI.

Aký šport máte najradšej?
Veľmi rád plávam. Vonkoncom, som v znamení rýb, 
voda je môj živel. Avšak v poslednej dobe, musím sa 
priznať, športujem pomenej.

Máte obľúbenú knihu? 
Steinbeck - Toulky s Charliem. Už som ju prečítal asi 
7 krát a vždy tam nachádzam niečo nové. Rád čítam 
aj historky z vojny, ktoré sa teraz dostávajú navonok. 
Zvlášť teraz, keď sa schádzajú aktéri z bojov a 
premýšľajú, prečo sa vlastne bojovalo. Zisťujem, akí 

rozhovor s novým rektorom našej univerzity

TexT AlexANDeR MORAVČíK



vedia byť ľudia nezmyselní. 

Čo rád počúvate?
Roky ma očaruje Mozart. Najskôr som ho chápal ako 
veľmi vážneho skladateľa. Ale keď som videl Form-
anov film, uvedomil som si, že to bol úžasne vtipný 
človek a v tej hudbe to cítim a pôsobí to na mňa.

S ktorým človekom (hocikým) by ste sa chceli 
stretnúť?
Zaujali ma seriály NASA o kozmonautoch. Čiže s niek-
torým z kozmonautov, či už ž Americkej alebo Soviet-
skej strany. Veľmi ma zaujíma lietanie, aj ja som chcel 
byť pilotom.

Ako by ste zhodnotili vývoj v školstve za pos-
ledných 20 rokov?
Je to veľmi ťažká otázka. Takéto hodnotenie prináleží 
ľuďom, ktorí sú v tom doma. Ja som v školstve pôso-
bil vo výskume. Moje kroky v školstve boli prevažne 
z technickej oblasti. Teraz to už musím oveľa viacej 
sledovať. Stále sú tu ale povolanejší pracovníci, 
ktorí to majú vo svojej náplni. Sledujú ekonomické 
záležitosti, schvaľujú zákony. Vedel by som skôr 
subjektívne povedať, čo by malo byť urobené, aby 
školstvo spĺňalo úlohu, pre ktorú existuje. Samozre-
jme, je potrebné vzdelávať, pretože národ bez vzdela-
nia nie je národom. Mohlo by sa viac ovplyvňovať, pre 
akú oblasť vychovávať študentov. Ich zameranie. Ja 
osobne preferujem moderné strojárstvo a mrzí ma, že 
na školách upadá výskum, kde vznikali po dlhé roky 
originálne výrobky.

Čo by ste chceli odkázať čitateľom Trendov?
Treba sa zaťať, máme cieľ. Nehľadajme chyby, ale 
snažme si navzájom pomôcť. Snažme sa byť dobrým 

tímom. A čo nakoniec? Držíme všetci palce, aby sa 
podarilo postupne vylepšovať renomé univerzity, 
dosiahnúť akreditovanie nových a vyšších stupňov 
odborov a hlavne, aby sme nezabudli na to, že sme 
ľudia, sme
na jednej lodi a každý z nás má možnosť priložiť ruku 
k dielu.
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univerZita 
zmeny pokračujú

V minulom čísle sme článok s podobným názvom 
končili vetami – prajeme príslušným senátom šťastnú 
ruku a správne rozhodnutie v prospech TnUAD a jej 
fakúlt.
 Tak rozhodnutia, teda voľby, máme za se-
bou a všetci veríme, že to bolo to najsprávnejšie, 
najlepšie, jediné možné, no prosto naše rozhod-
nutie. Také sú pravidlá, ktoré v prostredí akadem-
ickej pôdy existujú. Rozhodujú senáty fakúlt a uni-
verzity. Tento raz to bolo v niektorých prípadoch 
druh adrenalínového športu a to pre prívržencov 
ktoréhokoľvek z kandidátov (s výnimkou fakúlt me-
chatroniky a špeciálnej techniky). V ostatných dvoch 
prípadoch, vrátane tých nainteresantnejších volieb, 
to bolo naozaj natesno a naozaj napínavé. Dokonca 
naše voľby neunikli pozornosti slovenských médií.  
Nezaobišlo sa to teda bez štipky škandalizácie víťaz 
a rektorských volieb. Ale aj na to si treba zvyknúť. Nie 
všetci vieme znášať prehry decentne a s nadhľadom. 
Naopak sme boli aj svedkom toho, že aj porazený 
kandidát dokáže víťazovi podať ruku a pripiť mu na 

zdravie. A to je fajn. Kocky sú hodené.
Za dekana Fakulty sociálno – ekonomických vzťahov 
bol Akademickým senátom FSeV zvolený a rektorom 
vymenovaný doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Za dekana Fakulty mechatroniky  bol 12.5.2010  Aka-
demickým senátom zvolený a 10.6.2010 rektorom 
vymenovaný  doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD. .
Za nových prorektorov boli 16.6.2010 Akademickým 
senátom TnUAD zvolení  -  prof. Ing. Marek Liška, 
DrSc. za prorektora pre vedu, výskum a medzinárod-
né vzťahy od 1.7.2010 a  doc. Ing. Oto Barborák, 
CSc. za prorektora pre informatizáciu od 1.8.2010. 
Za dekana Fakulty špeciálnej techniky bol 12.7.2010 
Akademickým senátom FŠT doc. Ing. Peter Lipták, 
CSc menovaný rektorom 1.8.2010.
Za rektora Trenčianskej univerzity A.Dubčeka bol jej 
akademickým senátom zvolený prof. Ing. Ivan Knep-
po, DrSc., ktorého 28.6.2010 do funkcie vymenoval 
prezident SR Ivan Gašparovič.
Takže, ak sa vrátime na začiatok, verme, že to boli 
šťastné a správne rozhodnutia

08



 
PRIPRAVIlI SMe PRe VÁS  
 
Zrekonštruovanú a vynovenú telocvičňu TnUAD na 
Študentskej ul. č.2 v Trenčíne.
Na prelome rokov 2009-2010 zrealizovala TnUAD 
rekonštrukciu svojej telocvične, ktorá bola postavená 
v období 60-70 rokov minulého storočia a pôvodne 
slúžila pre žiakov stavebného odborného učilišťa 
Trenčín.

Na základe dotácií MŠ SR bola rekonštrukcia ukončená 
15.6. 2010. Dnes, po inštalácií telocvičných zariadení 
je pripravená poskytnúť študentom, zamestnancom 
ako aj záujemcom z radov verejnosti priestory pre 
všestranné športové vyžitie v zateplenej, vynovenej 
budove s novou modernou palubovkou, priestormi 
pre gymnastiku a aerobik, posilňovňu, ako aj s novým 
sociálnym zázemím. 

Telocvičňa okrem času a priestoru pre zabezpečenie 
pedagogického procesu disponuje kapacitami pre 
športy (volejbal, basketbal, bedminton, tenis) a ponú-
ka programy pre kondičnú prípravu (aerobic, zumba, 
pilates) a pre bojové umenia (aikido, karate).

Sledujte naše oznamy a dozviete sa viac! 

PRIPRAVUjeMe PRe VÁS TIež  

ďalšie investičné aktivity, ktoré TnUAD realizuje 
„práve dnes“:
V rámci získaného finančného príspevku zo ŠF 
eÚ (OPVaV – 5.1/02) prebieha rekonštrukcia 
infraštruktúry TnUAD, ktorá pozostáva z vybavenia 
IKT, rekonštrukcie suterénu FSeV, rekonštrukcie bu-
dov FM, rekonštrukcie laboratórií VILA a rekonštrukcie 
kabeláže IKT na Študentskej 1. Všetky tieto aktivity s 
celkovým nákladom 4,98 mil. eUR a predpokladaným 
termínom ukončenia začiatok roku 2011, sú reali-
zované s cieľom zlepšiť kvalitu prostredia a kvalitu 
možnosti štúdia pre Vás, študentov TnUAD.

NoVINky z NAšej
UNIVerzITy

univerZita 
zmeny pokračujú
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IGBINeDION UNIVeRSITY OKADA (IUO) Je PRVOU SÚKROMNOU UNIVeRZITOU 
S DLHOROČNOU TRADíCIOU V MeSTe BeNIN-CITY V NIGéRII. 16. MáJA 1999 
FeDeRáLNA VLáDA NIGéRIe UDeLILA „CeRTIFICAT NO.001“, TeDA OSVeDČeNIe 
O SPôSOBILOSTI A TAK SA STALA PLNOPRáVNOU UNIVeRZITOU V NIGéRII
Ošetrovateľstvo je mladá vedná disciplína a zjednote-
nie vzdelávania ľudí v tomto študijnom odbore je v 
súčasnosti stredom záujmu najvyšších predstaviteľov 
odboru na celom svete. Vzdelávanie sestier, sa i v te-
jto krajine realizuje až po absolvovaní strednej školy 
s maturitou, na štátnych i súkromných školách pre 
sestry, ale  i na akademickej pôde univerzít. Možnosť 
zoznámiť sa a porovnať vzdelávanie sestier v Nigérii 
a na Slovensku som mala počas môjho súkromného 
pobytu na Africkom kontinente.

Nigéria 
je štát nachádzajúci sa na Africkom kontinente,  plným 
pomenovaním Federal Republic of Nigeria - Nigérijská 
federatívna republika. Celková rozloha predstavuje 

923 768 km². Najväčším mestom je bývalé hlavné 
mesto Lagos. Hlavné mesto je Abuja. Počet obyvateľov 
krajiny v roku 2009 predpokladal 149 miliónov. Úrad-
ným jazykom je angličtina a ďalšími požívanými 
sú jazyky Haus, Jorubsky, Ibovia, Fulani a Kanuri, 
teda jazyky podľa rasy a národnostného zloženia. 

Benin-City  je moderné mesto nachádzajúce sa v 
juhozápadnej časti krajiny, v oblasti ústia Nigeru do 
Guinejského zálivu. Veľkou rýchlosťou sa rozrastá a 
stáva sa z neho rušné mesto. Administratívne patrí  
pod región edo. Tradícia odlievania bronzových sôch 
sa zachovala v “uličke umelcov”. Múzeum, ktoré bolo  
zreštaurované  UNeSCOM, bohužiaľ, uchováva iba 
zlomok z umeleckého pokladu, ktorý sa počas búr-

NIGérIa 
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livých politických zvratov v krajine vytratil do všetkých 
kútov sveta.  Tu sa nachádza i Igbinedion University 
Okada, prvá súkromná univerzita v Nigérii.

Igbinedion University Okada , Benin-City
Igbinedion University Okada (IUO) je prvou súkrom-
nou univerzitou s dlhoročnou tradíciou v meste Benin-
City v Nigérii. 16. mája 1999 Federálna vláda Nigérie 
udelila „Certificat No.001“, teda osvedčenie o spôso-
bilosti a tak sa stala plnoprávnou univerzitou v Nigérii. 
Bola založená ako centrum excelentnosti a kvality. 
Jej víziou je stať sa vedúcim centrom vedomosti a 
produkcie ľudského kapitálu. 
 Nachádza sa v Okade, Wonderland a spolu 
so svetovými akademickými pracovníkmi, podporným 
personálom, výskumnými pracoviskami, fakultnou 
nemocnicou, podnikateľskou sférou, informačným 
centrom technológii nachádza riešenia uplatňujúce sa 
v telemedicíne a telekonferenciách. Spolu s vynalie-
zavými študentmi IUO ponúka správnu atmosféru pre 
ľudský rozvoj, ako aj inovácie, produktivitu a trvalé 
štipendium.
 
IUO je skutočne kosmopolitnou univerzitou so zamest-
nancami a študentmi z 36 štátov (states) Nigérie, ale aj 
iných častí sveta. Univerzita aktuálne láka uchádzačov 
o štúdium do svojich 7 fakúlt: 
- Arts and Social Sciences
- Business and Management Studies
- Oba erediauwa Collage of Law
- Oba Okunade Sijuwade Collage of Health Sciences
- Natural and Applied Sciences
- School of Diplomacy & Internat. Security Studies
- Gen. Abdulsalami Abubakar Collage of engineering

Igbinedion University Okada  je uznávaná ako jedna  
z popredných, vedeckých,  výskumných a výučbových 
inštitúcií nielen v Afrike, ale i vo svete.

Návšteva univerzity
Do areálu sme vošli vstupnou bránou stráženou 
ochrankou. Naša návšteva bola vopred schválená, 
takže o nás vedeli a pustili nás dnu. Prechádzali sme 
vstupným parčíkom, kde v strede výsadby bol um-
iestnený veľký znak univerzity, okolo ktorého viedli 
len jednosmerné cesty, pre prichádzajúcich a odchád-
zajúcich.  Náš šofér zaparkoval auto pred hlavnou 
budovou. Spolu s ochrankou (vojak security) šiel do 
vstupnej časti hlavnej budovy  ohlásiť náš príchod a 
spýtať sa na pána profesora Osaghae, s ktorým sme 
mali dohodnuté súkromné stretnutie. Ďalšia univer-
zitná ochranka,  náš doprovod uviedla na poschodie a 
kde šli potvrdiť našu návštevu. To sme ešte netušili, 
čo nás čaká. 
 Pán profesor, ktorý nás očakával, bol najvyšší 
predstaviteľ univerzity, sám  pán rektor - Rev. Prof. 
eghosa Osaghae, Vice-Chancellor Sir Dr. D.V. Osunde 
nám sprostredkoval prijatie u samotného rektora  
Igbinedion University Okada, edo State, Nigeria, v 
Beníne-City. Bolo to pre nás úžasné prekvapenie.
Pán rektor pozval na toto stretnutie predstaviteľov aj 

z jednotlivých fakúlt. Pri zdvorilostnom rozhovore a 
dodržaní návštevného protokolu ( asistent  nás poučil 
a usadil na vopred určené miesta ), sme sa navzájom 
predstavili a  v krátkosti vysvetlili dôvod našej návštevy.  

 Keďže ma zaujímalo štúdium Ošetrovateľstva 
na akademickej pôde v Nigérii, pán rektor sa obrátil 
na pána dekana ( provost ) fakulty - Oba Okunade Si-
juwade Collage of Health Sciences - profesora M.K.O. 
Padonu [ M.d D.P.H., M.H.Se., FFCM, FMCPH, FWACP, 
D. Sc ( hc,) Cer, Health Planing ( The Jonh Hopkins) 
]. Zaujímal sa o našu univerzitu a našu fakultu. Z 
rozhovoru som sa dozvedela, že realizujú štúdium 
Ošetrovateľstva, len v prvom bakalárskom stupni štúdia 
a majú približne sto študentov, len dennej forme štúdia. 
Zaujímala ma  obsahová náplň teoretickej i praktickej 
časti odborného vzdelávania. A tak na príkaz pána 
rektora mi jeho asistent priniesol informačné materiá-
ly, týkajúce sa študijného programu Ošetrovateľstvo. 
Komunikácia sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. 
Bolo počuť jazyk anglický, nemecký, ruský. Návštevu 
zo Slovenska ešte na univerzite nemali, slovenčinu 
ešte nepočuli a veľmi chceli vedieť niektoré naše 
výrazy. Opakovali po nás a musím povedať, že sa im 
darilo, pekne vyslovovali a bol to fantastický pocit. 

Naša návšteva mala vyhradený čas a ten 
neskutočne rýchlo uplynul. Na rozlúčku sme 
si vymenili kontakty a urobili niekoľko fo-
tografií. Slová na rozlúčku zneli aj v Slovenčine. 

Po odchode z budovy sme mali povolenie prejsť areál 
z vonku a urobiť niekoľko fotografií. Pri hlavnej bu-
dove rektorátu vyrastá nová moderná budova Univer-
zitnej knižnice, ktorá bude darom od nášho hostiteľa, 
sira Dr. D.V. Osunde.
 
Návšteva univerzity a stretnutie s najvyššími 
predstaviteľmi univerzity  navždy zostane 
nezabudnuteľným  zážitkom. Možnosť výmeny 
poznatkov a skúseností je veľkým obohateným pre 
každého človeka, bez rozdielu farby pleti, postavenia, 
či národnosti. Vzdelávanie v ošetrovateľstve, či Afrike 
alebo v európe pripravuje sestry na ich budúce, tak 
náročné povolanie, ktoré sa pre mnohé z nich stáva 
životným poslaním



 
KONTAKTy A úRADNé HODINy NA  
ŠTUDIjNé ODDeleNIA TNUAD

Oddelenie akademických činností
Vedúca Oddelenia akademických činností
Mgr. Zuzana Aková
tel.: 032/7400 443
e-mail: akova@tnuni.sk

referentky
Bc. Slávka Petrová
tel.: 032/7400 419
e-mail: petrova.slavka@tnuni.sk

Danka Matejková
tel.: 032/7400 268
e-mail: matejkova@tnuni.sk

Fakulta špeciálnej techniky
Študijná referentka
Ing. Katarína Žitňanská
tel.: 032/7400 270
e-mail: zitnanska@tnuni.sk

Úradné hodiny
Pondelok     7.30 – 10.00        
Streda         7.30 -  10.00      13.30 - 14.30
Štvrtok        7.30 – 10.00

Fakulta mechatroniky
Študijná referentka
Bc. Marta Kováčová
tel.: 032/7417 571
e-mail: kovacovam@tnuni.sk

Úradné hodiny:
Pondelok    9.00 - 11.30        
Streda         9.00 - 11.30      13.00 - 14.30
Štvrtok      12.00 - 14.30

Fakulta priemyselných technológií
Študijná referentka
Ing. Zdenka Peclerová
tel.: 032/7400 814
e-mail: peclerova@fpt.tnuni.sk

Úradné hodiny:
Pondelok    8.00 – 11.00
Utorok       8.00 – 11.00

Streda        8.00 – 10.00      12.00 – 14.00
Štvrtok       8.00 – 11.00

Ing. Danka Koštialiková
tel.: 032/7400 837
e-mail: kostialikova@fpt.tnuni.sk

Úradné hodiny
Pondelok   9.00 – 12.00
Streda        9.00 – 12.00
Piatok        9.00 – 12.00

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Vedúca študijného oddelenia
Ing. Zuzana Kocáková
tel.: 032/7400 283
e-mail: kocakova@tnuni.sk

študijné referentky
Mgr. Ľudmila Vázalová
tel.: 032/7400 269
e-mail: vazalova@tnuni.sk

Andrea Barišová
tel.: 032/7400 271
e-mail: barisova@tnuni.sk

Danka Tallová
tel.: 032/7400 280
e-mail: tallova@tnuni.sk

Mgr. Mária Hollá
tel.: 032/7400 444
e-mail: holla@tnuni.sk

Ing. Katarína Kandráčová
tel.: 032/7400 279
e-mail: katarina.kandracova@tnuni.sk

Ing. Ivana Moráveková
tel:. 032/7400 444
e-mai.: ivana.moravekova@tnuni.sk

elena Hamajová
tel.: 032/7400 427
e-mail: hamajova@tnuni.sk 

Úradné hodiny
Počas semestra
Pondelok 7.00 – 11.00
Utorok     7.00 – 11.00

ako používať 
univerZitu



ako používať 
univerZitu

Streda      7.00 – 11.00           13.00 – 15.00
Štvrtok    7.00 – 11.00

Úradné hodiny
Mimo semestra
Pondelok 7.00 – 10.00
Utorok     7.00 – 10.00
Streda      7.00 – 10.00           13.00 – 15.00
Štvrtok    7.00 – 10.00

Fakulta zdravotníctva
Študijná referentka
Ing. Renáta Vlčková
tel.: 032/7400 610
e-mail: vlckova@tnuni.sk

Úradné hodiny
Pondelok    8.00 – 10.00        13.00 – 15.00  
Utorok        8.00 – 10.00        13.00 – 15.00 
Streda         8.00 – 10.00
Piatok         9.00 – 10.00        13.00 – 14.00

Celouniverzitné pracovisko (Politológia)
Študijná referentka
Bc. Alexandra Kerndlová
tel.: 032/7400 446
e-mail: kerndlova@tnuni.sk
Dana Jamborová
tel.: 032/7400 446
e-mail: jamborova@tnuni.sk

Úradné hodiny
Pondelok    7.30 – 10.00        
Streda         7.30 -  10.00      13.00 - 14.00
Štvrtok        7.30 – 10.00

KONTAKTy A ADReSy NA  
UByTOVANIe A STRAVOVANIe

ŠD Záblatie 
Pri parku 19
911 05 Trenčín - Záblatie
Ing. Ondrášek - 032/7444177
Obed - 1,30 eUR
 

ŠD Púchov
I. Krasku 492/32
020 01 Púchov
Mgr. Gabrišová - tel: 042/4613848, 032/7400 848
Obed - 1,49 eUR

Školský internát
Staničná 6
911 05 Trenčín
p. Zimanová - tel: 032/6510827

Raňajky- 1,10 eUR, Obed - 1,95 eUR, Večera - 1,62 
eUR

Ubytovňa Peter
Kubranská cesta 8
911 01 Trenčín
Tel: 032/7430171
Bez stravy

Ubytovňa janka 
Súvoz 1
911 01 Trenčín
p. Slabeňák, p. Kapuš - tel: 032/2814235, 0918/661 
234, 0904/248 806
bez stravy 
www.ubytovnajanka.sk

KONTAKTy A ADReSy KNIžNíC

Univerzitná knižnica
Horný Šianec  č. 9
900 01 Trenčín
Riaditeľka UK - Mgr. Rehušová Mária

PO - ŠT  od: 08.00 do 16.00 hod       
študovňa:  od: 09.00 do 18.00 hod.
PI       od: 08.00 do 15.00 hod       
študovňa:  od: 09.00 do 15.00 hod.

Fakultná knižnica FSeV
Študentská 2, Trenčín (fakultná budova B) 
PO - PI od: 08.00 do 13.00 hod.
Bc. Majerníková Silvia

DOPRAVNé SPOjeNIe V RÁMCI MeSTA 
http://www.mhdtn.estranky.cz/clanky/cestovny-poria-
dok/mhd



exceleNTNosTI
centrum
OD SePTeMBRA 2010 SA STALA TReNČIANSKA UNIVeRZITA ALexANDRA 
DUBČeKA V TReNČíNe SíDLOM CeNTRA exCeLeNTNOSTI PRe KeRAMIKU, 
SKLO A SILIKáTOVé MATeRIáLY, SKRáTeNe CeKSIM

Zriadenie centra je financované zo zdrojov európske-
ho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj a je spoločným projek-
tom Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave, 
Trenčianskej univerzity a Ústavu materiálového výs-
kumu SAV v Košiciach. Z celkového rozpočtu takmer 
4 milióny euro, leví podiel, viac ako 3 milióny, popu-
tuje do Trenčína, kde sa prakticky celá suma  použije 
na dobudovanie experimentálnej základne v Centre 
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio.  
 
Univerzita pritom získa do svojho majetku špičkové 
vybavenie pre výskum materiálov v hodnote približne 
1 milión euro. Navyše budú mať výskumní a pedagog-
ickí pracovníci univerzity takpovediac priamo vo dvore 
nainštalovanú prístrojovú techniku, ktorú zo zdrojov 

eÚ zakúpi pre potreby Centra ÚACh SAV, v hodnote 
takmer 2 milióny. Príjemnou správou je, že finančná 
schéma v tomto projekte nevyžaduje spoluúčasť 
riešiteľov a všetky nákupy budú na 100 % financov-
ané zo zdrojov Operačného programu. 

Projektový tím pod vedením doc. Ing. Dušana 
Galuska, PhD. momentálne rozbieha aktivity zam-
erané na obstaranie prístrojovej techniky, pričom 
podľa harmonogramu by mali byť všetky obstaráva-
nia ukončené do konca augusta 2012. Na univer-
zite tak bude inštalovaný špičkový vysokorozlišovací 
elektrónový mikroskop, röntgenový difraktometer 
s vysokoteplotnou celou, zariadenie na simultánnu 
termickú analýzu s meracími teplotami do 2000°C, 
termomechanický analyzátor, spektrometre pokrýva-

TexT DUŠAN GAlUSeK
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júce širokú oblasťelektromagnetického žiarenia od 
blízkej infračervenej až po ultrafialovú, celý rad pecí 
na tavenie a spekanie materiálov, špičkové vybavenie 
pre keramografickú a metalografickú prípravu vzoriek 
a rad ďalších prístrojov. Netreba zdôrazňovať, že pro-
jektový tím uvíta záujem a námety na spoluprácu pri 
využití novej experimentálnej techniky od všetkých 
subjektov TnU AD.
Po ukončení tejto etapy sa univerzita stane, z pohľadu 
koncentrácie najmodernejšeieho prístrojového vybave-
nia, sídlom jedného z najlepšie vybavených centier ma-
teriálového výskumu na Slovensku, porovnateľného 
s výskumnými pracoviskami podobného zamerania 
v zahraničí. To umožní napĺňať základné poslanie 
Centra – kvalitný výskum predovšetkým v oblasti 
pokročilých keramických a kompozitných materiálov, 
ale aj skla a iných silikátových materiálov, prepojený 
na potreby domáceho priemyslu a na výchovu kval-
itných odborníkov v inžinierskom aj doktorandskom 
stupni štúdia.

TexT TOMÁŠ UHlIAR návrat do 
krajiny realita
Milí študenti, študentky a profesori. Opät raz nám 
nastal čas školských povinností a mňa napadol jeden 
“príjemný” zážitok, ktorý sa mi nedávno prihodil a ro-
zhodol som sa, že sa s Vami všetkými s ním podelím.

Príbeh sa začal mojím návratom z prekrásne strávenej 
dovolenky s jednou úžasnou osobou. Po krásnych desi-
atich dňoch vypnutého mobilu a úplného oddychu som 
sa  musel vrátiť do reality a najme do neprkonateľnej 
teploty, ktorá na Slovensku dosahovala až horúcich(!) 
14 stupňov. No jednoducho úžas! Ale to mi na nálade 
neubralo ani gram a bol som stále na dovolenkovej 
vlne až pokým som sa nevybral na autobus.

Pri čakaní (mimochodom meškal pol hodinu) som stál, 
sporo odetý v kraťaskoch a tričku, vyletnený z dovo-
lenky v tej neúprosnej zime a odratával každú sekundu 
a očami privolával a zároveň aj preklínal tú plechovú 
rárohu, keď tu zrazu pribehla stará babka. Vyzera-
la ako z rozprávky a krásnou bezzubou slovenčinou 
sa ma opýtala: „Synku  kde ide tento autobus?” 
Odpovedal som jej a zároveň som dostal pochvalu, 
že pan boh zaplať za takých dobrých ľudi. Lenže keď 
prišla druhá otázka, už to nebolo také ružové...Babka 
sa opýtala na cenu lístka...

Nepamätám si presne, ale bolo to okolo 4 euro...
Naľakaná babka začala nariekať, že ona má len dve 
korunky(myslela 2eur) a že są nemá teraz ako dostať 
domov a ...tak sa vo mne pohlo svedomie a dal som 
babke spolu ešte s jednou pani  dokopy 2eura, aby 
sa tetuška dosatala bezpečne domov.Babka nám vrele 
ďakovala, nastúpila do autobusu a bolo všetko fajn a 
s úsmevom na perách a dobrým pocitom, že som po-

mohol dobrej veci som pristúpil k vodičovi. Ako to asi 
všetci poznáte, milí čitatelia, musel som mať nejakú 
preukážku...mal som...ale 4 dni po lehote...samozrejme 
som si to nevšimol...alebo som si to nechcel všimnúť... 

S kľudným  pocitom ukazujúc vodičovi preukážku, 
som si vypýtal polovičný lístok. Keď tu zrazu čucduj 
sa svete vodič pozrel na preukážku, zobral ju do rúk a 
začal skúmať... „Plati do 4.9. 2010” povedal a pozrel 
na mňa s pohľadom vraha. (pre vysvetlenie, tá vec mi 
vypovedala službu počas môjho pobytu na slnečnom 
pobreží, kde ma vonkoncom nezaujímalo, kedy končí) 
„To nieje možné” odpovedám a dopĺňam, že som teraz 
akurát vystúpil z MHD-čky a že všetko bolo v pori-
adku. „Čo mi tu hovoríš hlúposti, šiel si načierno táto 
preukážka neplatí.”  Odpovedá  hlasne a ešte k tomu 
aj podráždene vodič. Hneď ma napadlo, že odkedy 
sme si my dvaja potykali ..či sme nejakí starí kamaráti 
a kde je spoločenská etika a pracovná morálka. Pán si 
asi myslí, že môže „tykať” každému mladému človeku 
už len preto, že je ročníkovo mladší a to neberiem 
ohľad na to, že som bol jeho zákazník. Po tejto 
príjemne vyslovenej  vete som povedal milému pánovi 
vodičovi, že nemám chuť sa s ním hádať a že nech mi 
dá celý lístok a šiel som si plný vnútornej zlosti sadnúť 
na sedadlo...čo najďalej od pána spravodlivého...

Po pohodlnom usadení som si uvedmil, že už nie som v 
slnečnom letovisku, kde vás všade vítaju s otvorenou 
náručou až je vám to divné, ale že som späť na rodnej 
hrude. Tam, kde za dobrý skutok Vam len poďakuju a 
za neúmyselny omyl vás ukameňujú...v skratke zložil 
som si ružové okuliare a povedal si : Vitaj doma!



Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove boli 
priznané všetky pozastavené práva Akreditačnou komi-
siou pri MŠ SR na svojom 51. zasadnutí v dňoch 28. 4. 
– 30. 4. 2010. Obnovené práva boli potvrdené Minister-
stvom školstva SR 8. júna 2010. Fakulta sa tak zaradila 
medzi plnohodnotné univerzitné typy fakúlt, keď môže 
poskytovať vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia 
a má priznané práva na habilitačné a inauguračné konania 
v odbore 5.2.26 materiály. Podobným úspechom sa môže 
pochváliť len málo fakúlt na Slovensku.
Ako jediná fakulta na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka 
obstála v procese komplexnej akreditácie ako univerzitná 
fakulta. Stojí za tým tvrdá práca kolektívu fakulty, dobré 
výsledky v publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti (6. 
miesto medzi 24 technickými fakultami SR za rok 2009 
podľa ARRA), úspechy v pedagogickej činnosti a vo vedení 
doktorandov. Pri celkovom počte 33 pedagogických a 

vedecko-výskumných pracovníkov je na fakulte 40 dok-
torandov v dennej forme štúdia a skoro rovnaký počet v 
externej forme. 
Kvalitné výsledky sa odrazili aj na záujme o štúdium na 
FPT. Do 1. ročníka bakalárskeho štúdia sa zapísalo viac 
ako 200 študentov, do 1. ročníka inžinierskeho štúdia 
viac ako 80 študentov a bolo prijatých 11 doktorandov 
na dennú formu štúdia. Tieto počty patria k najvyšším 
v histórii fakulty. Možnosti štúdia sa výrazne zlepšia aj 
vďaka prebiehajúcemu projektu z fondov eÚ „Modern-
izácia infraštruktúry Trenčianske univerzity A. Dubčeka“. 
Na FPT pribudnú 2 nové počítačové miestnosti vybavené 
špičkovým softwérom (nap. Cosmos, Adams, Adina), ako 
aj nové prístroje a zariadenia. Táto nemalá investícia pris-
peje ku skvalitneniu pedagogického procesu vo všetkých 
troch stupňoch štúdia a zdokonalí sa aj vedecko-výskumný 
proces na fakulte

TexT MIlAN OlŠOVSKý

Fakulta priemyselných technológií 
najlepŠia Fakulta univerzity

To, že púchovskí „chemici“ majú ekologické cítenie dokazuje 
dlhoročná tradícia sadenia stromčekov po úspešnom ukončení 
štátnic v areáli Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Pú-
chove. Túto tradíciu začali spontánne sami študenti a úspešne 
si túto štafetu predávajú každý rok ďalej. 
Tak tomu bolo aj po štátniciach v už skončenom školskom 
roku 2009/2010, keď najskôr 9 inžinierok študijného progra-
mu chemické technológie, zamerania chémia a technológia 
životného prostredia vysadilo pred fakultnou budovou malú 
borovicu a o týždeň neskôr 23 bakalárov študijného progra-
mu environment a chemické technológie o niečo exotickejší 
stromček. Úspešní absolventi dokazujú, že nie sú len šikovní 
študenti, ale dokážu sa „obracať“ aj s tradičnejšími nástrojmi – 
rýľom a motykou. Tejto cti sa dostáva aj členom štátnicových 
komisií, ktorí tiež podstúpia praktickú skúšku. 
Týmto krásnym a prospešným činom voči prírode sa rozlúčia 
študenti s učiteľmi, učiteľom zostane po každom ročníku pami-
atka v areáli školy a študentom v pamäti úsmevná „bodka“ za 
štátnicami. Že je pri tejto akcii skutočne veselo, keď už opadne 
všetka tréma, dokazujú aj fotografie.

EKO
TraDícIa
aBSOLVENTOV
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4. trenčiansky  oŠetrovateĽský  deŇ 

sesTry  sesTrÁM
Trenčiansky ošetrovateľský deň je názov konferen-
cie, ktorú každoročne v novembri poriada  Katedra 
Ošetrovateľstva, Fakulty zdravotníctva, Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, v spolupráci s Fakult-
nou nemocnicou a regionálnou Slovenskou komorou 
sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) v Trenčíne. 
  
 Absolventky a absolventi 1. a 2. stupňa, 
študijného odboru Ošetrovateľstvo, majú možnosť 
predstaviť svoju  záverečnú prácu  sestrám - kolegyni-
am, z Fakultnej nemocnice v Trenčíne a blízkeho okolia. V 
tomto roku v novembri sa bude konať už 4. Trenčiansky 
ošetrovateľský deň v rámci Týždňa vedy, ktorý sa koná 
na všetkých vysokých školách a univerzitách Slovenska.  
Vzdelávanie sestier na Slovensku  sa v súčasnosti reali-
zuje na akademickej pôde vysokých škôl a univerzít. V 
študijnom odbore Ošetrovateľstvo, v prvom i druhom 
stupni vysokoškolského vzdelania, sestry nadobúdajú 
nové poznatky, osvojujú si vedomosti, zručnosti, vytvára-
jú si návyky a postoje. Okrem praktickej a ústnej časti 
štátnej záverečnej skúšky, štúdium končí  i záverečnou 
bakalárskou prácou a v magisterskom stupni, diplo-
movou prácou. Zodpovedný prístup, rozhľadenosť, 
vedomostná úroveň a hlavne profesionálna, teoretická i 
praktická odbornosť sú výsledkom, ktorý sa odzrkadľuje 
v spomínaných prácach. Ich prezentácia nekončí len 

pred štátnicovou komisiou, ale tie najlepšie majú možnosť 
spoznať i sestry z praxe. V súčasnosti už prebiehajú prípravy 
na 4. Trenčiansky ošetrovateľský deň, ktorý sa bude konať ako 
jedna z akcií Katedry Ošetrovateľstva v rámci celoštátnej akcie 
vysokých škôl a univerzít „Týždeň vedy na Slovensku“, dňa 16. 
novembra 2010.
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promócie na
Fakulte priemyselných technológií
V DňOCH 1. A 2. JÚLA T. R. SA USKUTOČNILI PROMóCIe 
AJ NA PÚCHOVSKeJ FAKULTe PRIeMYSeLNýCH TeCH-
NOLóGIí. MIeSTOM SLáVNOSTI BOLI RePReZeNTAČNé 
PRIeSTORY MATADOR BUSSINeS CeNTRA.  
 
Rektora TnUAD na promóciách zastupoval prorek-
tor pre investície a rozvoj doc. Turan, vzácnym 
hosťom bol tradične Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina, ktorý 
výrazne podporuje fakultu od jej vzniku. Akcie sa 
zúčastnili aj zástupcovia spolupracujúcich podnikov. 

Dekan FPT prof. Vavro vo svojom príhovore poprial 
všetkým absolventom veľa úspechov, ocenil ich snahu a 
usilovnosť s akou študovali a vyslovil želanie, aby „neza-
hodili knihy do kúta“, ale pokračovali vo svojom ďalšom 
vzdelávaní. Poďakoval sa pedagogickému zboru ako aj 
rodičom a rodinným príslušníkom za trpezlivosť a pod-
poru, ktorú dávali absolventom počas celého štúdia. Ing. 
Rosina ocenil, že fakulta obstála všetky turbulencie, ktoré 

ju zasiahli a že aj po komplexnej akreditácii patrí medzi 
univerzitné typy fakúlt. 

Podobne aj doc. Turan vyzdvihol, že púchovská fakulta 
je najlepšou na univerzite, poďakoval za odvedenú prácu 
prof. Vavrovi, ktorý dokázal so svojimi spolupracovníkmi 
udržať vysokú kvalitu FPT. Absolventom zaželal veľa úspe-
chov a vyjadril presvedčenie, že všetci nájdu uplatnenie 
na trhu práce.

Celkovo bolo počas dvoch dní odovzdaných 11 diplomov 
doktorandom, 29 inžinierom v študijnom programe ma-
teriálová technológia, 9 inžinierom v študijnom programe 
chemické technológie, 29 bakalárom v študijnom pro-
grame materiálová technológia, 14 bakalárom v študijnom 
programe textilná technológia a návrhárstvo a 24 baka-
lárom v študijnom programe environment a chemické 
technológie.



MANchesTer
čo urobíme s týmito prázdninami a ona navrhla, že pôjdeme do manchestru
Minulý rok som musela zostať cez prázdniny doma. 
Štátnice, príjímačky a iné povinnosti mi zabránili ísť do 
zahraničia, pretože, každý kto tam chodí aj za prácou, nie 
len  za oddychom, vie, že najneskôr sa odchádza kon-
com júna. Takže keď sme s kamarátkou polemizovali čo 
urobíme s týmito prázdninami a ona navrhla, že pôjdeme 
do Manchestru, bola som nadšená. Zbožňujem cestovanie 
a hlavne tam kde som ešte nebola. 
Moja odpoveď bola samozrejme kladná, však v Anglicku 
som už bola spíkujem ingliš, peniaze sa vždy zídu, tak kde 
je problém?
Keď som prišla do Manchestru tak bolo všetko OK, kým 
so mnou všade chodila kamoška, ona je tam ako doma. 
Poukazovala mi krásy mesta, zaviedla ma do agentúry, 
ukázala mi najlepšie obchody, a ja som sa už tešila ako 
v nich oplieskam ťažko zarobené peniaze. Bola som uch-
vátená tým, aké je to mesto obrovské, áno videla som už 
aj väčšie, ale už som dlho nikde nebola, tak som sa vážne 
tešila, až kým som neostala sama, a nezistila som, že 
moje language skills sú na Manchesterský prízvuk krátke, 
a stále sa mi zdalo, že namiesto po anglicky tu rozpráva-
jú mongolsky. Ľudia, jedna rada, nikdy, ale fakt nikdy sa 
Angličanov nepýtajte na smer, ako sa niekam dostanete. 
Pretože vás každý pošle inde, v mojom prípade to zname-
nalo štovrhodinové blúdenie po meste, bez mapy a poňatia 
kde som. Samozrejme miesto určenia som nenašla.
Po týždni sme našli prácu, všetko vyzeralo super, balenie 
hračiek v sklade, nič namáhavé, v anglickom sklade som už 
robila, očakávala som zopár Angličanov ako teamleaderov, 
a väčšinu Poliakov ako zamestnancov, kantínu v ktorej 
bude káva a varené jedlo a plazma s veľkou gaučovkou. 
Keď sme prišli do skladu Sambro v Rochdale a nehovo-
rilo sa tam nijak inak ako poľsky, tak som si povedala, 
fajn, no tak sa namiesto angliny zlepším v poľštine, ale 
keď som videla, že to tam vyzerá ako po páde bomby a 

skoro nám na hlavu padla strecha, povedala som si, že asi 
zmením pracovné miesto.  To som ešte nevedela, že tam 
strávim väčšinu leta, ale nie pri balení hračiek. Nachvíľu 
sme sa dostali do čisto anglickej čistiarne, kde som začína 
prichádzať čudnému prízvuku na chuť, ale potom nás po-
slali späť do nášho skladu s hračkami. V podstate nám 
tam bolo fajn, s prachu ktorý sme tam nadýchali, sme sa 
smiali ako šialené, a slovensko-poľská komunikácia bola 
tiež zaujímavá. Napríklad výfuk sa povie rura vydehova, 
alebo ústa sú jama ústna. 
Práca sa tam však zmenila, a väčšinu ľudí poslali preč, 
vlastne ostali sme tam len my dve s kamarátkou, a pris-
chlo nám nakladanie kamiónov. Nikdy som si nemyslela, 
že to budem robiť, ale zvykli sme si aj na to. Najprv som 
nadávala, ale potom som prišla na to, že sú tu super ľudia, 
a kvôli nim som sa do tej práce tešila. No čo, naučili sme 
sa niečo nové a popri tom nabrali svaly. A samozrejme 
vidina hmatateľných vecí, ako sú kabelky a handry nás 
tam držala pri živote.
Manchester, ako aj celé Anglicko je multikulturálne a je tu 
neuveriteľné množstvo Slovákov, Čechov a barov kde hra-
jú len českú a slovenskú hudbu a čapuje sa tam slovenské 
pivo. Človek sa vlastne stále cíti ako doma. Dokonca aj na 
Angličanov si človek zvykne, aj na to, že keď vystupujete 
z autobusu sa šoférovi poďakujete, lebo je to slušné, aj na 
to, že pri nastupovaní do autobusu sa nepredbieha, lebo je 
to neslušné. Zvyknete si aj na to, že žiadny z nich nevie, 
že Československo už neexistuje a aj tak si každý myslí, že 
ste z Poľska.
Celé leto sa nieslo v mene spoznávania, ako to už pri 
takýchto pobytoch býva a aj napriek patáliám s prácou, 
ubytovaním, a iným záležitostiam som rada, že som tam 
bola. Užila som si tam kopec zábavy, NáKUPOV, výle-
tov a teším sa na to čo mi prinesie ďalšia krajina ktorú 
navštívim
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prÁcA V ANglIckU
Vybrať sa za prácou do zahraničia nie je už dnes žiadna 
novinka. Každým rokom si chodí do zahraničia zarobiť 
viac a viac mladých ľudí. Výnimkou nie je ani Anglicko. 
Niektorí sem prídu na trvalo, niektorý na dobu určitú, no 
s trvanlivosťou niekoľko rokov, niektorí, najmä študenti, 
prichádzajú na leto.
 Ja najradšej chodím pracovať sama, teda bez 
pracovnej agentúry, po mnohých prípadoch kde agentúry 
prácu nezohnali, len ľudí poslali do neznáma a obrali 
ich o peniaze, im jednoducho neverím. Ak už cestovať s 
agentúrou, tak s takou o ktorej mám dobré referencie od 
ľudí, ktorých poznám.
Však ísť len tak na blink, len tak niekam, tiež nie je 
výhra. Najlepšie je ísť niekam, kde máte známych, alebo 
priateľov, ktorí by vám pomohli oťukať sa v neznámom 
prostredí, zohnať si ubytovanie a zaregistrovať sa v miest-
nych pracovných agentúrach. Miestne pracovné agentúry 
sú niečo také ako napríklad Študentský servis. Vypíšete 
registračný formulár, kde necháte na seba kontakt, a oni 
by sa vám mali ozvať, keď pre vás zoženú prácu.
Treba si uvedomiť, že v tej agentúre nie ste zaregistro-
vaní jediní, takže najlepšie je nespoliehať sa, že sa vám 
ozvú oni, ale ozvať sa im ako prví. Ak prácu nemajú, je 

dobré sa zaregistrovať vo viacerých agentúrach, v skoro 
každom anglickom meste je ich hneď niekoľko. Hlavne 
platí, byť otravní sa vypláca. Dajú vám prácu, len aby sa 
vás zbavili.
Netreba očakávať, že prácu zoženiete hneď na druhý deň 
ako sa zaregistrujete v miestnych agentúrach, plus je do-
bré sa pripraviť na to, že sa bude makať rukami.
Najneskôr po mesiaci práce, by ste si mali vybaviť Home 
Office = pracovné povolenie, posiela sa tam občiansky 
preukaz, alebo pas a 90 libier. Hovorím by ste si mali, lebo 
niektoré agentúry to nevyžadujú, ale ak sa vyskytne kon-
trola a vy ho nebudete mať, môžete prísť o prácu. Je to 
dosť peňazí, ale je lepšie si to vybaviť čím skôr, lebo sa to 
zvyšuje skoro každý rok, a bude vám to platiť už nastálo, 
aj keď sa vrátite po niekoľkých rokoch. A tieto peniaze 
zarobíte za dva, tri dni práce, takže žiadne obavy. 
Práca v Anglicku, alebo kdekoľvek v zahraničí je náročná, 
ale vyplatí sa to vyskúšať aspoň raz. Nie len kvôli penia-
zom, momentálne to nevynáša tak dobre, kríza, ale kvôli 
zážitkom, skúsenostiam, a zlepšenie jazykových schop-
ností. Nikdy neviete kedy sa vám poľština zíde 

skúsenosti s hľadaním a získaním práce
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erasmus
erasmus nie je program ale životný štýl. tak táto 
vetička vystihuje celý náš 4 mesačný pobyt v 
nemecku, v prekrásnom mestečku deggendorf, kde 
sme na tunajšej univerzite absolvovali letný semes-
ter vrámci výmenného programu erasmus
Štúdium
Študijný odbor International Management, ktorý sme tu 
spoločne študovali v angličtine bol takmer totožný s od-
borom Ľudské zdroje a personálny manažment. 

Avšak s jedným zásadným rozdielom – všetky predmety 
boli založené len a len na praktickom vyučovaní, všetky 
projekty, poznatky a informácie vychádzali z reálneho 
života. V rámci predmetu International project manage-
ment študenti pracovali na projektoch, ktoré sa reálne 
uskutočnili. Študenti sa museli postarať o finančné pros-
triedky reklamnú kampaň a ostatné nevyhnutné činnosti 
spojené s realizáciou projektu. 

Úroveň školy je veľmi vysoká a zaraďuje sa k najlepším 
školám v Nemecku. Prístup učiteľov je veľmi priateľský 
a debata so študentmi a diskusie počas hodiny sú 
samozrejmosťou. Prezentácie projektov na jednotlivých 
predmetoch pozostávajú z natočení videa, predvádzaní 

rôznych role-plays a hier zo študentmi. Všetky predmety sú 
veľmi užitočné a náučné a preto výsledný efekt študentov 
je obrovský.

Hoci sme študovali v Angličtine, povinnosťou boli aj jazyk-
ové hodiny Nemčiny. Učitelia boli viac než úžasný a učenie 
nemčiny snami nám išlo veľmi dobre.

Kultúrne odlišnosti
Našu skupinku výmenných študentov tvorilo cca 40 
študentov z rôznych kútov z najrôznejších kútov sveta 
– USA, Činy, Turecka, Nepalu, Lotyšska, Afriky, Poľska, 
Česka, Brazílie, Španielska. Pre nás ,,zahraničných“ tu bola 
skupinka ľudí, ktorý sa o nás starali, pomáhali nám zo 
všetkou agendou, organizovali nám veľa výletov, párty a 
barbecue. A sem tam to bolo naozaj náročné udržať s nimi 
krok. Nie každý zvládne chodiť stále na  party a popritom 
sa sem tam ukázať aj v škole 
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erasmus

Spolužitie a trávenie všetkého voľného času s ľuďmi s in-
ých krajín sa ukázalo veľmi náučné i keď sem tam veľmi 
zložité. Nie nadarmo sa hovorí Aký národ, taký mrav. 
Brazílčania a Španieli boli majstrami v meškaní a chodení 
na party. V mnohých situáciách sa ukázalo že slovíčko 
čas im nič nehovorí aj tak sme vždy na nich všade čakali. 
Turci sa zase vyhýbali všetkým barbecue party. Bránila im 
v tom ich viera, podľa ktorej nemôžu jesť bravčové mäso 
a piť alkohol. Osobitnú skupinku tvorili domáci Nemecký 
študenti. Sami sme sa presvedčili, že sa nevedia baviť. 
Nie sú spontánny ani zábavný.

Študentský život
Študentský život v Deggendorfe je úžasný. 7 x DO 
TýZDNA PARTY v 5 kluboch. Okrem toho sme veľmi často 
využívali spoločnú miestnosť na internáte kde sa konali 
všetky narodeninové a ine oslavy. AKI klub organizoval 
veľa stretnutí, akcií, výletov, a tematických party pre nás 
,,cezpoľných“. Cez víkendy sme sa stretávali a chodili 
sme k Dunaju posedieť, grilovať a podnikali sme rôzne 
aktivity 

Pred a počas posledného júnového víkendu sa v okolí  
našej univerzity pohybovalo množstvo ľudí, ktorí boli 
v rovnakých úboroch, ktoré sa miestami podobali na 
športové oblečenie, miestami aj nie. Naviac z plochy 
futbalového areálu sa neustále ozývala hlasná hudba. 
Zjavne tanečná, priam nabádajúca tancovaniu alebo in-
ému koordinovanému alebo aj nie, pohybu. Naši študenti 
si už nepamätajú na spartakiády, ale tí ktorí sa narodili 
trocha skôr si pamätajú na celonárodné šialenstvo opaku-
júce každé 4 roky. Vyvrcholením boli tanečné a športové 
hromadné vystúpenia obyvateľov od 0 rokov do 100 na 
pražskom Strahovskom štadióne, ktorého rozmery sú viac-
erých futbalových ihrísk. 

Absolútnym vrcholom bolo vystúpenie opálených vojak-
ov v bielych  trenkách. Dostať sa na Strahov sa podarilo 
len tým najlepšie zocvičených skupín. Tak takto nejako si 
predstavte(v menšom), čo sa dialo v Trenčíne.
Ale pozor! Spartakiády nie sú predchodcami sokolských 
slávností, je to presne naopak. Sokolské tradície majú 
bohatú históriu, siahajú až do 19. stor.  a Sokoli boli pri 
všetkých historických okamihoch Slovákov a Čechov. 
Práve hromadné vystúpenia boli prejavom mravnej sily, 
zdatnosti a národného povedomia. Ako boli vy(zne)užité 
po r. 1948 je predmetom diskusií historikov venujúcich sa 
tejto problematike.   

V našom meste sa stretli Sokoli z celého sveta, na svo-
jich telovýchovných slávnostiach. Podujatie, ktoré nemá 
v našom meste obdobu, trvalo 4 dni. Od štvrtka 24. júna 
2010 sa schádzali účastníci tohto jedinečného podujatia 
do nášho mesta. Prišlo ich takmer 2400, aby sa zúčastnili 
okrem hlavného programu – hromadných vystúpení aj 
sprievodných akcií – kultúrnych, spoločenských, ale najmä 
športových. Najväčšiu časť zaberali nácviky spoločných vys-
túpení . A tak sme z reproduktorov  mohli počuť ...prosim 
Vás zařaďte někam toho bratra... alebo Tobě vůbec není 
divné, že tam stojíš jenom sám ?...(sokoli sa oslovujú 
brat a sestra).V nedeľu sme boli svedkami vyvrcholenia 
snahy cvičencov – hromadného vystúpenia cvičencov od 
maličkých detí až po cvičencov naozaj v pokročilom veku. 
Kto prišiel bol, svedkom úžasného divadla, keď množstvo 
cvičencov sa rovnako pohybovalo, tancovalo a cvičilo  v 
rytme úplne rovnako. Spolu sme takto videli 14 skladieb, 
pričom v jednej vystúpilo 640 cvičencov naraz. Tomuto 
predchádzal slávnostný sprievod účastníkov, cvičencov cez 
mesto. 

Organizátorom tohto veľkolepého divadla bola Považská 
župa sokolská M.R.Štefánika v Trenčíne so svojimi 
dobrovoľníkmi. Veľkou mierou k zabezpečeniu tejto akcie 
prispela aj naša univerzita, účastníci sa u  nás stravovali 
aj bývali.

III.  sokolské  TeloVýchoVNé 
slÁVNosTI  - To NIe je spArTAkIÁdA
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čo obsahuje 
dámska 
kabelka
Kabelka – nevyhnutnosť, módny doplnok, fetiš, biolog-
ická záležitosť. Toto všetko predstavuje kabelka pre ženu. 
Divné? Nie. Kabelka je ženský svet, je jedno či už je v 
malom, alebo veľkom prevedení, jedno na akú príležitosť, 
tvorí časť oblečenia, prezrádza životný štýl, či postoj, bez 
nej ani na krok Divné? Nie. Kabelka je ženský svet, je jed-
no či už je v malom, alebo veľkom prevedení, jedno na akú 
príležitosť, tvorí časť oblečenia, prezrádza životný štýl, či 
postoj, bez nej ani na krok. 

Muži nechápu, prečo majú ženy kabelky, však im postačia 
na nevyhnutné maličkosti vrecká. A hlavne nechápu, prečo 
ich majú tóóóóóóóľko.

Keď chlapovi dáte podržať kabelku tak sa okamžite spýta, 
či tam nosíte tehly, a hlavne to nemajú radi. A ešte sa im 
zdá smiešne ako v nej neustále niečo hľadáme, a ako je 
možné, že sa tam vojde malý nákup, knihy, malá fľaša 
vody a my sme s tým schopné behať celý deň na pleci.
Je množstvo návodov čo má obsahovať správna kabelka, 
ako často ju treba čistiť a ako ju zladiť s oblečením. Podľa 
mňa by mala kabelka spĺňať požiadavky, hlavne ženy ktorá 
ju nosí. Tej mojej všetci hovoria kabelka prežitia, totiž 
nájde sa tam vždy všetko, a niekedy aj nadbytok. 

Pri cestvaní z Trenčína domov, do nej na poslednú chvíľu 
nahádžem  veci, ktoré som zabudla dať do kufra, a tak sa 

mi stalo, že som takto niekoľko dní nosila v kabelke 
nabíjačku na baterky, lak na vlasy a iné POTReBNé VeCI. 

Je samozrejmé, že niektoré veci v nej mať musíme, ale 
keď som sa raz zbalila podľa návodu, v ktorom bolo 
písané, že okrem iných vecí tam MUSíTe MAŤ jedlo, pre 
prípad núdze, lak na nechty, náhradné silonky, zicherku, 
malú manikúru, malú kozmetickú tašku, malý deodor-
ant, parfum a iné veci, to čo som skutočne potrebovala 
sa mi tam ledva pomestilo (a to moje kabelky nikdy nie sú 
malé), bola ťažšia než obvykle a v podstate mi chýbala už 
len zubná kefka a bola som zbalená na cestovanie. Nikdy 
nepočúvajte návody typu čo so sebou nosiť, alebo nenosiť, 
pretože budete mať toho veľa, alebo málo.

Takže ak chcete vedieť čo obsahuje kabelka, to vám 
presne nepoviem, ale v každej sa nájdu kľúče, peňaženka, 
najmenej jeden mobil, malý diár, pero a zvyšok podľa 
potreby.
Netrápte sa s tým, že chlapi nad vami krútia hlavou, 
keď prídete domov s novou kabelkou a s uspokojeným 
úsmevom, po úspešnom nákupe, na tvári sa im snažíte 
vysvetliť, prečo ju tak veľmi potrebujete keď doma máte 
ich máte už desať. Netrápte sa nad tým, že sa vás každý 
pýta, prečo je taká ťažká, prečo ďalšia zelená, či ďalšia 
čierna, prečo z nej neviete nič vybrať keď to hľadáte. Ide 
hlavne o to aby bola spokojnosť na vašej strane
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Sedíte na porade, snažíte sa sústrediť na kolegovu 
prezentáciu, no jediné, čo vám napadá, je nuda? Slajdy 
nezaujímavé, reč nevýrazná a vôbec neviete, kam tým 
všetkým smeruje ...
 Ak chcete vytvoriť naozaj dobrú prezentáciu v 
Powerpointe, položíte si dve otázky. Na začiatku – Čo ňou 
chcem u poslucháčov dosiahnuť? A na konci – Dosiahnem 
ňou vytýčený zámer? „ Neuspokojte sa s odpoveďou „ch-
cem ich informovať“, lebo to je slabá odpoveď, a ak je to 
naozaj tak, vlastne by ste im ju mohli poslať e-mailom,
 Pri prezentácii sa sústreďte na prvé minúty. „Na 
začiatku sa poslucháči rozhodnú: idem to počúvať? Stojí 
to za to? Alebo idem radšej rozmýšľať o svojich vecia-
ch?.“  Preto do dvoch minút musíte zaujať niečím, čo 
pritiahne ich pozornosť. Napríklad poslucháčom položte 
otázku a ich odpovede krátko komentujte z hľadiska 
vašej nadchádzajúcej témy.
 Počas samotnej prezentácie si udržíte pozornosť 
vaším prednesom. Poslucháča unavuje dlhotrvajúca 
pomalá či rýchla reč.
 Koniec prezentácie je dôležitý z hľadiska vášho 
zámeru. Prezentáciu v rámci firmy ukončite naprík-
lad výzvou, očakávaniami od účastníkov a vyjadrite 
presvedčenie, že ich spoločne dosiahnete. Klientom 
zase naformulujte vašu ponuku alebo podporu na ich 
očakávané konanie po stretnutí.

 Pri prezentácii sa vyvarujte množstvu textu – píšte 
v odrážkach a používajte len pár slov. Obsah podávajte cez 
grafické vyjadrenie súvislostí, napríklad cez geometrické út-
vary s nápismi, cez diagramy, štruktúry, grafy, tabuľky, fo-
tografie, aj videá. Mozog dokáže súčasne počúvať vaše slová 
a vnímať grafiku zo slajdu, nie však text.
 Štýl, farbu i písmo za vás vyrieši firemná šablóna, 
ktorá ukáže, že reprezentujete tie isté hodnoty.
 Veľkosť písma si zvoľte viac ako 18 bodov (menšie 
vidno zle) a nie väčšie ako 36 (to pôsobí necitlivo až hrubo). 
Farba by mala spĺňať kritérium dobrej viditeľnosti. No nielen 
farba textu, ale aj vášho oblečenia je dôležitá. 
Dojem dôveryhodnosti vytvára tmavomodrý odev. Nič nep-
okazíme ani kombináciou svetlej a tmavej. Tmavá farba vy-
povedá o spoľahlivosti, svetlá poľudšťuje. Bielymi časťami 
oblečenia možno podčiarknuť logickú stavbu prezentácie. 
Ženy si môžu zvoliť aj pastelové odtiene. Najnevhodnejší je 
hnedý odev.
Zostavenú prezentáciu si vždy vyskúšajte a odmerajte si jej 
čas. Priemerný čas na jeden slajd sú 1 – 3 minúty. Skončiť 
desať minút pred časovou hranicou je lepšie, než skončiť tri 
minúty po nej
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koľko farieb dokážu mať listy stromov, koľko existuje 
odtieňov zelenej... Mal rád ten kľud, ktorý pomaly nas-
táva po hlučnom lete, kedy všetko utícha a pripravuje 
sa na zimný spánok. Nikdy som to nevedela pochopiť, 
pretože pre mňa bola jeseň nevľúdna, smutná, upršaná 
a  .... ZAČíNALA sa škola.
 áno – začala sa škola. Paradoxne pre nás zrazu 
všetko ožíva. Končí sa to ticho na chodbách, učebniach 
a aj v pracovniach. Začína sa ruch, hluk, smiech, de-
baty, skúšky, zápočty, prednášky, cvičenia, hundranie, 
mudrovanie a lásky. Farebný koncert jesene má aj zvu-
kový prejav všetkých tónov.
 Začína sa škola. Aj ja milujem ten ruch, ten 
koncert zvukov, mladých tvárí študentov, ešte trocha 
opálených kolegov.
September je pre mnohých z nás akýsi reparát na nový 
začiatok a nové záväzky, ktoré sme ešte nezačali plniť, 
a ktoré sme si dali už v januári. Naša rýchla doba nám 
umožňuje začínať aj v trištvrtine roka - no nie je to 
fajn. 
 Aj ja začínam mať rada jeseň. Lebo všetko sa 
práve začína. Tak nech ten tohtoročný spoločný štart 
je úspešný a každý z nás nech dobehne do toho svojho 
cieľa.
 Aj náš štart nám vyšiel, časopis sa vydaril, 
priniesol osvieženie a radosť nielen autorom, ale 
predovšetkým čitateľom.

MôJ OTeC MILOVAL JeSeň. 
VZRUŠeNe VeDeL ROZPRáVAŤ O 
TOM, AKé KRáSNe SÚ HORY, 
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