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11 univerzít

3 krajiny

166 tisíc študentov

6 tisíc doktorandov

10 tisíc akademických pracovníkov

Dňa 27. októbra 2011 prebehlo na VŠB-TUO slávnostné podpísanie Memoranda, ktorým sa 

vytvorilo Konzorcium jedenástich univerzít PROGRES 3.

Do spoločného projektu sa zapojili univerzity z Českej republiky, Poľska a Slovenska. Cieľom Konzorcia 

je združenie vedecko-výskumných kapacít, zintenzívnenie výmeny študentov a využitie vedomostného 

potenciálu všetkých zapojených univerzít.

Konzorcium

Viac o kon
zorciu

Vám prinesiem
e v ďalšom

 čísle. 
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Vox Populi, Vox Dei ...
Ž ijeme v dobe informácií, ktoré sa stali súčasťou biznisu. Najlepšie sa 
predávajú škandály, krv a tragédie najhrubšieho zrna. Zdemolované auto, 
lietadlo, či nedávno výletná loď a k tomu výpovede svedkov tragédie, sú 
najlepším magnetom pozornosti, nevyhnutnou súčasťou hlavných správ a 
tituliek. Priťahujú pozornosť - zvyšujú sledovanosť a predaj. Je to v súlade s 
väčšinovým vkusom, v súlade s pravidlami trhu.

Každý má možnosť voľby a môže prepnúť na kanál s dokumentom o tučniakoch alebo o 
nositeľovi Nobelovej ceny za mier, či sledovať cestopis z odľahlého kúta zemegule. Ale akási 
zvrátená túžba človeka dozvedieť sa o cudzom nešťastí a sledovať nervy drásajúce scény 
väčšinou víťazí nad túžbou dozvedieť sa niečo poučné, niečo možno oveľa dôležitejšie.

Svetoví i menej svetoví lídri sú tiež len ľudia. Správy a titulky, v ktorých často figurujú ako 
hlavné postavy hneď po havarovanom lietadle, ich zrejme zaujímajú ďaleko viac, ako 
odborné informácie s prepočtami ekonómov, ktorí upozorňovali na dôsledky neúmerného 
zadlžovania už pred rokom 2008. Reakcia na krízu je potom dosť podobná reakcii cestárov, 
keď napadne prvý sneh. Obidve profesie sú zaskočené a v obidvoch prípadoch si to najviac 
odnesú tí najslabší.

V hlbokej kríze potom nie sú len financie a krajiny, ale najmä morálka a svedomie tých, ktorí 
ich spravujú. Ak vôbec tušia, čo tieto dve slová znamenajú.

Možnosť zvoliť si televízny program, noviny, či internetový zdroj, z ktorých budeme čerpať 
informácie, máme každý deň. Možnosť zvoliť si ľudí, ktorí budú spravovať naše financie a 
krajinu, máme len raz za štyri roky (ak nám to teda nedoprajú častejšie...). 

Eva Eliášová
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IT ASSOCIATION, s.r.o. na FŠT
AUTOR  Andrej Lysák

Organizátorom bola Katedra údržby techniky Fakulty špeciálnej 
techniky. Prednášajúcim bol Ing. Igor Straka, riaditeľ 
spoločnosti IT ASSOCIATION, s. r. o., Dubnica nad Váhom.

Téma prednášky zaujala veľkú časť študentov a pedagógov a u 
poslucháčov sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí 
množstvo otázok položených na konci prezentácie. Ukázala 
prítomným akou dôležitou problematikou je téma celkovej 
efektívnosti zariadení, ktorá vyžaduje znalosti a súčinnosť 
mnohých odborov ako napr. štatistiky a štatistickej analýzy, 
manažérstva a ekonómie.

Odborná obec si z prednášky odniesla nové poznatky a študenti 
mali možnosť ohodnotiť, ako sa teoretické poznatky aplikujú v 
praxi.

Z uvedeného stretnutia vzišli aj nové a podnetné návrhy na 
rozšírenie spolupráce medzi FŠ T TnUAD a firmou IT 
ASSOCIATION, s. r. o., čím sa nepochybne prehĺbi spojenie 
teórie s praxou. 

Dňa 9. 11. 2011 sa na TnUAD v rámci “Týždňa vedy a techniky“ konala prednáška s názvom: “Možnosti využitia 
monitorovacích systémov k zvýšeniu celkovej efektívnosti zariadení“.

ŠTUDENTI POLITOLÓGIE DISKUTOVALI
S POSLANCAMI V NÁRODNOM PARLAMENTE
AUTOR  Jakub Kučma

Vyše štyridsať študentov katedry politológie TnUAD spolu s pedagógmi 9. februára navštívili záver 28. schôdze Národnej 
rady SR v končiacom volebnom období. Počas odbornej exkurzie si prezreli priestory parlamentu, diskutovali s 
poslancami a zúčastnili sa hodiny otázok.

Na exkurzii sa zúčastnilo 43 vybraných študentov prvého, 
druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, prorektorka pre 
vzdelávanie Ing. Katarína Jankacká, PhD. a pedagóg katedry 
politológie PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Skupinu v NR SR sprevádzal najmladší poslanec Mgr. Andrej 
Kolesík, ktorý má 29 rokov. V úvode sa študenti stretli s 
poslancami Mgr. Marekom Maďaričom, PhDr. JUDr. Jánom 
Podmanickým, predsedom Ž ilinského samosprávneho kraja 
Ing. Jurajom Blanárom a už spomínaným Mgr. Andrejom 
Kolesíkom. Diskusie sa mali zúčastniť i ďalší pozvaní poslanci 
NR SR, no pre pracovnú zaneprázdnenosť museli svoju účasť 
odrieknuť. Kladené otázky sa týkali najmä predčasných volieb, 
predvolebných kampaní a programov, ďalej tém, akými sú 
euroval, aktuálna politická situácia či spisu a protestov Gorila. 
Diskusia trvala dve hodiny. Do poslednej chvíle boli naši 
trenčianski politológovia „vyzbrojení“ otázkami, ktoré ocenil aj 
poslanec Kolesík v závere diskusie: „Bolo cítiť, že to nie sú 
stredoškoláci, ale vysokoškolskí študenti politických vied. Kládli 
veľmi zaujímavé otázky a zatiaľ to bola jedna z najlepších 
študentských skupín, aké som v NR SR sprevádzal.“

Š tudenti politológie sa v rámci prehliadky v parlamente 
vedomostnou formou dozvedeli fakty o uložených štátnych 
predmetoch v priestoroch NR SR. Skupina mala možnosť z 
balkóna sledovať zasadnutie NR SR, hlasovanie o zákonoch, 
diskusiu počas hodiny otázok a slávnostné ukončenie 28. 
schôdze v končiacom volebnom období. „Považujem za veľký 

prínos, že sme mohli študentom sprostredkovať živú skúsenosť 
s národným parlamentom. V rámci exkurzie videli nielen spôsob 
rokovania, hlasovania, ale mohli na pôde NR SR diskutovať so 
známymi politikmi,“ povedal PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Záujem o exkurziu vysoko prevyšoval kapacitu študentov, ktorí 
sa mohli zúčastniť odbornej exkurzie. Prorektorka pre 
vzdelávanie Ing. Katarína Jankacká, PhD. po exkurzii 
skonštatovala, že podobné odborné podujatia by katedra 
politológie mala organizovať aj v budúcnosti.

Š tudenti ocenili aktivitu katedry politológia a zároveň možnosť 
zúčastniť sa na takejto akcii, pričom vyslovili poďakovanie 
spojené so želaním ďalších podobných aktivít.

Zo strany študentov padli nasledovné názory:

Dominik Štepanovič, 2. ročník:
„Exkurzia nám umožnila ,,pocítiť,, politiku nielen z teoretickej 
roviny, ktorú máme na prednáškach, ale na vlastné oči sme 
videli ako to funguje. Debata s poslancami bola zaujímavá“.

Zuzana Kaššaiová, 2 ročník:
„Exkurzia celkovo bola fajn, videli sme zhruba ako to tam beží, 
mohli sme sa pýtať, na to, čo nás aktuálne zaujímalo. Jediné, čo 
ma mrzí, je odrieknutá účasť pozvaných – mohli sme si vypočuť 
viac pohľadov a názorov na vec“.
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SKLO SA PRESUNULO DO KÚ PEĽOV
AUTOR  Marek Liška

Konferenciu spolu s Českou sklárskou spoločnosťou (ČSS), 
Ú stavom anorganickej chémie SAV, TnUAD a sklárňou RONA, 
a.s. Lednické rovne organizovala Slovenská sklárska 
spoločnosť (SSS). Na úrovni konferencie sa pozitívne odrazili aj 
podpora grantom Višegrádskeho fondu a podpora Zväzu 
slovenských vedecko-technických spoločností.

Konferencie sa zúčastnilo 110 účastníkov z ôsmich krajín. 
Medzi nimi 52 účastníkov z Českej republiky a 39 zo Slovenska. 
Výrazným obohatením a pripomienkou blížiaceho sa svetového 
sklárskeho kongresu boli účasť prezidenta medzinárodnej 
sklárskej spoločnosti ICG (www.icglass.org), Dr. Fabia 
Nicolettiho, a účasť predsedu poradného výboru ICG, Dr. 
Klausa Bangeho. Zaujímavosťou bola aj účasť piatich študentov 
ruskej Polytechnickej univerzity Tomsk, ktorí v čase konania 
konferencie absolvovali kurz chémie skla na TnUAD.

Ako sprievodná akcia sa v prvom dni uskutočnil odborný 
seminár Financovanie inovácií organizovaný Slovenskou 
obchodnou a priemyselnou komorou. Počas trvania konferencie 
prebiehali výstavy bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení 
- Ateliéru skla pod gesciou Mgr. Art. Patrika Illa a Ateliéru 
keramiky pod gesciou Mgr. Daniela Piršča.

Rokovanie konferencie zahájil doc. Ing. Peter Š imurka, PhD., 
predseda SSS. Potom sa prítomným prihovoril primátor 
Trenčianskych Teplíc, PhDr. Š tefan Š kultéty, ktorý účastníkom 
konferencie zaželal nielen hodnotné odborné vyžitie, ale aj 
príjemné využitie času a možností, ktoré kúpele Trenčianske 
Teplice svojim návštevníkom ponúkajú. Ú vodný program 
pokračoval slávnostným odovzdaním ceny Českej sklárskej 
spoločnosti Ing. Milanovi Hřebíčkovi zo Strednej umelecko-
priemyselnej školy sklárskej vo Valašskom Meziříčí.

Odborný program konferencie pozostával z 24 prednášok a 34 
posterových prezentácií. V úvodnom bloku rokovania 
konferencie vystúpil Dr. Fabio Nicoletti s podrobnou informáciou 
o histórii, poslaní a aktuálnych aktivitách ICG. V nadväzujúcich 
vystúpeniach podali predstavitelia národných priemyselných 
zväzov rámcovú informáciu o vývoji sklárskej priemyselnej 
základne v oboch republikách. Generálny sekretár Zväzu 
sklárskeho priemyslu SR (www.zvsp.sk), Ing. Š tefan Š kultéty, 
PhD., zhrnul súčasný stav a perspektívy sklárskej priemyselnej 

základne v Slovenskej republike. Keďže Ing. Magde 
Purkrábkovej, tajomníčke Asociácie sklárskeho a keramického 
priemyslu ČR (www.askpcr.cz), náhla choroba zabránila v 
účasti na konferencii, pri prezentácii súčasného stavu a 
perspektív sklárskeho priemyslu v ČR ju pohotovo a 
kvalifikovane zastúpil predseda ČSS, Ing. Petr Beránek, PhD. 

Nasledujúci prednáškový blok zahájil Dr. Klaus Bange 
inšpiratívnou prednáškou How to make glass sexy cielenou na 
potrebu realizácie najrôznejších aktivít, ktoré sklo spravia 
príťažlivým. Na jeho výzvu bezprostredne nadviazal svojou 
prednáškou Vlastimil Hotař z TU Liberec, ktorý zhrnul trendy a 
vízie v oblasti praktického využitia skla ako materiálu. Ď alšia 
nadväzujúca prednáška Ing. Josefa Smrčka zameraná na 
principiálne otázky pevnosti skla sa práve jednému z 
konkrétnych limitov praktického využitia skla podrobne 
venovala. Problematike pevnosti skiel a možností jej predikcie 
bola venovaná aj neskoršie prednesená pragmatickejšie 
orientovaná prednáška Dr. Miroslava Radu. Na záver tohto 
všeobecnejšieho prednáškového bloku ešte Dr. Petr Nový, 
šéfredaktor časopisu Sklář a keramik, prezentoval príťažlivú 
novú tvár časopisu, ktorý sa v kontexte neľahkej súčasnej doby 
snaží o získanie čo najširšieho spektra čitateľov a aktívnych 
prispievateľov. V nasledujúcich prednáškových blokoch boli 
prezentované české a slovenské príspevky venované otázkam 
sklárskej vedy a technológie. Ú častníci konferencie tak získali 
vcelku reprezentatívny prehľad o aktivitách v sklárskom 
základnom a aplikovanom výskume realizovaných najmä na 
VŠChT Praha, Univerzite Pardubice, Technickej univerzite v 
Liberci, TnUAD a Ú stave anorganickej chémie SAV v Bratislave. 
Potešujúce bolo aj pomerne významné zastúpenie účastníkov 
zo sklárskeho priemyslu. V tejto súvislosti možno napríklad 
uviesť technologicky zameranú prednášku Ing. Jána Kebíska zo 
sklárne VETROPACK Nemšová venovanú recyklácii črepov pri 
výrobe obalového skla a prednášku doc. Petra Vrábela zo 
sklá rne RONA Lednické Rovne venovanú stratégii 
optimalizácie technológie strojovej výroby úžitkového skla. 
Užitočnosť bezprostredného kontaktu reprezentantov 
akademickej a výrobno technologickej sféry sa príťažlivým 
spôsobom prejavila pri pomerne širokej diskusii k prednáškam 
venovaným modelovaniu taviaceho procesu a využitiu 
taviaceho priestoru prezentovaným prof. Lubomírom Němcom 
a Ing. Miroslavom Polákom z Laboratória anorganických 
materiálov VŠChT a Ú stavu anorganickej chémie AV ČR. 

Slovenská a česká konferencia o skle sa v roku 2011 konala v čase od stredy 30. novembra do piatku 2. decembra v 
kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. Po úspešných sklárskych podujatiach konferenčného typu organizovaných 
Slovenskou sklárskou spoločnosťou v rokoch 2000, 2004 a 2008 v Trenčíne tak došlo k zmene - aj slovenské konferenčné 
sklo sa v súlade s tradíciou konania českých a slovenských sklárskych konferencií v kúpeľných Luhačoviciach posunulo 
do kúpeľov. A ukazuje sa, že to bol posun, ktorý všetci s radosťou privítali...

Architektúra priestorov Kúpeľnej dvorany vytvorila rokovaniu 
konferencie viac ako dôstojný rámec (foto M. Liška).

Dr. Fabio Nicoletti, Dr. Klaus Bange, prof. Aleš Helebrant a
doc. Peter Š imurka (zľava) v družnej debate (foto T. Hanulík). 
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Prezentované výsledky, podľa ktorých až 80% objemu 
roztavenej skloviny v sklárskej vani je zbytočne a dlhodobo 
udržiavaných na vysokej teplote, sledovali zástupcovia 
sklárskych priemyselných podnikov so značným znepokojením. 
Celkove bola problematika matematického modelovania na 
konferencii pomerne silne zastúpená. Okrem už uvedených 
príspevkov odzneli na túto tému aj prednášky Dr. Erika 
Muijsenberga a Dr. Iva Matouška. Sem možno v istom zmysle 
zaradiť aj prednášku Dr. Jana Macháčka venovanú 
modelovaniu štruktúry a vibračných vlastností skiel metódou 
kvantovej molekulovej dynamiky. Významným spôsobom 
oslovil predstaviteľov výrobnej praxe vedecký prístup ku 
skúmaniu korózie sklárskych výrobkov, dlhodobo a mimoriadne 
úspešne rozvíjaný na VŠChT Praha, ktorý vo svojej prednáške 
na príklade bárnatého krištáľového skla názorne prezentoval 
prof. Aleš Helebrant. Pomerne silné zastúpenie mala aj 
problematika povrchových vrstiev pripravovaných sól gél 
metódami. Jej boli venované prednášky doc. Petra Exnara z TU 
Liberec, doc. Alfonza Plška a Dr. Janky Pagáčovej z 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Vrstvám - hoci nie 
sol-gel - sa venovala aj prednáška Dr. Františka Novotného, 
zameraná na anodickú ochranu molybdénových elektród a 
prednáška Dr. Pavla Wondraka venovaná povlakom na sklách 
určených na aplikácie v stavebníctve.

Z prednášok prezentovaných „zahraničnými“ účastníkmi treba 
na tomto mieste zmieniť príspevok Alexa Hannona venovaný 
štruktúre germaničitanových skiel. Súčasťou prednášky bolo aj 
predstavenie možností experimentálneho skúmania štruktúry 
skiel na neutrónovom zdroji ISIS vrátane využitia podporných 
grantových schém. Prof. Leszek Stoch a Dr. Jan Wasylak na 
druhej strane zaistili, že ani na tejto konferencii nechýbala dnes 
tak moderná problematika „nano“. Prof. Stoch sa vo svojej 
prednáške venoval nano - kryštalizácii a lokálnym interakciám v 
štruktúre skla, zatiaľ čo Dr. Wasylak sa sústredil na vplyv 
nanočastíc oxidu zinočnatého na optické vlastnosti povrchu 
plochého skla.

Zborník konferenčných príspevkov vydalo vydavateľstvo ČSS 
ako mimoriadne číslo časopisu Sklář a keramik. Pozornosť si 
isto zaslúži mimoriadne vydarené grafické spracovanie obálky 
zborníka a tiež to, že zborník dostávali účastníci konferencie pri 
registrácii.

Rokovanie konferencie tak isto ako aj sprievodný kultúrny a 
spoločenský program prebiehali v reprezentatívnych 
priestoroch Kúpeľnej dvorany. V prvom dni konferencie sa 
uskutočnili aj Valné zhromaždenie SSS a Výročná členská 
schôdza ČSS spojená s voľbou výboru. Program úvodného 
konferenčného večera spríjemnilo vystúpenie folklórneho 
súboru ZOBOR Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre a skupina Mlynári. Na konferenčnom bankete sa o 
príjemnú atmosféru postarali akordeónový súbor Ú smev a 
skupina Laugaricio Quartet.

Poobedie záverečného dňa konferencie ponúklo účastníkom 
možnosť prehliadky sklární VETROPACK, s.r.o. Nemšová a 
RONA, a.s. Lednické Rovne.

Konferenciu pozitívne poznačila atmosféra kúpeľného mesta. 
Okrem iných atrakcií kúpeľného mesta účastníci konferencie 
ocenili aj „poukážky“ na kúpeľ vo vonkajšom bazéne Grand, 
ktoré obdržali pri registrácii.

Na záver zostáva iba vyjadriť pevné presvedčenie, že kúpeľný 
pobyt československému sklu prospel a vytvoril tak ideálne 
predpolie na organizáciu kardinálnej budúcoročnej českej a 
slovenskej sklárskej aktivity - 23. svetového sklárskeho 
kongresu, ktorý sa bude konať v Prahe v dňoch 1. až 5. júla 
2013. Nech je tá trinástka šťastnou! 

Aj pri prednáškach bol čas na priateľskú komunikáciu
(zľava doc. Alfonz Plško, doc. Janka Holubová,

doc. Petr Mošner a Dr. Janka Pagáčová) (foto M. Liška). 

DVAKRÁT PROFESOR EMERITUS NA FPT 
AUTOR  Milan Olšovský

Konkrétne išlo o pánov profesorov Vendelína Macha (in 
memoriam) a Martina Jambricha. Stalo sa tak na návrh 
Vedeckej rady FPT s úmyslom uctiť si oboch bývalých kolegov 
za všetko, čo spravili nielen pre Fakultu priemyselných 
technológií ale aj univerzitu. Obaja páni profesori významnou 
mierou prispeli k rozvoju FPT v počiatkoch jej budovania, hlavne 
v oblasti polymérnych materiálov. Zakladali a rozvíjali študijné 
zamerania technológie gumy, plastov a textilu. Viedli prvé 
diplomové práce, vychovali osem doktorandov, pomáhali pri 
nadväzovaní kontaktov novej fakulty s priemyselnými podnikmi. 
Nakoľko obaja dlhé roky pôsobili práve v praxi, vedeli presne, čo 
priemysel očakáva od vysokej školy a absolventov. Preto aj celé 
ich pôsobenie a práca bola zameraná najmä na praktickú časť a 

konkrétne využitie výsledkov výskumu v praxi. Aj po skončení 
oficiálneho pracovného pomeru na fakulte, obaja naďalej viedli 
záverečné práce a pomáhali cennými radami a námetmi na 
ďalšiu prácu. Obaja páni profesori tvorili „zohranú dvojku“ už 
pred príchodom do Púchova. Počas svojho pôsobenia na FPT 
podali celkom štyri spoločné prihlášky patentov a úžitkových 
vzorov. Chránia sa tak unikátne a jedinečné materiály, ktoré boli 
vyvinuté práve pod ich dohľadom na Fakulte priemyselných 
technológií. Okrem množstva diplomantov a doktorandov 
„zanechali“ na fakulte nezmazateľnú stopu, v ich práci pokračujú 
dnes mladší kolegovia, ktorých vždy viedli k zodpovednej 
vedeckej práci. Páni profesori, ďakujeme! 

Tesne pred Vianocami, 16. 12. 2011, odovzdal na zasadnutí Akademickej obce Fakulty priemyselných technológií v 
Púchove rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. dekanovi FPT, prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD. dva dekréty o udelení 
čestného titulu profesor emeritus pre bývalých pracovníkov FPT.
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Program konferencie bol veľmi pestrý a diskutovalo sa na rôzne 
zaujímavé témy. Medzi diskutujúcimi bol prof. PhDr. Oskar 
Krejčí, CSc. s témou Ruská federácia a európska bezpečnosť. 
Generál Á ndor Sándor rozoberal Terorizmus vo vzťahu k 
Európe, kde sa veľmi živo diskutovalo i o teroristickom hnutí Al 
Kaida, ale i o pakistanskom Talibane. Doc. Ing. Ilona Š vihlíková 
PhD. sa venovala riziku nesplatenia štátnych dlhov a teda 
vzniknutej Dlhovej kríze ako bezpečnostnej hrozbe. Doc. PhDr. 
František Š kvrnda, CSc., ktorý prednášal o Ľudskej bezpečnosti 
na začiatku 21. storočia a o mäkkej sile Európskej únie, 
rozoberal i chápanie ľudských potrieb a šírenie strachu. Ď alšou 
z tém bol Politický extrémizmus (PhDr. Zbořil), ktorý rozoberal 
medzi inými aj 11. september 2001, čo bolo naozaj veľmi 
zaujímavé. Prof. Novotný, ktorý vystúpil s Protiraketovou 
obranou a jej miestom v systéme medzinárodnej bezpečnosti 
rozoberal najväčšie veľmoci. O Európskej únii a Strednej Á zii 
prednášal doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. z katedry politológie 
TNUTI, ktorý sa bližšie venoval piatim post sovietskym štátom 
Strednej Á zie (Tadžikistan, Turkmenistan, Kirgizsko, 
Uzbekistan, Kazachstan). Ď alšie osobnosti, ktoré diskutovali na 
konferencii, boli napríklad JUDr. Zdeněk Matějka (O súčasnej 
roli OBSE v európskej bezpečnostnej architektúre), ale i Ivan 
Bušniak (Západný Balkán - hrozba bezpečnosti Európy alebo jej 
stabilizační faktor?) a na záver vystúpil Ján Kavan (Diplomacia a 

Študentky politológie TnUAD sa spolu s doc. Mgr. Petrom Juzom, CSc., PhD. z katedry politológie v Prahe zúčastnili na 
medzinárodnej konferencii Bezpečnostná architektúra Európy – spolupráca pre XXI. storočie. Konferencia sa konala 22. 
novembra 2011 v poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky (PSP ČR) pod záštitou predsedu Výboru pre obranu 
a bezpečnosť PSP ČR Františka Bublana.

ČARO MÓDY
AUTOR  Ľubica Mrvová

Slobodná voľba, či už odevu alebo predmetov, ktoré nás obklopujú, je odrazom našich potrieb. Denne sa rozhodujeme, čo 
si obliecť: podľa predstáv, ktoré máme o sebe, svojho vkusu, práce, ktorú vykonávame, pracovnom zaradení, ale aj podľa 
toho, ako chceme pôsobiť na iných. Decentne alebo vyzývavo, ležérne či formálne. Do svojej voľby vnášame svoju náladu, 
ovplyvňuje ju náš momentálny fyzický aj duševný stav. Či sa obliekame konzervatívne, alebo si vyberáme odev podľa 
módnych trendov, prípadne máme radi odev, ktorý je nadčasový a originálny, všetko závisí od nášho postoja, životných 
skúseností a filozofie...

Pomocou neho môžeme vyjadriť svoju originalitu, slobodu, 
nezávislosť, ale ju aj potlačiť. Vstúpiť do komunikácie s okolím 
ešte skôr ako prehovoríme... Navrhovanie a tvorba odevov je 
kreatívny proces, ktorý má svoje zákonitosti. Na začiatku je 
vízia, ktorú autor zhmotňuje 
a postupne “zvä zuje” 
svojimi myšlienkami, dáva 
jej konkrétny tvar a podobu, 
hľadajúc nové možnosti 
symetrie, proporcionality a 
krásy. Dať odevu výraz a 
snažiť sa povýšiť ho do sféry 
umenia, keď nemá len 
zahaliť a chrániť telo, ale aj 
poteš iť zmys ly , našu 
dušu…

Fotografie sú z výstavy 
D I Z A J N  2 0 1 2 ,  k d e  
prezentovali svoje práce 
š t u d e n t i  K a t e d r y  
priemyselného dizajnu FPT 
v Púchove.

Módu môžeme ignorovať, alebo ju akceptovať ako výraz, 
zrkadlo doby. Je to nesmierne zaujímavý fenomén, protirečivý, 
rýchlo sa meniaci, zdanlivo nevyspytateľný. Či už chceme, 
alebo nie, veľa o nás môže prezradiť nášmu okoliu práve odev. 

ŠTUDENTKY SA ZÚ ČASTNILI
MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE V PRAHE
AUTOR  Radka Ťažiarová, Adriana Erdélyiová

jej úloha pri predchádzaní konfliktov – všeobecné a konkrétne 
postrehy).

Témy boli veľmi aktuálne a zaujímavé, a preto sa do diskusie 
mohli zapájať naozaj všetci účastníci. Takisto sme mali možnosť 
získať množstvo nových informácií a spoznať osobnosti, ktoré 
sme doteraz videli len na obale kníh. Domov sme si odniesli veľa 
nových zážitkov a skúseností a keďže je všeobecne známe, že 
každá skúsenosť je pozitívom, účasť na podobnej konferencii 
odporúčame každému študentovi. 



T o t o  ď a l š i e  
v z d e l á v a n i e  
účastníkom výrazne 
zvýšilo ich IT/IKT 
k o m p e t e n c i e  s  
p e r s p e k t í v o u  
i m p l e m e n t á c i e  
získaných znalostí do 
vyučovacieho procesu 

na TnUAD alebo do pracovných činností pri práci s IS TnUAD.

Prvými plodmi Oracle Academy na našej 
univerzite je implementácia vybraných IT 
technológií do obsahovej náplne cvičení v 
predmete Databázové systémy, ktorý 
abso l v o va l i  v  z imnom semes t r i  
akademického roku 2011/2012 študenti 2. 
ročníka študijného odboru Verejná správa. 
Mali možnosť oboznámiť sa s témami, ako 
napríklad: Modelovanie DS v prostredí 
Oracle SQL Developer Data Modeler, 

Generovanie databázových objektov pomocou DDL, Prostredie 
APEX – oboznámenie sa s prostredím pre prácu s reálnymi 
vzorovými databázami ORACLE, Prostredie APEX: Tvorba 
dopytov a pohľadov (wiews) v jazyku SQL - vyberanie údajov z 
oracle databázy a pod.
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ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
TNUAD V RÁMCI ORACLE ACADEMY 
AUTOR  Renata Janošcová

105 učiteľov z Belgicka, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Maďarska, Holandska, Rakúska, Ruska, Grécka, Slovenska, Srbska, 
Turecka a Veľkej Británie sa zúčastnilo letného kurzu Oracle Academy Instructors  ́Institute vo Viedni, v rámci ktorého absolvovali 
program intenzívneho profesijného rozvoja, ktorý ich pripravil na výučbu technológií aj podnikateľských schopností. Učebný plán sa 
zameral predovšetkým na návrh databáz a programovanie SQL. Pedagógovia zo spolupracujúcich fakúlt absolvovali pred samotným 
kurzom 40 hodín online školenia. V rámci vlastného školenia potom učitelia pracovali priamo s inštruktormi, ktorí im ukázali, ako 
vyučovať študentov podľa osnov Oracle Academy. Ú častníci kurzu museli na záver vypracovať vlastný projekt a zložiť záverečnú skúšku.

Oracle Academy pomáha 1,5 milióna študentom v 95 krajinách získať schopnosti požadované v rámci odboru ešte pred vstupom do 
praxe. Túto možnosť zatiaľ využilo viac než 612 tisíc študentov z viac než 2900 vzdelávacích inštitúcií v oblasti EMEA (Európa, Blízky 
Východ, Afrika).

"Profesijný rozvoj učiteľov je kľúčový, ak majú ich študenti získať schopnosti potrebné pre následný úspešný vstup do praxe", uviedol 
Alfonso Di Ianni, senior vice prezident pre oblasť východnej Európy a CIS (krajiny bývalého Sovietskeho zväzu) spoločnosti Oracle a 
dodal: "V dnešnej dobe prakticky všetky odbory, či už ide o financie, zdravotníctvo, komunikácie, maloobchodný predaj, dopravu či 
zábavný priemysel, závisia od technológií a poskytujú obrovský potenciál pre študentov, ktorí majú prvotriedne schopnosti v IT. Oracle 
Academy Instructors  ́Institute poskytuje učiteľom školenia a zdroje, ktoré im umožnia úspešne pripraviť študentov pre kariéru 21. 
storočia."

Náklady na vzdelávanie im zabezpečila školiaca organizácia - 
ORACLE Slovakia, na základe našej zmluvy o predĺžení 
členstva na akademický rok 2011/2012.

10-týždňové štúdium prebiehalo metódou kombinovanej formy 
e-learningu (asynchrónny kurz doplnený on-line stretnutiami vo 
virtuálnych triedach v reálnom čase) od apríla do júna 2011. Po 
úspešnom absolvovaní trimestra štúdia, čo obnášalo 
vypracovanie ôsmych praktických domácich zadaní, 
absolvovanie viac ako 50-tich on-line testov, dvoch priebežných 
skúšok (midterms) a jedného záverečného testu, dostali všetci 
naši zamestnanci pozvanie na záverečný letný kurz. Aj keď sa 
vyučovalo od 8:00 do 17:00, našli si čas aj na obdivovanie 
metropoly Rakúska. Záver štúdia bol realizovaný kontaktnou 
formou ako "In - Class Training" v termíne od 27. 6. do 1. 7. 2011 
vo Viedni.

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok všetci získali 
certifikáty. Boli to:

ź  RNDr. Peter Perichta, CSc.
ź  Ing. Renata Janošcová, PhD.
ź  Ing. Mgr. Peter Buček
ź  Ing. Slavomír Beznák
ź  Pavol Jurák

Krátené, zdroj: Tlačový servis PCR (publikované: 01.07.2011) a Oracle 

Prvé plody ďalšieho vzdelávania na FSEV
Medzi 105 účastníkmi letného kurzu “Oracle Academy Instructors  ́Institute” vo Viedni bolo 5 zamestnancov TnUAD, ktorí 
úspešne absolvovali predmety: "Oracle Academy Database Design" a "Oracle Academy Database Programming with 
SQL".

Po úspešnej obhajobe projektu DBS náš medzinárodný tím s 
lektorkou Dušou

Záverečná obhajoba projektu DBS

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O VZDELÁVANIE

Blíži sa termín predĺženia zmlúv o členstve TnUAD v Oracle 
Academy a my dúfame, že v tomto roku sa do vzdelávania 

zapojí ešte viac našich zamestnancov.

Bližšie informácie Vám poskytne: Ing. Renata Janošcová, 
PhD. (renata.janoscova@tnuni.sk), Administrátor Oracle 

Academy na TnUAD 
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ZÁSTUPCA MEDZINÁRODNEJ AGENTÚ RY
PRE ATÓMOVÚ  ENERGIU (IAEA) V TN
AUTOR  redakčná rada

Pracovisko s lineárnym urýchľovačom SZU môžu využívať univerzity v pedagogickom 
procese (ročníkové, bakalárske, diplomové projekty, praktické cvičenia študentov) i vo 
vedecko-výskumnej činnosti (projekty na úpravu vlastností materiálov v zdravotníctve 
a priemysle, odstraňovanie kontaminantov v životnom prostredí, nanotechnológie, 
priamy zväzok elektrónov, modifikované zväzky elektrónov).

Zaujímavé je využitie pri vedeckých vývojových projektoch:
ź Vplyv zmien v procese ožarovania a synergický efekt ionizujúceho žiarenia a 
prostredia na konštantu inaktivácie mikroorganizmov 

ź Vývoj a testovanie detektorov
ź Hydrogély ako materiály na ošetrenie rany a liečbu
ź Sterilizácia tkaniva a kostí pre implantáciu 
ź Čistenie vody a vodných kalov od patogénnych mikroorganizmov, PCB a 
iných škodlivín 

źOdstraňovanie karcinogénnych látok z plynnej výpuste 
ź Elektronické zariadenia v kozmickom priestore 

Dr. Daud Mohamad so záujmom sledoval názornú demonštráciu experimentálnych 
prístrojov a činnosť lineárneho urýchľovača spolu s predsedom TSK, MUDr. Pavlom 
Sedláčkom, rektorom TnUAD prof. Ivanom Kneppom, DrSc. a ďalšími významnými 
osobnosťami vedy a výskumu na Slovensku, za účasti médií.

Hlavným cieľom činnosti Univerzitného vedecko-výskumného pracoviska s lineárnym urýchľovačom je príprava odborníkov na 
využívanie vysokých urýchľovačových technológií v zdravotníctve a výchova kvalifikovaných expertov v oblasti ochrany pred 
nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia.

26. januára 2012 navštívil Slovensko zástupca generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Dr. 
Daud Mohamad. Okrem Bratislavy zavítal aj do Trenčína. Po prehliadke hradu viedli jeho kroky do areálu Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka (ďalej len TnUAD), kde ho v Univerzitnom vedecko-výskumnom pracovisku s lineárnym 
urýchľovačom Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len SZU) privítal prorektor SZU prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. a 
riaditeľ pracoviska Ing. Marko Fülöp, CSc.

TRANSFER 2011 
AUTOR  Daniela Antalová, Igor Barényi

Záštitu nad konferenciou prevzal prezident Zväzu strojárskeho 
priemyslu SR Ing. Milan Cagala, CSc., ktorý ju aj slávnostne 
otvoril. Ď alšími vzácnymi hosťami boli zástupcovia Iževskej 
štátnej technickej univerzity z Ruskej federácie, prof. Ali V. Aliev 
a doc. Olga Mischenko. Konferencie sa zúčastnil a hosťom sa 
prihovoril aj rektor TnUAD, prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. Po 
skončení plenárnej sekcie konferencia pokračovala rokovaním 
v jednotlivých sekciách.

Príspevky na konferencii boli orientované do niekoľkých 
odborných sekcií: kovové a nekovové materiály, technologické 
disciplíny ako aj konštrukcia v strojárstve, špeciálna technika a 
jej výroba, technická diagnostika a obnoviteľné zdroje energie. 
Zároveň, v predvečer konferencie 22. novembra 2011 sa 
uskutočnilo Stretnutie katedier strojárskych technológii a 
materiálov. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa a výmena 
skúseností z oblasti pedagogickej a výskumnej činnosti na 
ústavoch, katedrách a oddeleniach VŠ  v oblasti strojárskych 
technológií a materiálov a nadviazanie nových, či prehĺbenie 
doterajších pracovných kontaktov. Stretnutia sa zúčastnili 
zástupcovia katedier zo zahraničných univerzít: Izhevsk State 
Technical University, Izhevsk, Ruská federácia, Univerzita 
obrany v Brne, Technická univerzita VŠB v Ostrave, Vysoké 

učení technické v Brne, ako aj domáce technické fakulty: 
Technická fakulta SPU v Nitre, Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Bratislave, Strojnícka fakulta STU v Košiciach, 
Fakulta priemyselných technológií TnUAD a samozrejme 
Fakultay špeciálnej techniky TnUAD.

Vďaka úspešným ohlasom všetkých zúčastnených strán je 
nasledujúci ročník konferencie plánovaný na september roku 
2012. 

V rámci využívania nových poznatkov v strojárskej praxi Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne organizovala          
v dňoch 23. až 24. novembra 2011 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu TRANSFER 2011, ktorá sa uskutočnila v 
reprezentatívnych priestoroch účelového zariadenia Kancelárie Národnej rady SR v Častej - Papierničke. 
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NA NÁVŠTEVE
U DR. ČESTMÍRA CÍSAŘA
AUTOR  Eva Eliášová

Dr. Císař je posledný žijúci priamy aktér dubčekovskej reformnej 
politiky a ešte aj dnes si u neho podávajú kľučku domáce a 
zahraničné televízne štáby, novinári ale i pamätníci, ktorí si z 
času na čas prídu pre autogram. Preto mi bolo cťou a potešením, 
keď som v mene rektora, prof. Ivana Kneppa, DrSc., mohla 
odovzdať ocenenie Dr. Čestmírovi Císařovi osobne. Jeho 
optimizmus a pozitívna energia sa dali vytušiť už z 
predchádzajúcich telefonátov, napriek tomu som bola 
prekvapená, že je tomu tak i naživo. Celý náš rozhovor sa niesol 
v príjemnej atmosfére útulného pražského bytu. Dvojnásobný 
horúci kandidát na prezidenta Československa zaujíma kritický 
postoj k spoločensko-politickému vývoju v Čechách a pozorne 
sleduje aj dianie na Slovensku. Ako sám zhodnotil – napriek 
tomu, že sa Československo rozdelilo, slovenskí a českí politici 
robia viac-menej rovnaké chyby. Zároveň uviedol, že vývojom si 
musí prejsť každá mladá demokracia. Spomenul striedanie 
režimov, druhú svetovú vojnu, a tiež dnešného prezidenta ČR, 
Václava Klausa, ktorý je 10. prezidentom v jeho živote.

Cestou k pánovi Císařovi som navštívila dve pražské 
kníhkupectvá – jeho kniha Paměti. Nejen o zákulisí Pražského 
jara je však beznádejne vypredaná. A tak som požiadala o 
autogram aspoň do malého zošita. Pán Císař sa ešte raz 
ospravedlnil, že nemohol prijať pozvanie na slávnostné 
zasadnutie Akademickej obce TnUAD v novembri 2011. Plakete 
Alexandra Dubčeka sa úprimne potešil a ďakuje všetkým, ktorí 
si na neho spomenuli.

Dr. Čestmír Císař, CSc. je vyštudovaný sociológ a historik, ktorý 
bol v šesťdesiatych rokoch 20. storočia veľmi obľúbený minister 
školstva a predseda Českej národnej rady. Jeho kariéru 
predurčilo štúdium na francúzskom lýceu v Dijone, kde v roku 
1939 maturoval. Francúzsky vzdelávací systém považuje za 
vynikajúci - ako sa vyjadril, štúdium v Dijone mu dalo prehľad a 
základ vedomostí, z ktorých čerpal po celý život.

V minulom čísle sme si pripomenuli 90. výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Pri tejto príležitosti bol Dr. Čestmír Císař, 
CSc. na návrh Spoločnosti Alexandra Dubčeka ocenený Plaketou Alexandra Dubčeka, ktorú udeľoval rektor TnUAD, prof. 
Ing. Ivan Kneppo, DrSc., na slávnostnom zasadnutí Akademickej obce TnUAD. Pán Císař však zo zdravotných dôvodov 
nemohol prísť ocenenie prevziať, preto sme ho navštívili osobne. 

Prominuli jsme jako národ českým zběsilcům jejich zločiny po 
osvobození 1945, a to ve jménu dějinného šílenství druhé 
světové války. Přišly další hříchy a neštěstí v podobě 
nezákonných procesů a justičních vražd, páchaných ne 
ně jakou zdivočelou pouliční cháskou, nýbrž lidmi 
nárokujícími si úctu představitelů státu. Opět nastalo - po 
deliriu souhlasu s krutými rozsudky - dlouhé mlčení, 
vystřídané jen váhavým napravováním křivd a škod. Ještě 
nebyl morálně obrodný proces s rehabilitacemi nevinně 
odsouzených zcela dokončen a již tu bylo nové bezpráví, 
opět z popudu "úctyhodných" činitelů. Ve jménu tzv. 
normalizace se rozpoutal rozsáhlý kádrový masakr, který 
postihl statisíce lidí. A zase dlouhé mlčení, tentokrát pro 
jistotu oficiálně střežené a při narušení přísně trestané. Po 
převratu v listopadu 1989 jsme chtěli být jiní než "oni", tj. 
svržení autoritáři, avšak zase zvítězili hluční mstitelé nad 
rozumnou většinou a začalo se lustrovat, restituovat, 
proškrtávat dějiny. Chtělo by se volat: Národe český, jak 
dlouho ještě budeš snášet tento stav?

Čestmír Císař:
Paměti. Nejen o zákulisí Pražského jara.

Praha, Sin Con, 2005, U Libeňského pivovaru 10, 
Praha 8. 1284 stran. ISBN80-86718-53-0; úryvok 
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PRVÁ PROFESORKA TNUAD
Z VLASTNÝCH RADOV
AUTOR  Eva Eliášová

Hovoríme s prof. Ing. Darinou Ondrušovou, PhD. 

Stáť s pohárom šampanského a prijímať gratuláciu osobne 
od prezidenta republiky musí byť zážitok, na ktorý sa 
nezabúda. Pokúste sa pre našich čitateľov aspoň v skratke 
popísať cestu, ktorá Vás doviedla k získaniu titulu profesor.
Vzťah k materiálovej technológii som dostala do vienka od 
môjho otca. Pochádzam z rodiny s dlhoročnou sklárskou 
tradíciou, takže po ukončení základnej školy bolo pre mňa 
jasnou voľbou štúdium technológie skla na SPŠ  chemickej v 
Púchove. V štúdiu silikátových materiálov som pokračovala na 
Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave a po ukončení 
štúdia som šesť rokov pôsobila na chemickej priemyslovke v 
Púchove, kde som vyučovala odborné chemické a 
technologické predmety. Keď bola v roku 1996 v Púchove 
založená Fakulta priemyselných technológií, prihlásila som sa 
na výberové konanie a bola som prijatá na miesto odbornej 
asistentky. Začala sa intenzívna spolupráca so spoločnosťou 
Matador v oblasti prísad do polymérnych materiálov, 
nasledovala externá forma doktorandského štúdia na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a po 
piatich rokoch od ukončenia doktorantúry habilitačné konanie 
vo vednom odbore materiálové inžinierstvo na FPT v Púchove.

„Odborníci z oblasti materiálových 
technológií a materiálového
inžinierstva sú a vždy budú v 
priemyselnej praxi žiadaní.“

Prečo práve materiály?
Je to odbor, ktorý má skutočne opodstatnenie. Odborníci z 
oblasti materiálových technológií a materiálového inžinierstva 
sú a vždy budú v priemyselnej praxi žiadaní. Aplikácia nových 
poznatkov materiálovej technológie v praxi vyžaduje dôkladnú 
charakteristiku konkrétneho materiálu z hľadiska jeho 
chemických, fyzikálnych aj mechanických vlastností, ktorých 
výskum je jednou z priorít našej fakulty.

Na pracovisku má povesť vždy usmiatej, pozitívne naladenej a pracovitej kolegyne, s ktorou sa veľmi dobre spolupracuje a 
rovnako si ju pochvaľujú aj študenti. 28. novembra 2011 bola jednou z tých, ktorí si prišli prevziať menovací dekrét 
profesora do priestorov Prezidentského paláca. Inauguračné konanie úspešne absolvovala v odbore 5.2.26 materiály. Reč 
je o prof. Ing. Darine Ondrušovej, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove. Pri tejto 
príležitosti sme ju požiadali o pár slov.

Chceli by ste, aby Váš syn išiel vo Vašich šľapajách?
Môj syn bol od malička vyhranená osobnosť so svojimi 
špecifickými záľubami a ja som ho vždy v správnych veciach 
podporovala. V súčasnosti študuje na gymnáziu a na základe 
jeho výberu profilujúcich predmetov je orientovaný výrazne pro-
technicky. Nikdy som však neriešila otázku, či pôjde v mojich 
šľapajách...

Vaša naj... kniha, film, autor...?
Najradšej čítam literatúru faktu a mojím obľúbeným televíznym 
kanálom je Spektrum s dokumentárnymi filmami o Zemi, 
vesmíre a prírode. Niekedy si však celkom rada pozriem aj 
dobrú detektívku či komédiu, závisí od situácie a nálady. Autor, 
ktorého knihy čítam „jedným dychom“ je Dan Brown.

Čo Vás v poslednej dobe rozosmialo a čo naopak 
zarmútilo?
Neviem uviesť jednu konkrétnu humornú udalosť. Som však v 
podstate optimista a smejem sa rada. Zarmútiť, znechutiť a 
riadne nahnevať ma vždy vie ľudská neprajnosť, faloš a zloba.

Témou tohto čísla sú voľby. Pôjdete voliť ?
Určite áno. 

Ď akujeme Vám za rozhovor.
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ZVOLEBNIEVA SA

ERUPCIA KORUPCIE
AUTOR  Eva Eliášová 

AJ KEĎ BEZ KOMPASU...
AUTOR  redakčná rada

Tieto voľby sa ale vyznačujú „pridanou“ mierou znechutenia,  v 
spoločnosti vládne „blbá“ nálada. Väčšinou si uvedomujeme, že 
voliť ísť treba, že je to jediná cesta, súčasne ale podliehame 
obrovskej dezilúzii z posledného vývoja udalostí. Ťažko sa 
orientovať v džungli bez kompasu.  Peter Breiner v jednom zo 

svojich príspevkov napísal: "...pokiaľ budú mať politici možnosť 
rozhodovať o veľkých peniazoch, budú veľké peniaze 
rozhodovať o politikoch." 10. marec bude ten deň, kedy 
rozhodneme  o politikoch MY! Potom už opäť budú rozhodovať 
politici o nás (a veľké peniaze o nich). 

Ako vždy pred voľbami, aj teraz sa občanom nekandidujúcim prihovárajú občania kandidujúci.  Občania kandidujúci do 
parlamentu sa pokúšajú osloviť občanov nekandidujúcich každý podľa svojho straníckeho trička. Zaručujú istoty,  vyššie 
dôchodky, zmeny v školstve, fungujúce zdravotníctvo, zodpovedné rozhodovanie, ochranu pred manipuláciou, ochranu 
ľudských práv atď atď.  Ako každé voľby, aj tentokrát sa vynorili nové strany, nové tváre, s čistým registrom politických 
hriechov, s čistými úmyslami, ktorí konečne urobia poriadok.  Tiež nič nové pod slnkom... 

NÁROČNÉ ROZHODNUTIE
AUTOR  Marcel Lincényi

Rozhodnutie v týchto voľbách bude určite pre viacerých zložité 
aj preto, že v politickom súboji kandiduje 26 politických 
subjektov, čo je o osem viac ako vo voľbách v roku 2010 a 
zároveň najviac politických subjektov zo všetkých volieb v 
ponovembrovej histórii Slovenska. Naše názory, postoje a 
pevné presvedčenia sa okrem toho politici snažia ovplyvniť vo 
svoj prospech manipulatívnou reklamou či populistickými 
sľubmi. K správnemu rozhodnutiu neprispelo ani zverejnenie 
káuz ako sú Gorila, Sasanka, a tak ďalej. Nie jeden človek si 

preto logicky položil otázku, či vôbec existuje politik, ktorému je 
možné dôverovať. Zostáva len veriť, že vyššie uvedené faktory 
negatívne neovplyvnia účasť vo voľbách a minimálne 
prekročíme čísla z roku 2006, kedy sa na voľbách zúčastnilo 
54,67 percenta oprávnených voličov, čo bola historicky 
najnižšia účasť v parlamentných voľbách od roku 1989. Využite 
svoje hlas vo voľbách, pretože každý môže rozhodnúť.

Zmyslom politických volieb je, aby si každý občan mohol slobodne vybrať volených zástupcov, ktorí  ho potom 
reprezentujú po určité volebné obdobie v štátnych inštitúciách. Rozhodnutie v blížiacich sa predčasných parlamentných 
voľbách do Národnej rady však nie je vôbec jednoduché a zdá sa, že nie jeden z nás bude mať vnútornú polemiku.

Slovo corruption v angličtine znamená skazenosť, úpadok, úmysel, úplatok atď. Čím menej času ostáva do volieb, tým 
častejšie sa na Slovensku skloňuje slovo korupcia.

Podľa rebríčka Transparency International (Index vnímania 
korupcie) za rok 2011 sa lepšie ako Slovensko, umiestnili napr. 
Kuba, Turecko, Namíbia a ďalších 65 zo 183 hodnotených 
štátov. Ú plne najčistejšou krajinou z hľadiska korupcie je Nový 
Zéland, po ňom nasleduje Dánsko a Fínsko. Naopak, najhoršie 
na tom sú Severná Kórea, Somálsko a Mjanmarsko. V rámci EÚ  
je Slovensko piatou najhoršou krajinou, za nami je Taliansko 
(69.), Rumunsko (75.), Grécko (80.) a Bulharsko (86.). 
http://www.transparency.sk/slovensko-je-vo-vnimani-korupcie-
piatou-najhorsou-krajinou-eu/

Organizácia ONE, ktorej spoluzakladateľom je Bono Vox, 
nedávno elektronicky rozposielala výzvu na podporu petície za 
prijatie zákona EÚ  o zverejňovaní platieb. Ide o obrovské sumy, 
ktoré prijímajú vlády afrických štátov (a nielen afrických) od 
spoločností ťažiacich v ich krajine ropu, plyn a iné nerastné 
bohatstvo.

Vo výzve sa uvádza, že z peňazí, ktoré africké chudobné krajiny 
získajú od veľkých ropných či plynových spoločností za 
nerastné suroviny, sa len zlomok z nich dostane na služby v 
školstve, zdravotníctve, či potraviny. Tieto financie sú väčšinou 
použité na upevnenie moci zopár vyvolených, ktorí žijú v 
okázalom prepychu, zatiaľ čo zvyšok obyvateľstva žije v 
extrémnej chudobe. Práve zverejnením týchto platieb by sa 
mala znížiť miera korupcie v týchto krajinách, aby sa financie 
dostali tam, kam patria.

Buďme radi, že nežijeme v Afrike. V súvislosti s názvom kauzy, 
ktorá vyhnala Slovákov do ulíc, sa môže zdať, že „siskári“ majú 
mimoriadne vyvinutý zmysel pre čierny humor. Lebo ako vieme, 
gorily žijú v Afrike. Či už ide o zámer, alebo náhodu, ako k tomu 
príde to nevinné zviera? 
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ANKETA
AUTOR  redakčná rada

Aj pre prvé číslo v roku 2012 pripravila RR TnU Trendov anketu pre študentov a pracovníkov TnUAD. Anketa s názvom 
Voľby 2012 bola dostupná na Moodle a všetci mohli svoje názory vyjadriť do 17. februára 2012. Tu prinášame krátky 
prehľad, ako anketa dopadla.

Pôjdete v marci 2012 voliť?

by som bola aj v zahraničí, odpoveď by bola zrejme rovnaká, a to 
z toho dôvodu, že som vďaka zahraničiu nemala možnosť moc 
sledovať kampaň a to, čo som videla a počula mi bohužiaľ 
neprinieslo nejaké nadšenie isť voliť. (Miroslava, FSEV)

Neplánujem voliť zo zahraničia, keďže dnes idem definitívne 
domov, ale ak by som tu bol/a, tak by som určite volil/a. (4 
študenti)

Á no, samozrejme. Budem voliť, ako vždy. (1 študent)

V súčasnosti som na Slovensku, takže zo zahraničia voliť 
neplánujem. Ak by som však bol/a v zahraničí, tak by som asi 
nevolil/a a o tejto možnosti som sa neinformoval/a. (4 študenti)

Sledujete agentúrne prieskumy
verejnej mienky?

Veríte týmto prieskumom? Čo očakávate od týchto volieb?

Naša redakcia sa zaujímala tiež o to, či naši študenti, ktorí 
študujú v zahraničí, využijú možnosť voliť zo zahraničia. A tak 
sme sa spýtali niektorých, ktorí sú momentálne na pobyte cez 
program Erasmus. Tu je zopár odpovedí:

Moja odpoveď bude nie, vzhľadom na to, že v čase volieb 
budem doma a preto nebude nutné vykonávať takýto úkon. V 
prípade, že by som v čase volieb bol v zahraničí, určite by som 
volil zo zahraničia, pretože nie som apatický voči situácii 
naokolo mňa a chcem ovplyvňovať budúcnosť tejto krajiny, 
nakoľko tu je môj domov a chcem tu žiť so svojou rodinou. 
(Peter, FPT)

Odpoveď je nie nebudem voliť zo zahraničia - pravý dôvod je to, 
že vlastne v marci sa budem nachádzať už na Slovensku, ale ak 

TO VOTE OR NOT TO VOTE...? 
AUTOR  Marcela Barčáková

Prichádza čas volieb do parlamentu a rozhodovanie, komu 
dáme vo voľbách svoj hlas, aby reprezentoval naše záujmy a 
taktiež je to možnosť vyjadrenia našich politických práv. 
Slobodné voľby sú neodmysliteľnou súčasťou demokratickej 
spoločnosti. Pýtate sa, čo určuje slobodu volieb? Okrem 
mnohých iných charakteristík je to najmä zabezpečenie účasti 
všetkých oprávnených voličov. To zahŕňa aj tých voličov, ktorí 
žijú, študujú alebo pracujú v zahraničí. Nakoľko som 
momentálne jednou takouto voličkou aj ja, rozhodla som sa 
rozobrať možnosti volieb zo zahraničia, najmä, prečo ísť voliť.

Keď som hľadala dôvody, prečo voliť zo zahraničia, neustále mi 
behali po rozume dôvody, prečo neísť voliť a radšej ostať doma. 
Ale nakoniec, po zvážení všetkých pre a proti mi na papieri ostali 

najhlavnejšie dôvody ZA a to:

ź Ako najhlavnejší dôvod vnímam to, že aj keď momentálne 
študujem v zahraničí, zaujíma ma osud Slovenska a taktiež 
to, ktorí politici by mali reprezentovať moje záujmy. 

ź Čím viacej bude voličov zo zahraničia, tým viacej budú politici 
obracať pozornosť aj na záujmy občanov Slovenska v 
zahraničí.

ź Taktiež dôležitý faktor: peniaze. Slováci žijúci v zahraničí 
posielajú na Slovensko nemalé čiastky peňazí, čím zväčšujú 
hospodársky rast Slovenska. 

Toto sú dôvody, prečo, napriek tomu, že som v zahraničí, 
pôjdem voliť. Pridáte sa aj vy? 
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IKARIÉRA DNI PRÍLEŽITOSTÍ
AUTOR  Jana Ondovčáková

Š tudenti a absolventi budú mať možnosť prísť do priameho 
kontaktu so zúčastnenými firmami prostredníctvom prezentácií 
alebo konzultácií so zástupcami firiem. Tento projekt organizuje 
študentská organizácia IAESTE. Členovia tejto organizácie sa 
snažia pomôcť hlavne absolventom, ale aj všetkým študentom, 
aby sa takýmto spôsobom zoznámili s firmami a hlavne, aby si 
našli svoju budúcu prácu. Jednou z najväčších výhod je, že sa to 
koná priamo na akademickej pôde, čiže študenti nemusia nikam 
chodiť, pretože firmy prídu rovno za vami. Ď alej ušetríte 
množstvo času, ktoré by ste strávili hľadaním a kontaktovaním 
spoločnosti na internete. Aj keď momentálne prácu nehľadáte, 

Dňa 20. marca 2012 sa na TnUAD (budova B,zasadačka vedľa bufetu) uskutoční prestížny veľtrh práce nazývaný iKariéra 
Dni Príležitostí. Je to najväčší projekt svojho druhu na Slovensku, ktorý prebieha už niekoľko rokov a je organizovaný na 
piatich univerzitách. 

tak si aspoň spravíte prehľad o tom, akých ľudí firmy hľadajú a 
zistíte, akým smerom by ste sa mali ďalej formovať. V 
neposlednom rade môžete prísť k rôznym zaujímavým 
reklamným predmetom, ktoré si spoločnosti so sebou prinesú 
ako perá, kľúčenky, šálky...

Týmto oslovujeme všetkých študentov, hlavne končiacich 
ročníkov, aby nepremeškali svoju šancu a prišli nás pozrieť. Nič 
nestratíte, môžete len získať. Preto neváhajte a príďte nás 
pozrieť. Tešíme sa na vás. Viac informácií na www.iaeste.sk 
alebo na www.dniprilezitosti.sk. 

ŠTUDENTI Z ĎALEKEJ SIBÍRI
V TRENČÍNE
AUTOR  Peter Čorňak

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT 

Päť študentov tejto univerzity prekonalo 5 500 kilometrovú 
vzdialenosť, aby strávilo 13 dní na TnUAD. Oddelenie pre vedu, 
výskum a medzinárodné vzťahy v spolupráci s pracoviskom 
VILA TnUAD pripravilo pre nich náročný, ale zaujímavý 
program. Okrem výučby (chémia a technológia skla), študenti 
navštívili SAV Bratislava - Ú stav anorganickej chémie, zúčastnili 
sa exkurzie v akciovej spoločnosti RONA a zaujímavý bol pre 
nich aj seminár v anglickom jazyku SciDirect&SCOPUS, ktorý 
pripravila knižnica TnUAD. Vynikajúcou príležitosťou pre 
tomských študentov bola ich účasť na Slovenskej a českej 
konferencii o skle v Trenčianskych Tepliciach (bližšie na str. 3).

Obsah lekcií a praktických cvičení, ktoré mali zahraniční 

Polytechnická univerzita v Tomsku s viac ako storočnou tradíciou má 22 309 študentov a viac ako 5 tisíc zamestnancov. 
Podľa REITOR (Ruská rankingová agentúra) je zo 157 ruských technických univerzít na druhom mieste. Okrem Rusov tu 
študuje 2 100 zahraničných študentov z Japonska, Francúzska, Talianska, Kórei, Austrálie a USA. (www.tpu.ru)

študenti možnosť absolvovať:

ź tavenie a rezanie skla, mletie a leštenie skla
ź meranie napätia v sklách, rozklady skiel
ź RTG FS – fluorescenčná spektrometria
ź meranie hustoty a el. vodivosti skiel
ź meranie povrchového napätia (metóda sediacej kvapky)
ź príprava a výpočet sklárskeho kmeňa
ź rotačná viskozimetria

Š tudenti z Tomska ocenili špičkové zariadenia v oblasti 
výskumu skla, najmä rőntgenový fluorescenčený spektrometer 
ako aj možnosť vyskúšať si tento prístroj v praxi. 

ŠVOČ NA POLITOLÓGII 
AUTOR  Marcel Lincényi

Š VOČ sa koná pod záštitou vedúceho katedry Doc. PhDr. 
PaedDr. Karola Janasa, PhD. a je určená pre študentov 
bakalárskeho aj magisterského štúdia. 

Katedra politológie TnUAD organizuje III. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v politológii 2012.

Š VOČ 2012 sa uskutoční v pondelok 19. marca 2012 od 10.00 
hod. v miestnosti B-128. 
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ŠPORT
MAJSTERKA SVETA ŠTUDUJE NA TNUAD
AUTOR  Eva Eliášová

Viac než 500 súťažiacich z 50 štátov sveta sa zúčastnilo svetového šampionátu – Majstrovstiev sveta v kulturistike, fitness 
a body fitness, ktoré sa konali 26. novembra 2011 v španielskej Santa Susanne. V kategórii bodyfitness junior 
reprezentovala Slovensko Adela Ondrejovičová, študentka Fakulty zdravotníctva TnUAD, ktorá získala titul majsterky 
sveta vo svojej kategórii a tiež titul absolútnej majsterky sveta vo všetkých troch spomínaných kategóriách.

Okrem toho Adela skončila na 4. mieste na Majstrovstvách 
sveta v body fitness v kategórii ženy , ktoré sa konali minulý rok v 
Srbsku a absolútnou majsterkou Európy z roku 2010, ktoré boli v 
Donecku na Ukraine. Je členkou Slovenskej asociácie 
kulturistiky, fitness a silového trojboja (SAKFST), ako aj 
Medzinárodnej federácie Body Building a Fitness( IFBB).''

Aký je to pocit byť najlepšou bodyfitnesskou na planéte? 
Nezatočila sa Vám z toľkého úspechu hlava?
Je to najúžasnejší pocit na svete stáť na pódiu a počuť hrať 
Slovenskú hymnu. Nedá sa to opísať slovami. Prajem každému, 
aby aspoň raz v živote niečo také zažil. Už na prezentácii som 
videla, že by som mohla siahnuť na jeden z cenných kovov, ale v 
zlato som nedúfala.

To, že ste práve v deň získania titulu majsterky sveta 
dovŕšili 21 rokov, nám prezradila Vaša mama. Aká je jej 
úloha v súvislosti s Vaším body fitness?
Mama je predovšetkým mojim generálnym sponzorom, 
agentom, kuchárom, a najväčším fanúšikom i kritikom. Aj keď zo 
začiatku bola prekvapená mojou voľbou venovať sa práve body 
fitness, bola to práve mama, ktorá ma priviedla k trénerovi 
Jarábekovi.

Kedy to bolo?
Š portu sa venujem už od malička, konkrétne s body fitness som 
začala pred tri a pol rokom. V piatej triede som nastúpila na 
Osemročné športové gymnázium v Trenčíne, kde som sa 
venovala sedem rokov ľahkej atletike. Keďže som nemala na 
atletiku príliš veľký talent , začala som hľadať šport, v ktorom by 
som mohla byť najlepšia. Vždy sa mi páčili svalnaté dievčatá a 
kocky na bruchu tak som sa rozhodla skúsiť bodyfitness.

Zlatá medaila z majstrovstiev sveta je naozaj absolútnym 
dôkazom správnej voľby, čo sa týka športu. Ovplyvnila táto 
voľba aj Vaše rozhodnutie študovať fyzioterapiu na Fakulte 
zdravotníctva TnUAD?
Á no, keďže som chcela byť pod stálym dohľadom trénera 
Jarábeka a fyzioterapia bola jedným z odborov Fakulty 
zdravotníctva TnUAD, moje rozhodovanie bolo jednoduché. 
Vedomosti z fyzioterapie využívam tiež pri tréningoch. Š túdium 
na vysokej škole je oveľa náročnejšie na disciplínu a organizáciu 
času. Na športovom gymnáziu sa každý venoval nejakému 
športu, tréningy boli súčasťou výučby s presne vymedzeným 
časom, nikto sa nečudoval, prečo som prišla do školy v 
teplákoch, alebo prečo sa v piatok večer neidem baviť do mesta 
tak ako ostatní.

V čase nášho rozhovoru je skúškové obdobie v plnom 
prúde. Ako stíhate skúšky? Myslíte, že je pre Vás nedávny 
úspech výhodou? Prižmúria niekedy skúšajúci oko – lebo 
„to je tá majsterka sveta“...? Vedia o Vašich úspechoch?
Momentálne mám už takmer všetky skúšky hotové. Teraz sa 
musím venovať svojej bakalárskej práci, s ktorou trochu 
zaostávam za spolužiakmi. Myslím, že niektorí pedagógovia o 
mojom úspechu vedia, ale na skúškach to mám rovnako ťažké 
ako ostatní.

Aký je pán Jarábek tréner?
Ako som už povedala, pán Jarábek ma trénuje od začiatku. 
Máme veľmi dobrý vzťah, takmer ako otec s dcérou. Vie mi 
poradiť v mnohých veciach od výživových doplnkov až po veci, 
ktoré sa vôbec športu netýkajú.

Koľko trvá príprava na majstrovstvá sveta v Santa 
Susanne? Máte skúsenosti s dopingovými kontrolami?
Na súťaž v Santa Susanne som sa začala pripravovať hneď po 
Majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v júni 2011. Tvrdšiu diétu 
som začala držať od prvého septembra pretože ma o mesiac 
čakala prvá súťaž – výber na Majstrovstvá Sveta žien v 
Humennom, a neskôr Majstrovstvá sveta žien, ktoré sa konali v 
Novom Sade. Pred majstrovstvami Sveta v Santa Susanne som 
absolvovala celkovo päť súťaží. Posledný týždeň pozostávala 
moja strava takmer iba z mäsa. Bolo to veľmi náročné, keďže 
som trénovala dvakrát denne a nemala som takmer žiadny 
príjem energie. Záver prípravy je vždy najťažší, pretože dva až 
tri dni pred súťažou neprijímam takmer žiadne tekutiny aby sa 
svaly ešte viac zvýraznili. Samozrejme, tak ako ku každému 
športu, aj k tomuto patrí dopingová kontrola. Nevyhla som sa jej 
ani ja. Pre športovca je to veľmi nepríjemné, ale patrí to k športu.
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ručne vyšívané, glitre, kryštáliky a iné doplnky chodíme 
nakupovať do Bratislavy.

Máte v súčasnosti čas na vzťah? Čo Vaše plány do 
budúcna?

Čas sa nájde vždy, len s frajermi to bolo 
horšie. Môj životný štýl sa im zdal divný a 
tak nie vždy to skončilo dobre. Teraz mám 
priateľa, ktorý sa venuje kulturistike, takže 
môj životný štýl sa mu divný nezdá - práve 
naopak, pomáhame si navzájom aj v 
športe. Mojím snom je dostať sa na súťaž 
Arnold Classic ktorá sa bude konať koncom 
septembra v Š panielskom Madride , neskor 
plánujem sútažiť aj na Americkej súťaži 
Arnold Classic a najbližším cieľom je 
Budapešť, kde sa v októbri uskutočnia 
Majstrovstvá Európy 2012. Predtým sú ešte 
ma j s t r o v s t v á  S l o venska ž i en  v  
Trenčianskych Tepliciach – 28. apríla 2012, 
a 9. júna 2012 majstrovstvá Slovenska 
juniorov v Beckove a dúfam že aj 
majstrovstvá Európy juniorov, ktoré budú 
pravdepodobne v Š panielsku.

Témou tohto vydania TnU TRENDY sú voľby. Pôjdete voliť? 
V prípade, že budete v tom čase v zahraničí, uvažujete o 
využití možnosti voliť zo zahraničia?
Á no, pôjdem voliť. Ak by som sa nenachádzala na Slovensku, 
určite by som využila možnosť voliť zo zahraničia.

Ď akujem Vám za rozhovor a prajem Vám veľa úspechov pri 
štátniciach i v ďalších súťažiach.

S Adelou Ondrejovičovou sa 18. januára 2012 stretli  aj členovia 
vedenia univerzity –  rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. , 
kvestorka Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. a prorektori  doc. Ing. 
Oto Barborák, CSc. a doc. Ing. Dušan Turan, CSc., ktorí 
poďakovali za skvelú reprezentáciu univerzity, prísľúbili 
podporu a pomoc  pri oslovovaní sponzorov a zaželali veľa 
úspechov v jej ďalšej činnosti. 

Z koľkých členov pozostávala porota v Santa Susanne? 
Malo v nej Slovensko svoje zastúpenie?
Porotu tvorilo 10 rozhodcov z celého sveta, každý prideľoval 
body od jeden do desať, pričom najlepšie hodnotenie bolo 1 – 
tak, ako v škole. Zo Slovenska v porote nebol nikto.

Koľko bodov ste získali Vy?
Desať.

To znamená od každého rozhodcu najlepšia 
známka . Gra tu lu jem eš te raz . Čo 
konkurencia? Kto obsadil druhé a tretie 
miesto?
Rusky bývajú tradičné dobré, ale tento rok prišla 
ruská výprava v slabšom zložení. Naopak, 
prekvapujúco dobre pripravené boli Češky. Na 
druhom mieste teda skončila Češka a tretie bolo 
dievča z Litvy.

A čo Vaša príprava čo sa týka vizáže? Telá 
fitnessiek sú na súťažiach lesklé, natreté 
nejakým zvláštnym náterom – čím sa 
natierate?
Na slovenských súťažiach je ešte povolená 
farba, ktorá sa dáva na telo asi hodinu pred 
súťažou. Táto farba je už na zahraničných súťažiach zakázaná, 
pretože nadmerne špiní oblečenie a všetko naokolo. V zahraničí 
sa ako podklad používa najsilnejšie samoopaľovacie mlieko, na 
to sa natrie vrchná vrstva tmavej farby a na vrch ešte špeciálny 
olej. Po súťaži mám vždy na tele mapy, lebo to nie je jednoduché 
zmyť. Častokrát, keď idem na prax do nemocnice, pacienti 
pozerajú na môj krk, čo to tam mám za fľaky... Je to náročné aj 
vyprať, najmä z bielych límcov, o tom vie moja mama svoje.

Plavky na súťaž si nakupujete v nejakej špeciálnej predajni, 
alebo sú šité na mieru? Čo stojí taký špás?
V prvom kole súťaže máme všetky rovnaké čierne plavky a 
rovnaké čierne topánky. Na finále má každá súťažiaca plavky aj 
topánky podľa svojho výberu. Plavky na súťaž stoja aj 200 eur, 
záleží od použitého materiálu, našťastie, máme dobrú známu, 
ktorá mi ich šije za rozumnú cenu na mieru. Všetky plavky sú 

VYMEŇ TE SOCIÁLNU SIEŤ
ZA BASKETBALOVÚ  SIEŤ! 
AUTOR  Norbert Jiroš

Vedúcou basketbalového tímu a 
trénerkou je odborná asistentka FZ 
Katedry telesnej výchovy a športu, 
PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, 
PhD. Vybavenie basketbalového 
tímu je na vysokej úrovni. Pre hráčov 
sú k dispozícii nové basketbalové 
lopty, dobre udržiavaná palubovka, 
dresy, profesionálny rozhodca ale aj 
možnosť konfrontácie s inými tímami 
z Trenčína a okolia. Viac sa dozviete 
v rozhovore s kapitánom tímu 
Jozefom Bartom.

Ako dlho už funguje basketbalový tím TnUAD?
Basketbalový tím v súčasnom zložení funguje od minulého roku. 
Presne kedy vznikol Vám povedať neviem, ale datuje sa to 
približne od roku 2005.

Čo Vás viedlo k udržaniu basketbalového tímu TnUAD?
Basketbal je dobrý kolektívny šport, kde sa stretáva mnoho 
priateľských ľudí, získavajú sa nové priateľstvá, môžeme sa tam 
vybúriť od ťažkého štúdia, ale hlavne super zabaviť.
Koľko máte aktívnych hráčov?
Momentálne máme 8 aktívnych hráčov zo zástupcov chlapcov 
aj dievčat. Samozrejme stále pribúdajú.

Ako často trénujete a kde?
Naše tréningy sú každú stredu o 17:30 v univerzitnej telocvični v 
budove A.

Ako prebiehajú Vaše tréningy?
Na začiatok si rozprúdime krv v tele rôznymi zábavnými hrami a 
potom hráme prípravné zápasy s juniormi Trenčína a so 
študentmi City univerzity.

Á no, je to pravda. Mnohí z Vás o tom nevedia, ale na našej univerzite funguje basketbalový tím už viac rokov. 



Skating - Inline
Šimíček
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Čo plánujete do budúcnosti?
Do budúcnosti by sme sa chceli zúčastniť vysokoškolskej 
basketbalovej ligy. Tiež zorganizovať veľký basketbalový turnaj 
v Š portovej hale proti hráčom City univerzity, aby sme im 
dokázali, že sme lepší.

Ako stmeľujete tím?
Ako po každom správnom športe udržujeme priateľské putá pri 
osviežujúcich nápojoch u Kozla.

Kto sa môže stať novým hráčom tímu a ako?
Každý študent, študentka s chuťou si zašportovať, dobre sa 
zabaviť a nadviazať nové priateľstvá. Basketbal ich už hrať 
naučíme, môžu sa mi ozvať na 0915 307 697.

Na záver dávame priestor na pár slov aj trénerke tímu a 
zároveň osobe, ktorá celé tie roky organizovala a 
podporovala činnosť basketbalovej vysokoškolskej ligy na 
TnUAD - PaedDr. Ivete Petríkovej Rosinovej, PhD.:
Záujem o akýkoľvek druh športu ma mimoriadne teší najmä 
vzhľadom na súčasný sedavý spôsob trávenia voľného času 
mladých i starších. Preto veľmi oceňujem a rada podporujem 
všetky aktivity v tomto smere. Keďže som bývalá aktívna hráčka 
basketbalu (študovala som trénerstvo prvej triedy v špecializácii 
basketbal na FTVŠ  UK v Bratislave), je práve basketbal mojou 
srdcovou záležitosťou. Je to kolektívna, dynamická ale i 
technicky vysoko náročná, no krásna hra. Moja prax na TnUAD 
potvrdila, že aj medzi našimi študentmi je veľa takých, ktorí majú 

túto hru v krvi i v srdci a tak 
sme sa postupne začali 
stretávať, pravidelne trénovať 
a zdokonaľovať herné  
zručnosti. Postupom času sa 
zo spolužiakov a kolegov stali 
priatelia, kolektív sa stal 
jednoliaty a bolo jedno, kto je 
z akej fakulty. Zostali sme 
jeden tím, i keď časom 
č lenov ia odchá dza l i  a 
pribúdali noví. Dokonca aj 
dnes sa nám občas prídu 
ukázať naši bývalí študenti a 
spolubojovníci , a ak im vydá 
čas, radi si zahrajú a zahádžu 
na kôš s nami. Takže ak máte 
túto hru radi aj vy, milí študenti 
TnUAD, príďte medzi nás 
vždy v stredu od 17,30 h do 
telocvične na Š tudentskej ul. 
a tak, ako už podotkol náš 
kapitán Jojo Barta „príďte sa 
zabaviť a basket Vás naučíme“. Basketbal bude jednou z 
disciplín na Š portovom dni TnUAD, ktorý už tradične organizujú 
študenti. Informácie o ďalších možnostiach športového vyžitia 
Vám radi poskytneme na katedre telesnej výchovy a športu, 
alebo priamo v telocvični počas výučby. 

Športové aktivity študentov v rámci rozvrhu Športové aktivity zamestnancov Športové aktivity zamestnancov a študentov iné
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ROZVRH HODÍN - TELESNÁ VÝCHOVA - Letný semester 2011/2012

PONDELOK

UTOROK
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ŠTVRTOK

PIATOK

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30

Fitnes
FZ

Floorbal
Šimíček

AIKIDO

Pohybové aktivity
Skating Šimíček

Swimming
Petríková / Král

MG ring
Král, .Petr

Fitnes

Pohyb. aktivity
Petríková

Športové hry
Petríková

AIKIDO
Šimíček

Volejbal
Šimíček

Fitnes
FŠT

Fitnes

VŠ Liga Basketbal
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ZUMBA
Petríková

AIKIDO
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TnUAD
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SPšS

OŠG

Bazén
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OŠG
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Volejbal
Petríková

Fitnes Fitnes Fitnes Fitnes

Telocvič a
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ň Futbal
Šimíček

Futbal
Šimíček

Fitnes
Fitnes
FŠT

Fitnes Fitnes

Futbal
Král

Futbal
Král

AIKIDO
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KONFERENCIE
AUTOR  redakčná rada

Ľudské zdroje a kreatívny priemysel, FSEV TnUAD, Trenčín
19. – 20. apríl 2012
Medzinárodná konferencia organizovaná v spolupráci s 
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne. Viac informácií: 
www.creaclust-cz-sk.eu 

Ošetrovateľstvo a zdravie VI., EXPO CENTER, a. s., Trenčín
10. máj 2012
Medzinárodná vedecká konferencia. Pre viac informácií 
kon tak tu j te : ka ta r ina .ger l i chova@tnun i . sk a lebo 
tn.dobiasova@uvzsr.sk 

Živčicová, Eva: Základy psychológie. Trenčín: TnUAD, 
2011, 119 s. ISBN 978-80-8075-506-5. Vysokoškolská 
učebnica ponúka základnú teoretickú bázu psychológie. 
Obsahuje poznatky všeobecnej psychológie, vybrané kapitoly z 
psychológie osobnosti a sociálnej psychológie.

Barták, Peter: Vybrané kapitoly z dejín filozofie. Trenčín: 
TnUAD, 2011, 151 s. ISBN 978-80-8075-511-9. Učebný text 
zahŕňa stručnú charakteristiku vybraných filozofických 
osobností, kľúčové idey ich filozofického odkazu, ako aj krátke 
ukážky z ich hlavných diel.

Habánik, Jozef, Ivanová, Eva, Masárová, Jana, Janský, 
Boris: Makroekonómia. Trenčín: TnUAD, 2011, 272 s. ISBN 
978-80-8075-509-6. Vysokoškolská učebnica je základnou 
odporúčanou domácou odbornou literatúrou pre štúdium 
ekonomických a sociálnych problémov. Zahŕňa exaktné 
poznatky a využíva ich istou mierou formalizácie ako 
matematický aparát, grafy a tabuľky vždy na určitom stupni 
abstrakcie.

Habánik, Jozef a kol.: Príklady a úlohy z makroekonómie. 
Trenčín: TnUAD, 2011, 142 s. ISBN 978-80-8075-497-6. 
Učebná pomôcka k predmetu Makroekonómia, s cieľom byť 
vhodným syntetickým a sofistikovaným doplnkom k 
prednášaným témam a vybraným problémom..

Vojtech, František: Vybrané kapitoly z ekonomiky 
regiónov. Trenčín: TnUAD, 2011, 169 s. ISBN 978-80-8075-
503-4. Učebné texty o základných pojmoch, ktoré 
charakterizujú región, regionalizáciu. Prepojenie medzi 
regionálnou ekonomikou a politikou. Konkrétne informácie o 
jednotlivých samosprávnych krajoch, ich štruktúre, ekonomickej 
sile a životnej úrovne obyvateľstva.

Džupinka, Miroslav, Jandík Rohlová, Klaudia: Praktikum z 
podvojného účtovníctva: Zbierka príkladov. Trenčín: 
TnUAD, 2011, 2. preprac. vyd., 206 s. ISBN 978-80-8075-495-
2. Š tudijný text má priblížiť zásady vo vedení účtovníctva. Ú čet a 
sústava účtov, účtovné knihy, podvojnosť a súvzťažnosť 
účtovných zápisov, účtovná dokumentácia, oceňovanie, 
inventarizácia, postupy zostavovania účtovnej závierky.

Kráľová, Katarína, Sochuľáková, Jana: Finančno-
ekonomická analýza podniku: Praktikum Trenčín: TnUAD, 
2011, 11 s. ISBN 978-80-8075-499-0. Predkladaná učebná 
pomôcka je venovaná problematike finančnej a ekonomickej 
analýzy podniku.

Habánik, Jozef, Koišová, Eva: Regionálna ekonomika a 
politika. Bratislava: Sprint dva, 2011, 175 s. ISBN 978-80-
89393-55-8. Cieľom vedeckej monografie je v teoretickej rovine 
prispieť k rozvoju vedeckého poznania v danej oblasti a v 
metodologickej rovine prepojiť uplatnenie nástrojov regionálnej 
politiky s rozvojom v regiónoch.

Kútik, Ján, Karbach, Rolf: Systémy verejnej správy. 
Bratislava: Sprint dva, 2011, 204 s. ISBN 978-80-89393-53-4. 
Verejná správa v Slovenskej republike, Verejná správa v 
členských štátoch Európskej únie. Verejná správa v niektorých 
štátoch sveta.

Holomek, Jaroslav: Logika I. Trenčín: TnUAD, 2011, 2. vyd., 
87 s. ISBN 978-80-8075-501-0. Ú čelom týchto skrípt je 
zoznámiť študentov so základmi klasickej logiky a umožniť im 
osvojiť si niektoré základné návyky a zručnosti správneho 
myslenia.

Holcr, Květon, Porada, Viktor a kol.: Policajné vedy: Ú vod 
do teórie a metodológie. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 242 s. ISBN 978-80-7380-
329-2. Monografia predkladá základné poznatky, ku ktorým 
dospeli autori pri skúmaní naliehavej spoločenskej objednávky 
spočívajú cej v objektívnej potrebe konštituovania 
plnohodnotného vedného odboru o polícii a pre políciu. 
Publikácia pojednáva o základných teoretických a 
metodologických prístupoch, ktoré umožnia následnú analýzu 
policajnej profesie, cieľov a úloh polície, bezpečnostných 
situácií a policajných činností.

Fašanok, Miroslav, Riečická, Dana: Nemecký jazyk pre 
sociálno-ekonomické vedy. Trenčín: TnUAD, 2011, 121 s. 
ISBN 978-80-8075-500-3. Vysokoškolská učebnica 
náročnosťou textov a cvičení zodpovedá úrovni B1 a B2.

Janas, Karol: Porrajmos a vzdelávanie. Trenčín: TnUAD, 
2011, 81 s. ISBN 978-80-8075-510-2. Autor touto 
vysokoškolskou učebnicou uzatvára dlhoročný výskum, ktorého 
cieľom bolo zlepšenie edukačného procesu rómskeho etnika na 
Slovensku. Výskum bol zameraný na zlepšenie historického 
povedomia rómskeho etnika, no aj na objasnenie neznámej 
histórie rómskeho holokaustu nerómskym čitateľom.

Petrušová, Dagmar, Rybičková, Lenka: Matematika II: 
Zbierka úloh. Trenčín: TnUAD, 2011, ISBN 978-80-8075-498-
3. Vybrané kapitoly z lineárnej algebry, z integrálneho počtu a z 
funkcií n-reálnych premenných.

Hricišáková, Daniela: Matematika – A. Trenčín: TnUAD, 
2011, 143 s. ISBN 978-80-8075-508-9. Učebné texty z vyššej 
matematiky.

Meluš, Vladimír, Krajčovičová, Slobodníková, Jana: 
Genetika pre zdravotnícke odbory. Trenčín: Samosato, 
2011, 89 s. ISBN 978-80-89464-04-3. Cieľom učebného textu je 
uviesť študentov do jednotlivých odborov genetiky 
predovšetkým z pohľadu humánnej genetiky ako aj aplikácii 
poznatkov v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v 
zdravotníctve. 

NOVINKY V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI
AUTOR  redakčná rada



Trenčín (19. 1. 2012) - Internet prináša do filantropie väčšiu transparentnosť, umožňuje osloviť 
novú kategóriu darcov, ale predovšetkým sa na ňom omnoho ľahšie budujú vzťahy medzi tými, 
ktorí pomoc potrebujú a tými, ktorí sú ochotní im ju poskytnúť. Aj preto sa Mladí filantropi 
Trenčianskej nadácie rozhodli získať financie na druhý ročník populárnej živej hry Človiečik, 
nehnevaj sa! vo webovom prostredí.

Na portáli www.LudiaLudom.sk uverejnili výzvu, čiže žiadosť o podporu, ktorú chcú teraz šíriť 
najmä e-mailom a cez sociálne siete ako Facebook či Pokec. Ich cieľom je vyzbierať online 400 
eur potrebných na uskutočnenie živej hry. Tá sa už pred dvomi rokmi stretla s veľkým záujmom. 
Na Mierovom námestí v Trenčíne pred očami miestnych súťažili zástupcovia mimovládnych 
organizácií, pričom po obrovskej hernej ploche sa namiesto figúrok pohybovali skutoční ľudia. 
Víťazom prvého ročníka sa stalo divadlo Normálka, ktorému získaných 400 eur umožnilo pripraviť 
nové predstavenie.

Trenčania, a nielen oni, môžu výzvu podporiť jednoducho. Stačí, ak si na stránke 
http://www.ludialudom.sk/vyzvy/494 kliknú na možnosť Rýchla platba a po krátkej registrácii si 
zvolia jednu z platobných metód, či už úhradu cez internetbanking alebo platbu kartou. Cez 
stránku www.LudiaLudom.sk budú mať aj následne výborný prehľad, koľko ľudí a akou sumou 
podporilo túto výzvu a ako s peniazmi v Trenčianskej nadácii naložia.

Trenčiansku nadáciu môžete poznať z viacerých akcií najmä v meste Trenčín, napríklad Otvor 
srdce, daruj knihu, Deň klaunov, Vianočný bazár. Nadácia podporuje už jedenásť rokov aktívne 
skupiny v Trenčianskom kraji.

MLADÍ FILANTROPI TRENČIANSKEJ
NADÁCIE ZAČALI ZÍSKAVAŤ FINANCIE ONLINE

Cez portál ĽudiaĽuďom.sk

chcú vyzbierať sumu potrebnú na druhý ročník živej hry

Človiečik, nehnevaj sa!

Mladí filantropi sú skupina študentov stredných a vysokých škôl v Trenčíne, ktorých zaujíma, čo sa v ich meste deje. Minulý rok ste 
ich mohli stretnúť na Trenčianskom Korze pri maľovaní graffiti na Mierovom námestí a v podchode na Hasičskej ulici. 

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje komukoľvek, fyzickým i právnickým osobám, bezplatne si zaregistrovať výzvu na 
podporu a cez ňu oslovovať darcov na internete. Založili ho Centrum pre filantropiu, n. o. a správca národnej domény .SK spoločnosť 
SK-NIC, a. s.

Kontakt: www.trencianskanadacia.sk,

911 01 Trenčín, Mládežnícka 2

tel.:032 / 74 45 500

www.LudiaLudom.sk, 0917 968 647 
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