‰tvrÈroãník Trenãianskej univerzity Alexandra Dubãeka v Trenãíne
roãník II.
www.tnuni.sk/rek/trendy
december 2003
ãíslo 4

v ãísle

P.F. 2004
Milé kolegyne, milí kolegovia a študenti,
s príchodom najkrajších sviatkov roka Vám i Vašim
milým a blízkym prajem pekné Vianoce a do
nastávajúceho Nového roku 2004 Vám želám dobré
zdravie, radosť, šťastie i úspechy a nech Vás po celý
rok sprevádza všetko len to najlepšie a najkrajšie.
Juraj Wagner

Známi hostia na na‰ej univerzite

s.2

Politológ I.Laluha pribliÏuje
osobnosÈ A.Dubãeka

s.3

Na F·T získali medzinárodn˘
certifikát kvality

s.4

V Hyde Parku odpovedá
kvestor V.Ragula

s.4

E.Broska predstavuje
Ústav prírodn˘ch a humanitn˘ch vied

s.5

Zoznámte sa s na‰imi senátormi
Bez jazykov sa nikam
nepohneme – hovorí E.Delgadová

s.8

Chcete ísÈ praxovaÈ do zahraniãia?

s.9

R.Jano‰cová a E.Koãíková
o prieskume, ak˘ je dobr˘ uãiteº
z pohºadu ‰tudenta

Prvé diplomy bakalárov prevzalo 1.októbra na FSEV 59 ‰tudentov a 49
‰tudentov na FM. Dekan FM prof.Ing.Vladimír Ráãek,DrSc. na promoãnej
slávnosti odovzdáva bakalársky diplom.

s.6-7

s.10

Dekanom F·T sa opäÈ stal prof.Ing.Bohumil Bátora,CSc., ktor˘ prijíma
blahoÏelanie na svojej inaugurácii 30.októbra 2003.
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Rektorom opäÈ J.Wagner
Akademick˘ senát univerzity zvolil 26.novembra
v tajn˘ch voºbách za kandidáta na rektora Trenãianskej univerzity Alexandra Dubãeka na funkãné obdobie 2004-2008 opäÈ doc.Ing.Juraja Wagnera, PhD.
Bol jedin˘m navrhnut˘m kandidátom akademickou
obcou univerzity. Z 24 senátorsk˘ch hlasov získal 23.
NastúpiÈ do funkcie by mal po vymenovaní prezidentom SR vo februári 2004. Rozhovor s J.Wagnerom
prinesieme v ìal‰om ãísle ná‰ho ãasopisu.

M.Bor‰ã predsedom senátu
Od 4.novembra pracuje na univerzite akademick˘ senát v novom zloÏení. Novozvolení senátori
z fakúlt v tajnom hlasovaní opäÈ zvolili na post
predsedu celouniverzitného akademického senátu
prof.Ing.Michala Bor‰ãa,CSc. a za podpredsedu
PaedDr.Ernesta Brosku. Predchádzajúcim senátorom, ktor˘m skonãil mandát, poìakovali za prácu
odvedenú v prospech rozvoja univerzity predseda
M.Bor‰ã a rektor J.Wagner.

Na aktuálnu tému o ústavnej zmluve s EÚ predná‰al na univerzite poslanec NR SR Vladimír Meãiar.
Vysvetlil rozdiel medzi ústavou a ústavnou zmluvou.
Okrem toho zdôraznil potrebu vytváraÈ v regiónoch
pruÏné investiãné systémy v súvislosti s vyuÏívaním
predvstupov˘ch fondov. Vyzdvihol prezieravosÈ Fínov,
ktorí vsadili na vzdelanie, ão sa odrazilo i v hospodárskom vzostupe krajiny. V diskusnej ãasti uviedol,
Ïe by si neÏelal, aby po vstúpení do únie vysokokvalifikovaná práca na‰ich budúcich inÏinierov vychádzala ako nekvalifikovaná. Na‰im ‰tudentom zaÏelal
veºa invencie, aby tvorili stále ãosi nové a prispeli
k dynamickému rozvíjaniu sa Slovenska. Na snímke
V.Meãiar pri predná‰ke, vpravo Ing.J.Habánik,
prodekan FSEV.

Podnikatelia nám
klopú na dvere
Hoci v ãase, keì vychádza ná‰ ãasopis, sa uÏ pomaly schyºuje ku skú‰kovému obdobiu, predsalen sa
patrí zachytiÈ fakty a atmosféru otvorenia siedmeho
akademického roku TnUAD 22.septembra. B˘val˘
Dom armády bol zaplnen˘ do posledného miesta.
Pri‰li mnohí vzácni hostia – poslanci NR SR, predseda
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Október bol nabit˘ hosÈami
Október bol od svojho prvého do posledného dÀa nabit˘ hosÈami a hodnotn˘mi podujatiami
na na‰ej univerzite. Takmer v‰etky sme sa pokúsili pre vás, na‰ich ãitateºov, zachytiÈ v na‰om
univerzitnom ãasopise. Po prv˘krát nás nav‰tívili a predniesli aktuálne predná‰ky, súvisiace
s vkroãením do spoloãného európskeho domu a NATO minister zahraniãn˘ch vecí Eduard Kukan,
poslanec NR SR Vladimír Meãiar a predseda Branno-bezpeãnostného v˘boru NR SR Róbert
KaliÀák. Hostí prijal rektor J.Wagner so svojimi spolupracovníkmi. ·tudenti, uãitelia i zamestnanci sa na v‰etk˘ch troch predná‰kach dozvedeli zaujímavé informácie aj z kuloárov predvstupovej politiky smerujúcej do zjednotenej Európy.
Absolventi vysok˘ch
‰kôl sa budú môcÈ uchádzaÈ o zamestnanie
takmer v celej Európe,
uviedol v diskusii s na‰imi ‰tudentami minister
zahraniãn˘ch vecí SR
Eduard Kukan. Pritom
prízvukoval potrebu
ovládaÈ cudzie jazyky.
Detailne objasnil vo
svojej predná‰ke BudúcnosÈ SR v EÚ, Ïe ãlenstvo v únii je proces,
ktor˘ podobne ako
samotná EÚ prechádza
v˘vojom. Upozornil i na
plusy a mínusy vstupu,
ako aj na to, Ïe to ne-

bude selanka. V odpovediach na mnohé, ako sa sám vyjadril, kvalifikované
a zaujímavé otázky na‰ich ‰tudentov, zdôraznil, Ïe je to ‰anca, najmä pre
mlad˘ch. Napokon moÏnosÈ byÈ úãastníkom tejto veºkej ‰achovej partie je
neopakovateºnou príleÏitosÈou. Na snímke E.Kukan v rozhovore so ‰tudentom
FSEV.

Na univerzite predná‰al 3.októbra poslanec
NR SR a predseda Branno-bezpeãnostného v˘boru
NR SR Róbert KaliÀák (na snímke vºavo, vpravo
predseda AS F·T O.Barborák) na tému Parlamentná
demokracia v SR v procese zaãleÀovania do ‰truktúr
EÚ a NATO. Zameranie predná‰ky, ktorú zorganizovala F·T a jej ‰tudentsk˘ parlament, úzko súvisí
s ãinnosÈou fakulty a bola prínosom pre zúãastnen˘ch
‰tudentov nielen F·T, ale i pedagógov a pracovníkov univerzity pri získavaní informácií o cieºoch
a oãakávan˘ch efektoch pri vstupe SR, do ‰truktúr
EÚ a NATO.
Trenãianskeho samosprávneho kraja (TSK) ·tefan
·tefanec, prednosta Krajského úradu Daniel Gajdo‰,
predseda predstavenstva Trenãianskej regionálnej
komory SOPK (TRK SOPK) ·tefan Bratko, predseda
Správnej rady univerzity Július Tóth, predstavitelia
univerzít SR, uãitelia i zamestnanci. Ale najviac bolo
‰tudentov prv˘ch roãníkov.
V hlavnom vystúpení rektora J.Wagnera zarezonovali mnohé dobré správy, ale i kritické postrehy.
S pote‰ením oznámil, Ïe na TnUAD uÏ ‰tuduje vy‰e
3 300 ‰tudentov a z nich takmer tisíc v prvom
roãníku. Po rekon‰trukcii v Záblatí sa tam presÈahovala ãasÈ FM. Viac priestorov získala i FSEV a vylep‰ilo
sa F·T. Na púchovskej FPT sa pripravuje spoloãné
pracovisko SAV a Matadoru v oblasti materiálovotechnologického v˘skumu. Na FSEV je prv˘ch 11 zahraniãn˘ch ‰tudentov z IÏevska a vyuãuje sa v ruskom
a anglickom jazyku. Získan˘ch 24 tisíc Eur vyuÏije
univerzita na mobility ‰tudentov a uãiteºov s univerzitami v Bologni, Valencii a Savojskou univerzitou.

Problémom sú, tak ako inde, financie. ManaÏment univerzity v‰ak v kooperácii s TSK, KÚ, TRK
SOPK i firmami v regióne hºadá moÏnosti pre zrod
technologického parku i poradenského centra pre
mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov.
Po prv˘krát bola udelená Cena rektora za
publikaãnú ãinnosÈ. Získali ju Michal Baránik, Ignác
Prno a Jozef Habánik z FSEV. Vo vystúpeniach hostí
zazneli slová uznania manaÏmentu univerzity, ktor˘
dokázal presadiÈ TnUAD v tvrd˘ch podmienkach.
·.·tefanec prisºúbil pomoc pri rie‰ení priestorov,
D.Gajdo‰ verí obrovskej sile univerzity a povaÏuje
za ‰Èastie, Ïe tu je a rozvíja sa. Budeme ìalej búchaÈ
na dvere univerzity – povedal za podnikateºskú
sféru regiónu ·.Bratko. Na univerzite sa tvoria nové
my‰lienky, ktoré mesto, kraj i región potrebujú
a mesto bez univerzity je ako bez pravej ruky,
kon‰tatoval J.Tóth. V‰etci zaÏelali provoroãiakom
i ostatn˘m úspe‰n˘ akademick˘ rok.
(wa)
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Alexander Dubãek bol demokrat, humanista, vlastenec a Európan

Svet ho ctí, my sa musíme ãervenaÈ
doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc.
Od 25. mája 2002 nesie na‰a univerzita vo svojom názve meno Alexandra Dubãeka. Nie je veºa
Slovákov, ktor˘ch svet pozná a re‰pektuje tak, ako je to v Dubãekovom prípade. Na partnerskej
univerzite v Bologni sa o Àom uãia. Na tejto najstar‰ej európskej univerzite otvorili 22.novembra
t .r. za úãasti prezidenta Rudolfa Schustera v˘stavu Alexander Dubãek, Taliansko, Európa.
Na‰a mladá generácia vie o Àom iba málo, alebo vôbec niã. Aby sme sa nemuseli ãervenaÈ my,
na univerzite nesúcej v názve jeho meno, a aspoÀ ãiastoãne odstránili toto vákuum
poznania, poÏiadali sme blízkeho Dubãekovho spolupracovníka a priateºa, známeho politológa
doc. PhDr. Ivana Laluhu, CSc., aby nám túto osobnosÈ priblíÏil.
Alexander Dubãek patrí k najv˘raznej‰ím osobnostiam modern˘ch dejín Slovenska a je známy aj
v Európe a vo svete ako politik demokrat, humanista,
vlastenec a Európan. Pri opakovan˘ch prieskumoch
verejnej mienky spolu s Milanom Rastislavom ·tefánikom a ªudovítom ·túrom patrí k osobnostiam, na
ktoré sme hrdí a váÏime si ich.
Alexander Dubãek sa narodil 27. novembra 1921
v Uhrovci, neìaleko Bánoviec nad Bebravou. Zhodou
okolností „uzrel svetlo sveta“ v tom istom dome,
v ktorom sa 106 rokov predt˘m narodil ªudovít ·túr,
vedúca osobnosÈ slovenského národného obrodenia
a kodifikátor spisovnej slovenãiny. Aká symbolická
zhoda okolností.
Rodiãia A. Dubãeka sa vysÈahovali, ako tisíce in˘ch
krajanov, koncom 19. storoãia za prácou do USA.
Po prvej svetovej vojne sa nakrátko vrátili do
Uhrovca, kde sa niekoºko mesiacov po ich príchode
Alexander narodil. Ale v roku 1925 znovu odchádzajú
za prácou, teraz na v˘chod, do Strednej Ázie. Neskôr
Ïili v NiÏnom Novgorode.
TrinásÈ rokov strávil A. Dubãek s rodiãmi vo vtedaj‰om Sovietskom zväze. Realita krajiny, ktorá sa
pokú‰ala budovaÈ socializmus, bola pre mladého
Alexandra tvrdou ‰kolou Ïivota. Bol svedkom nezmyselného prenasledovania nevinn˘ch ºudí, poniÏovania ºudsk˘ch a obãianskych práv, diktátorsk˘ch
metód riadenia. Dospievajúci mladík to citlivo vnímal.
Vypestoval sa v Àom zmysel pre pravdu a sociálne cítenie.
Domov sa vrátili Dubãekovci v roku 1938. To sa uÏ
schyºovalo k druhej svetovej vojne, fa‰izmus sa rozpínal
aj u nás. Rodiãia sa usadili v Trenãíne. Tu, a v okolit˘ch
obciach preÏil ìal‰ích 13 rokov (1938-1951). Pracoval
ako kovorobotník v závodoch v Dubnici nad Váhom.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania
sa 23-roãn˘ A. Dubãek, tak ako aj stovky ìal‰ích
mlad˘ch ºudí, dobrovoºne prihlásil do armády.
Dvakrát bol zranen˘, brat Július zahynul a otec sa
dostal do koncentraãného tábora. V roku 1945 po
ukonãení druhej svetovej vojny sa usadil v Trenãíne,
kde sa oÏenil. Mal troch synov. Zapojil sa do
povojnovej obnovy hospodárstva. Pracoval v miestnej fabrike na droÏdie.
Rodinná v˘chova, snaha prispieÈ k uplatneniu
ideálov sociálnej spravodlivosti, vytvoriÈ zriadenie,
v ktorom by mal kaÏd˘ prácu, ho motivovali, Ïe sa
zapojil do verejného Ïivota. A od roku 1949 zaãal
pracovaÈ v straníckom aparáte.
ªudia mu dôverovali
Postupne, ako sa presviedãa, Ïe politická prax sa
odchyºuje od ideálu, Ïe strana komanduje, poru‰uje

ºudské práva, uvaÏuje o náprave. Pomáha pri
rehabilitáciách nespravodlivo odsúden˘ch. Zapája sa
do reformného prúdu.
Od roku 1963, keì sa stáva vedúcim funkcionárom strany na Slovensku, pod jeho vedením sa
vytvára atmosféra uvoºnenia, dôvery v ãloveka.

Alexander Dubãek

V januári 1968 sa pod jeho vedením zaãína
obrodn˘ proces, ktor˘ je vo svete podºa hlavného
mesta vtedaj‰ieho âeskoslovenska známy ako
PraÏská jar. Krajina a jej obyvatelia si aspoÀ na krátko
vyd˘chli. Zaviedol sa 5-dÀov˘ pracovn˘ t˘ÏdeÀ
(produktivita práce v‰ak neklesla, ale stúpla), zru‰ila
sa cenzúra, do funkcií sa dostávali nielen ãlenovia
strany, ale aj nestranníci-odborníci. UvoºÀovalo sa
cestovanie do cudziny, rehabilitovan˘ch bolo 35 tisíc
nespravodlivo odsúden˘ch osôb, atì. Zavládla
atmosféra nádeje a veºká spoloãenská aktivita
obãianstva. Alexander Dubãek sa stáva dôveryhodnou,
obºúbenou osobnosÈou a politikom.
Demokratické reformy vyvolali obavy dogmatikov
a mar‰alov. A tak 21. augusta 1968 vojská piatich
krajín Var‰avskej zmluvy násilne obsadili âeskoslovensko. Dubãeka a jeho najbliÏ‰ích spolupracovníkov
najprv zatkli, ale pod tlakom obyvateºstva, ktoré
zaplnilo ulice a protestovalo, ich previezli do Moskvy
a pod hrozbou nastolenia vojenskej okupaãnej
správy a tzv. revoluãn˘ch tribunálov prinútili podpísaÈ
moskovsk˘ protokol, ktor˘ de facto zastavil reformy.

âasto sa nastoºuje otázka, ãi sme sa nemali brániÈ
silou. Okupaãná armáda mala do 500 tisíc vojakov,
tanky, lietadlá. Bol by to úplne nerovn˘ boj, tisíce
m⁄tvych, najmä mládeÏe. A. Dubãek a vtedaj‰ie
vedenie ‰tátu sa rozhodli pre taktiku ústupu, aby
sa zachoval ºudsk˘ potenciál pre ìal‰ie obdobie
nového nástupu. Ten pri‰iel zhruba o dvadsaÈ rokov,
v novembri 1989.
Za celé toto dvadsaÈroãné obdobie sa Alexander Dubãek nachádzal v izolácii, pod dohºadom príslu‰níkov ‰tátnej bezpeãnosti. Pracoval
ako technik v lesnom závode Bratislava-Raãa, ale
svojich názorov sa nevzdal. V ãlánkoch a protestn˘ch listoch, v rozhovoroch pre médiá, ktoré sa
podarilo obãas preniesÈ na západ, obhajoval
reformy z roku 1968 a na‰e právo na ne.
Planéta ho ocenila
V novembri 1988 mu reÏim pod tlakom
európskej verejnej mienky bol núten˘ povoliÈ
náv‰tevu Bolognskej univerzity. Najstar‰ia univerzita
v Európe mu udelila, za veºkého svetového ohlasu,
ãestn˘ doktorát v odbore politick˘ch vied. Alexandra
Dubãeka, o.i., prijal aj pápeÏ Ján Pavol II. Bola to
predzvesÈ nov˘ch ãasov. Totalitné systémy v sovietskej zóne sa rozpadávali. Po jej zániku aj u nás,
A. Dubãek bol zvolen˘ za predsedu Federálneho
zhromaÏdenia âSFR. V tejto funkcii vykonal veºa pre
zviditeºnenie krajiny a rozvoj dobr˘ch hospodárskych
a kultúrnych vzÈahov zo svetom.
Alexander Dubãek nav‰tívil Európsky parlament,
proklamoval ná‰ záujem o vstup do spoloãného
európskeho domu (ako rád hovorieval), aby sme sa
znovu stali jeho súãasÈou. Prijali ho s úctou a udelili
mu vysoké vyznamenanie - Cenu Andreja Sacharova.
Podobnej pocty sa mu dostávalo aj inde. âestné
doktoráty mu udelili aj univerzity v Madride, vo
Washingtone, Bruseli, Dubline a i doma v Bratislave.
Presadzoval potrebu vzdelávania národa. Tento jeho
odkaz so cÈou napæÀa univerzita nesúca jeho meno –
Trenãianska univerzita Alexandra Dubãeka.
Tragická autohavária 1. septembra 1992 na
88. kilometri diaºnice Bratislava-Praha, pri meste
Humpolec (ktorá dosiaº nebola uspokojivo vy‰etrená)
a jej následky, predãasne ukonãili plodn˘ Ïivot tejto
v˘raznej osobnosti na‰ich modern˘ch dejín. Alexander
Dubãek zomrel 7.11.1992 v nemocnici v Prahe vo
veku nedoÏit˘ch 71 rokov. Pochovan˘ je v Sláviãom
údolí v Bratislave.
Alexander Dubãek bol ãlovek neobyãajnej
charizmy. V zlomov˘ch udalostiach na‰ich dejín
prejavil osobnú statoãnosÈ a vysoké morálne hodnoty.
Bol chápan˘ ako politik konsenzu, ktor˘ sa usiloval,
aby sa politika stala sluÏbou obãanovi. Obãania mu
dôverovali, lebo videli, Ïe aj vo svojom osobnom
Ïivote dodrÏiaval pravidlá a hodnoty, ktoré verejne
proklamoval. Vyjadroval pocity a túÏby spoluobãanov
po dôstojnom a ºudskom Ïivote. Bol politikom
hodnôt a v tom bola hodnota jeho politiky.
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Ste s nieãím nespokojní? Trápi vás na univerzite nejak˘ problém? Na‰a rubrika Hyde park ponúka priestor na
kritické odkr˘vanie a korektné hºadanie odpovede na odstránenie boºav˘ch miest, ktoré trápia na‰ich uãiteºov,
‰tudentov aj zamestnancov. To, s ãím nie je spokojn˘ Roman Minárik zo 4.roãníka Fakulty mechatroniky, ale isto
aj viacerí iní, naformuloval do svojich otázok, na ktoré mu odpovedá Ing.Vladimír Ragula, kvestor TnUAD.

Bufet v Záblatí sa uÏ zaãína ãrtaÈ
Roman Minárik:
• Bude moÏné v niektor˘ch ãasoch posilniÈ
spoj UNIBUSU do Záblatia a zo Záblatia?
Súãasn˘ stav je totiÏ neúnosn˘ a vôbec sa
nedá hovoriÈ o kultúre cestovania, keì nás
bolo v autobuse aj 110 ?
Vladimír Ragula:
Univerzita v zimnom semestri ‰kolského roku
2002/2003 rie‰ila nedostatoãnú kapacitu autobusového spoja ã.13 MHD Trenãín, ktor˘ zastre‰uje SAD
Trenãín, vlastnou náhradnou – dodatoãnou ‰tudentskou linkou na trase Trenãín (‰portová hala) – Záblatie.
Na základe získan˘ch skúseností sme podobnú
dopravu zopakovali aj v letnom semstri ‰kolského
roku 2002/2003 a aj
v tomto ‰kolskom roku,
t.j. pre zimn˘ semester
‰kolského roku 2003/2004
od septembra do decembra 2003. Pri uzatváraní
zmluvy s prepravcom bolo
dohodnuté, Ïe sa doprava
rozvrhnutá v ãasov˘ch intervaloch 1 hod., operatívne
upraví podºa získan˘ch poznatkov vyÈaÏenosti linky
od ‰tudentov priamo u vodiãa autobusu.
DÀa 4.11. 2003 bolo so ‰tudentom Jurajom
Markom dohodnuté, Ïe uplatní u vodiãa autobusu
‰tudentskú poÏiadavku na konkrétnu operatívnu
úpravu cestovného poriadku tejto dopravy v zmysle
vy‰‰ie uvedenej dohody.
PosilniÈ spoj, Ïiaº, nie je v súãasn˘ch ekonomick˘ch silách univerzity, pretoÏe pri zohºadÀovaní
‰tudentskej zºavy na MHD a súãasn˘ch cien za cestovn˘ lístok doplácame za túto sluÏbu asi 70.000,- Sk
za semester pri cenách za pohonné hmoty z obdobia
prvého polroku 2003.
Roman Minárik:
• Redaktori Univerzitného klebetníka
niektoré spoje mapovali a údaje sú k dispo-

zícii v redakcii, ale nie je v na‰ich silách
urobiÈ podrobn˘ prieskum. Preão nebol na
toto od zaãiatku urãen˘ pracovník, ktor˘
by vyÈaÏenosÈ sledoval v priebehu dvoch troch t˘ÏdÀov?

Okrem toho, ako jeho ãiastoãnú náhradu,
chceme ponúknuÈ automaty r˘chleho obãerstvenia
na obloÏené Ïemle, bagety, napolitánky a pod.,
o ãom tieÏ v súãasnej dobe iniciatívne rokujeme
s potenciálnym dodávateºom.

Vladimír Ragula:
Na otázku som uÏ ãiastoãne odpovedal v predchádzjúcej odpovedi.Univerzita nemá vo svojej
ãinnosti úlohu zabezpeãovaÈ sluÏby na úrovni
dopravy osôb a to ani vtedy, ak sa jedná o jej
‰tudentov. Nerobí to ani jedna univerzita na
Slovensku. Prosím, aby ste pochopili, Ïe predmetná
starostlivosÈ je v súãasn˘ch podmienkach skutoãne
nad‰tandartnou sluÏbou na úrovni sociálnej práce
univerzity. Preto ani nemôÏeme zamestnaÈ
pracovníka na ãinnosÈ, ktorú de jure nemáme preão
robiÈ a preto bolo aj dohodnuté, Ïe prepravca bude
operatívne reagovaÈ na opodstatnené poÏiadavky
‰tudentov.

Roman Minárik:
• Ing. Peter Giralto‰ musel na poslednú
chvíºu vybavovaÈ náhradné ubytovanie
pre ‰tudentov, ktor˘m pridelili ubytovanie v Záblatí, lebo
internát 22.9. nebol
v prevádzke. Ako je
vôbec moÏné, a preão
ste takéto váÏne
veci nerie‰ili skôr,
v bliÏ‰ej spolupráci
s ubytovacou komisiou?

Roman Minárik:
• Veºakrát sa uÏ hovorilo o bufete v Záblatí,
ale v˘sledok stále nevidíme. Máme snáì
neustále zvy‰ovaÈ trÏbu záblatsk˘m
krãmám a obchodom? Veì v budúcom
semestri sa má do Záblatia presÈahovaÈ
celá FM. Kedy môÏeme rátaÈ s t˘m, Ïe sa
tento problém vyrie‰i?

Vladimír Ragula:
MôÏem len kon‰tatovaÈ, Ïe otázku ubytovania
v ·D v Záblatí a aj prípadné náhradné ubytovanie
‰tudentov, do ãasu dokonãenia ãasti tohto internátu,
rie‰il prorektor pre sociálne záleÏitosti TnUAD a aj
vedúci úãelov˘ch zariadení univerzity v dostatoãnom
predstihu, aby prisºúbené ubytovacie kapacity boli
pokryté.
Samozrejme, Ïe túto otázku rie‰ili v spolupráci
s ubytovacou komisiou, aj s Ing. P. Giralto‰om.
Pôvodn˘ termín dokonãenia stavby I. etapy rekon‰trukcie ·D Záblatie bol 15.9.2003. Z dôvodov, ktoré
boli mimo univerzity, bol tento termín dohodou predæÏen˘ do 15.10. 2003. Preberanie stavby sa zaãalo
9.10.2003 a ukonãenie preberania dokonãenej
stavby sa uskutoãnilo 15.októbra 2003. ·tudenti sa
zaãali do internátu sÈahovaÈ 23.októbra 2003. Ku
dne‰nému dÀu (6.novembra 2003) je v ·D Záblatie
ubytovan˘ch 47 ‰tudentov na‰ej univerzity a jedno
miesto je e‰te voºné.

Vladimír Ragula:
V mojich odpovediach na podobné otázky e‰te
koncom roka 2002 som hovoril v na‰om ãasopise
TnU TRENDY na základe aktuálnej miery poznania
v konkrétnom ãase. To znamená, Ïe sme vtedy mali
záujemcov o prevádzkovanie bufetu v Záblatí, ktorí
v‰ak, po oboznámení sa s podmienkami a moÏnosÈami, odstúpili od svojej ponuky a stratili záujem.
V súãasnosti rokujeme s dvomi váÏnymi
záujemcami - podnikateºmi z Trenãína o tejto prevádzke a pevne verím, Ïe sa v ão najkrat‰om ãase
dohodneme a bufet v Záblatí koneãne bude.

Získali sme
certifikát kvality
Vìaka tomu, Ïe sme získali od belgickej medzinárodnej certifikaãnej firmy SGS certifikát kvality
a vìaka rmimoriadne kvalitnému spektrálnemu analyzátoru, sme sa stali hodnovern˘m dodávateºom
anal˘z materiálov, pribudli nám zákazníci a pov˘‰ili
sme kvalitu práce na na‰ej univerzite. Tieto slová
uviedol doc.Ing.Harold Mäsiar,CSc. vo v˘znamnej
chvíli pre F·T i pre univerzitu, kedy Laboratórium
spektrálnej anal˘zy F·T, ktoré vedie, prevzalo certifikát kvality ISO 9001: 2000. Získali sme ho ako prvá
univerzita v regióne a druhá na Slovensku. Udelenie
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Bohumil Bátora, dekan F·T(druh˘ sprava) prevzal
certifikát kvality od vedúcej poboãky belgickej
certifikaãnej spoloãnosti SGS Cecílie Fuãíkovej.
Na snímke vpravo prodekan a vedúci Laboratória
spektrálnej anal˘zy Harold Mäsiar a vºavo Igor
Barényi.

certifikátu je v˘sledkom tímovej práce na F·T
a potvrdzuje, Ïe univerzita sa uberá správnym
smerom ku kvalite. Vytvára si t˘m predpoklady pre
uplatnenie sa na domácom, európskom, ale i svetovom vzdelávacom a vedeckov˘skumnom priestore.
Certifikát umoÏÀuje ponúknuÈ praxi platené kvalitné
sluÏby. PomôÏu fakulte, ktorá má veºmi rozsiahlu
spoluprácu s praxou, ale i univerzite v ãase, kedy si uÏ
musí aj sama na seba zarábaÈ.
V súvislosti s blíÏiacim sa vstupom do EÚ treba,
aby sme deklarovali, Ïe na‰e ãinnosti majú atribút
kvality. Protokoly a skú‰ky, ktoré sa tu budú robiÈ pre
na‰e i zahraniãné firmy a ich v˘robky, sú zárukou
kvality, ktorou sa budú môcÈ presadiÈ v tvrdom
európskom konkurenãnom prostredí.
(wa)

fakulty sa predstavujú

december 2003

V druhom tohtoroãnom ãísle ná‰ho ãasopisu sme vám predstavili poslednú a najväã‰iu zo ‰tyroch fakúlt – Fakultu
sociálno-ekonomick˘ch vzÈahov. Do tejto mozaiky, aby bola úplná, nám zostalo priblíÏiÈ e‰te Ústav prírodn˘ch
a humanitn˘ch vied (ÚPHV), ktorého poveren˘m riaditeºom je autor tohto príspevku – PaedDr.Ernest Broska.

Nedostatok priestorov spôsobuje starosti
PaedDr.Ernest Broska
Ústav prírodn˘ch a humanitn˘ch vied Trenãianskej univerzity A. Dubãeka vznikol rozhodnutím
rektora 1.apríla 2001 z celouniverzitn˘ch katedier.
Od tohto dÀa sa stal samostatn˘m subjektom
TnUAD s piatimi katedrami, zabezpeãujúcimi v˘uãbu
základn˘ch predmetov.
Ciele ústavu
Ak˘ hlavn˘ cieº si ústav stanovil? Predov‰etk˘m je
jeho úlohou prispievaÈ k profilácii bakalárov a inÏinierov s dobr˘m teoretick˘m základom a odborn˘mi
vedomosÈami, schopn˘ch tvorivo aplikovaÈ teóriu na
konkrétne inÏinierske problémy.
Prostredníctvom jazykovej prípravy je zasa
zámerom ústavu pripravovaÈ poslucháãov jazykovo
vyspel˘ch, ktor˘m nebude spôsobovaÈ problémy
medzinárodná komunikácia vo v‰eobecnosti, ako aj
po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
ÚPHV plní aj nezastupiteºnú úlohu pri upevÀovaní zdravia ‰tudentov, ão je hlavnou náplÀou
práce katedry telesnej v˘chovy a ‰portu.
V˘skumné a vedecké zameranie na ústave má,
okrem katedier, Spoloãné laboratórium skla, ktoré je
spoloãn˘m pracoviskom Ústavu anorganickej chémie
Slovenskej akadémie vied, RONA Lednicke Rovne, a.s.
a Trenãianskej univerzity A.Dubãeka. Tieto in‰titúcie
veºmi úzko a na vysokej profesionálnej úrovni
kooperujú v oblasti vedy a v˘skumu vo sfére skla.
Na Ústave prírodn˘ch a humanitn˘ch vied pôsobí
aj niekoºko katedier:
• Katedra matematiky
• Katedra fyziky
• Katedra jazykov
• Katedra pedagogiky, psychológie a sociológie
• Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu.
Tak˘mto spôsobom organizovaná ‰truktúra
katedier je predpokladom vysoko efektívneho
riadenia a dodrÏiavania celouniverzitného princípu,
ktor˘ je zakotven˘ v ·tatúte Trenãianskej univerzity
Alexandra Dubãeka ako princíp integrity univerzitného vzdelávania.
·tatutárnym orgánom ÚPHV je riaditeº, jeho
zástupcami, oprávnen˘mi konaÈ v jeho mene vo zveren˘ch oblastiach sú zástupca a tajomník.
Ústav prírodn˘ch a humanitn˘ch vied má in‰titucionálne rovnoprávne postavenie s ostatn˘mi fakultami TnUAD, má svoje samosprávne i akademické
orgány (Akademická obec, Akademick˘ senát ÚPHV,
Vedecká rada ÚPHV).
Na ústave v súãasnosti pracujú traja profesori,
‰tyria docenti, dvaja odborní asistenti s vedeckou
hodnosÈou (CSc, PhD.). Okrem toho pôsobí na ústave
22 odborn˘ch asistentov bez vedeckej hodnosti
a traja vedeckí pracovníci.
Katedry ÚPHV a SLS zabezpeãujú v rámci celouniverzitného princípu v˘uãbu na v‰etk˘ch fakultách.
Vyuãujúci katedry matematiky zabezpeãujú
predmety matematika I., matematika II., matematika

III. a IV., ìalej numerickú matematiku, pravdepodobnosÈ a ‰tatistiku, kon‰truktívnu geometriu,
lineárnu algebru a seminár z matematiky.
Katedra fyziky zasa napæÀa v˘chovno – vyuãovací
proces v predmetoch fyzika I. – II., fyzika tuh˘ch
látok, fyzikálna chémia, vybrané kapitoly z mikromechatroniky, mikrotechnológia a seminár z fyziky.
Úlohou katedry jazykov v pedagogickom procese
je na Ïiadúcej úrovni pripraviÈ poslucháãov, tak aby
boli jazykovo zdatní v t˘chto svetov˘ch jazykoch:
anglick˘ jazyk, nemeck˘ jazyk, rusk˘ a ‰panielsky
jazyk. Uãitelia jazykov sa zameriavajú na v‰eobecn˘
základ a jazyk pre ‰peciálne úãely.

ÚPHV má svoje opodstatnenie. Neuspokojiv˘ je
v súãasnosti stav priestorového a materiálneho
zabezpeãenia ústavu.
Napriek tomu, Ïe v prv˘ch dvoch roãníkoch
zabezpeãujú uãitelia ústavu na v‰etk˘ch fakultách
a vo v‰etk˘ch ‰tudijn˘ch programoch takmer
80 percent v˘uãby, nemajú zatiaº zabezpeãené
adekvátne priestorové podmienky, podobne ako
ostatné fakulty. Problémy sú s miestnosÈami, najmä
pre katedru jazykov.
Pracoviská ÚPHV sú nedostatoãne vybavené
poãítaãmi, ch˘bajú adekvátne audiovizuálne
pomôcky, moderné laboratóriá pre v˘uãbu fyziky,

Laboratórium Katedry jazykov je plne vyuÏité.

Katedra pedagogiky, psychológie a sociológie nie
je v súãasnej dobe personálne obsadená, pretoÏe
fakulty zatiaº nemajú v uãebn˘ch plánoch pedagogiku. Vyuãujúci predmetov psychológia a sociológia
sú ãlenmi katedier na Fakulte sociálno-ekonomick˘ch vzÈahov.
Na‰ím cieºom je úspe‰ná akreditácia ‰tudijného
programu na spôsobilosÈ pre v˘kon uãiteºského povolania na stredn˘ch ‰kolách, ão si vyÏaduje, okrem
odbornej spôsobilosti, aj získanie pedagogickej
spôsobilosti. Predpokladáme, Ïe tento program
(doplÀujúce pedagogické ‰túdium) môÏe ÚPHV
a jeho katedra pedagogiky v budúcnosti úspe‰ne plniÈ.
Úlohou Katedry telesnej v˘chovy a ‰portu je rozvíjaÈ uÏ predt˘m získané pohybové zruãnosti, pestovaÈ u ‰tudentov záujem o vykonávanie pohybovej
ãinnosti a vytváraÈ trvalej‰í vzÈah k tejto ãinnosti ako
celoÏivotnej aktivite vedúcej ku zdravému Ïivotnému
‰t˘lu.
Ch˘bajú laboratóriá
Vychádzajúc z päÈroãn˘ch skúseností uplatÀovania celouniverzitného princípu v pedagogickom
procese na na‰ej univerzite sa ukazuje, Ïe existencia

jazykov a pod. Zdá sa nám, Ïe pri porovnaní
s fakultami, je v tomto smere ústav na chvoste
záujmu.
Plnenie cieºov a úloh nie je moÏné zabezpeãiÈ bez
vytvorenia adekvátnych podmienok pre riaditeºstvo
ústavu, tajomníka a sekretariát ústavu. Suplovanie
v priestoroch katedry fyziky a teraz katedry telesnej
v˘chovy sa nám zdá, aj napriek pretrvávajúcim
priestorov˘m problémom, nevhodné.
Jedn˘m z ìal‰ích poslaní ústavu je aj aktívne rie‰iÈ
v˘skumné úlohy VEGA alebo úlohy medzinárodného
charakteru.
Vstup Slovenska do Európskej únie postavil aj
pred rezort ‰kolstva úlohy prispôsobenia sa systému
vzdelávania v krajinách EÚ. Táto poÏiadavka si vyÏaduje, aby sme sa na vzdelávanie pozerali komplexne
a hºadali vhodné mechanizmy kompatibility so systémami v krajinách únie. K napæÀaniu t˘chto i ìal‰ích
spomenut˘ch aktuálnych zámerov, ktoré si vyÏadujú
súãasné trendy vo vede, v˘skume a vzdelávaní, chce
v plnej miere prispievaÈ aj Ústav prírodn˘ch a humanitn˘ch vied Trenãianskej univerzity Alexandra
Dubãeka.
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V predchádzajúcom ãísle TnU TRENDY sme vám predstavili vedenie univerzity a jej fakúlt. KeìÏe sa tieto informácie stretli s priazniv˘m ohlasom
a ãasopis je rozobran˘, rozhodli sme sa, Ïe tentokrát uverejníme zloÏenie
novozvolen˘ch akademick˘ch senátov po tohtoroãn˘ch voºbách do univerzitného senátu, do fakultn˘ch a do senátu Ústavu prírodn˘ch a humanitn˘ch vied. Spoznajte svojich senátorov, aby ste sa mohli na nich obracaÈ
so svojimi otázkami, námetmi, pripomienkami.

Akademick˘
Trenãianskej

Akademick˘ senát univerzity
PREDSEDA:
prof. Ing. Michal
Bor‰ã, CSc.
tel.: 032/74 44 112
e-mail: borsc@tnuni.sk

PODPREDSEDA:
PaedDr. Ernest Broska
tel.: 032/ 400 640
e-mail: broska@tnuni.sk
TAJOMNÍâKA:
Ing. ªubica Harakaºová
tel.: 032/ 74 00 262
e-mail: harakalova@tnuni.sk
ZAMESTNANECKÁ KOMORA:
F·T
• Ing. Du‰an Lahuãk˘, CSc.
tel.: 032/ 74 00 684
e-mail: lahucky@tnuni.sk
• doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
tel.: 032/ 74 00 209
e-mail: barborak@tnuni.sk

• doc. Ing. Alojz Îiaãik, CSc.
tel.: 032/ 74 00 205
e-mail: ziacik@tnuni.sk
FM
• Doc. Ing. Du‰an Maga, PhD.
tel.: 032/ 74 44 129 kl.236
e-mail: maga@yhman.tnuni.sk
• Ing. Jaroslav Jambor
jambor@tnuni.sk
FPT PÚCHOV
• prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
tel.: 042/ 461 38 27
e-mail: jona@fpt.tnuni
• doc.RNDr. Juraj Slabeycius, PhD.
tel.: 042 /461 38 36
e-mail: slabeycius@fpt.tnuni.sk
• RNDr. Pavol Odokienko
tel.: 042/ 461 38 35
e-mail: odokienko@fpt.tnuni.sk

FSEV
• doc. Ing. Ignác Prno, CSc.
tel.: 032/ 74 00 410
e-mail: prno@tnuni.sk
• prof. PhDr. Peter Barták, DrSc.
032/7400405
e-mail: bartak@tnuni.sk
• RNDr. Ing. Dagmar Petru‰ová
tel.: 032/ 74 00 658
e-mail: petrusova@tnuni.sk
ÚPHV
• PhDr. Elena Delgadová
tel.: 032/ 74 00 630
e-mail: delgadova@tnuni.sk
• Doc. Ing. Stanislav Ko‰ina, CSc.
tel.: 032/ 74 00 620
e-mail: kosina@tnuni.sk
REKTORÁT
• Mgr. Zuzana Aková
tel.: 032/ 74 00 503
e-mail: akova@tnuni.sk

·TUDENTSKÁ KOMORA:
F·T
• Juraj Marko
e-mail: jmarko@tnuni.sk
• Ing. Peter Giralto‰
e-mail: giraltos@tnuni.sk
FM
• Du‰an Pranda
e-mail: mr.bart@post.sk
• Tomá‰ Stromko
e-mail: baum@zmail.sk
FPT
• Ing. Zuzana ·vecová
e-mail: z.svecova@orangemail.sk
• Kristína Haºková
e-mail: baluchova@fpt.tnuni.sk
FSEV
• Katarína Jonáková
e-mail: katka_j@hotmail.com
• Daniela Korbová
e-mail: korbova@.tnuni.sk

Fakulta ‰peciálnej techniky
PREDSEDA:
doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
tel.: 032/ 740 02 09
e-mail: barborak@tnuni.sk

PODPREDSEDA:
Ing. Du‰an Lahuãk˘, CSc.
tel.: 032/ 74 00 684
e-mail: lahucky@tnuni.sk

ZAMESTNANECKÁ KOMORA:
• Ing. Jozef Kasala
tel.: 032/ 74 00 692
e-mail: kasala@tnuni.sk
• Ing. Peter Kacko
tel.: 032/7400684
e-mail: kacko@tnuni.sk
• Ing. Mária Marti‰ková
tel.: 032 /74 00 206
e-mail: martiskova@tnuni.sk

·TUDENTSKÁ KOMORA:
• Ing. Peter Giralto‰ – doktorand,
e-mail: giraltos@tnuni.sk
• Juraj Marko
e-mail: marko@tnuni.sk
• Radomír Talãík
e-mail: talcik@tnuni.sk
• Vladimír Králik
e-mail: kralik@tnuni.sk

• Ing. Daniela Antalová
tel.: 032/ 74 00 214
e-mail: antalova@tnuni.sk
• Ing. Monika Pilková
tel.: 032/ 74 00 248

TAJOMNÍK:
Ing. Milan Vanc
tel.: 032/ 74 00 689
e-mail: vanc@tnuni.sk

Ústav prírodn˘ch a humanitn˘ch vied
PREDSEDA:
Doc.Ing. Stanislav Ko‰ina , CSc.
tel.: 032/ 74 00 620
e-mail: kosina@tnuni.sk
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TAJOMNÍK:
PaedDr. Bianka Rolníková
tel.: 032/ 74 00 625
e-mail: rolnikova@tnuni.sk

ZAMESTNANECKÁ KOMORA:
• Mgr. Daniela Rieãická
tel.: 032/ 74 00 695
• RNDr. Ladislav Matejíãka, CSc.
tel.: 032/ 74 00 610
• Ing. Jaroslav Klement
tel.: 032/ 74 00 111

predstavujeme
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senát univerzity a fakúlt
univerzity Alexandra Dubãeka
Fakulta priemyseln˘ch technológií v Púchove
PREDSEDA:
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
tel.: 042/ 461 38 27
e-mail: jona@fpt.tnuni.sk

PODPREDSEDA:
RNDr. Pavel Odokienko
tel.: 042/ 461 38 35
e-mail: odokienko@fpt.tnuni.sk
ZAMESTNANECKÁ KOMORA:
• prof. Ing. Miroslav Kopeck˘, PhD.
tel.: 042/ 461 38 22
e-mail: kopecky@fpt.tnuni.sk

• doc. Ing. Vladimír Cúth, PhD.
tel.: 042/ 461 38 39
e-mail: cuth@fpt.tnuni.sk
• prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
tel.: 042/ 461 38 46
e-mail: macho@fpt.tnuni.sk
• doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
tel.: 042/ 461 38 28
e-mail: srokova@fpt.tnuni.sk
• Ing. Slávka Miníková
tel.: 042/ 461 38 71
e-mail: minikova@fpt.tnuni.sk
• Ing. Milo‰ Ha‰ãic
tel.: 042/ 461 38 81
e-mail: hascic@fpt.tnuni.sk

·TUDENTSKÁ KOMORA:
• Zuzana Kolmanová
tel.: 042/ 461 38 11
e-mail: baluchova@fpt.tnuni.sk
• Michal Kr‰iak
tel.: 042/ 461 38 11
e-mail: baluchova@fpt.tnuni.sk
• Jaroslav Trávnik
tel.: 042/ 461 38 11
e-mail: baluchova@fpt.tnuni.sk
• Ing. Zuzana ·vecová – doktorand
tel.: 042/ 461 38 38
e-mail: svecova@fpt.tnuni.sk

Fakulta mechatroniky
PREDSEDA:
Ing. René HarÈansk˘, PhD.
tel.: 032/ 7444 129, kl. 235
e-mail: rene@yhman.tnuni.sk

PODPREDSEDA:
Ing. Ján Îabka, CSc.
tel.: 032/ 7400 235
e-mail: zabka@tnuni.sk
TAJOMNÍK:
Ing. Viliam ·tanc, CSc.
tel.: 032/ 7444 129, kl. 207
e-mail: stanc@tnuni.sk

ZAMESTNANECKÁ KOMORA:
• Ing. Jaroslav Jambor
e-mail: jambor@tnuni.sk
• Ing. Vladimír Je‰ko
e-mail: jesko@tnuni.sk
• doc. Ing. Du‰an Maga, PhD.
tel.: 032/ 7444 129, kl. 236
e-mail: maga@yhman.tnuni.sk
• Ing. Mgr. Marián ·upák
tel.: 032/ 7444 129, kl. 234
e-mail: supak@tnuni.sk
• Ing. Du‰an Zervan
tel.: 032/7400 307
e-mail: zervan@tnuni.sk

·TUDENTSKÁ KOMORA:
• Michal Búzik
e-mail: foxo@post.cz
• Jaroslav Hricko
e-mail: jogi@pitchu.sk
• Martin Matej
e-mail: martinmatej@eudoramail.com
• Tomá‰ Páleník
e-mail: topas@szm.sk

Fakulta sociálno-ekonomick˘ch vzÈahov
PREDSEDNÍâKA:
RNDr. Eva Grmanová, PhD.
tel.: 032/ 74 00 306
e-mail:grmanova@tnuni.sk

PODPREDSEDOVIA:
• Ing. Adriana Grenãíková
tel.: 032/ 74 00 222
e-mail: grencikova@tnuni.sk
• Michal Fabu‰
e-mail: fabus.@tnuni.sk

TAJOMNÍâKA:
Ing. Mária Haj‰ová
tel.: 032/ 74 00 217
e-mail: hajsova@tnuni.sk
ZAMESTNANECKÁ KOMORA:
• Doc. Ing. Ignác Prno, CSc.
tel.: 032/ 74 00 410
e-mail: prno@tnuni.sk
• Ing. Jozef Michalko, CSc.
tel.: 032/ 74 00 402
e-mail: michalko@tnuni.sk
• Ing. Eva Koi‰ová
tel.: 032 /74 00 247
e-mail: koisova@tnuni.sk

• Ing. Kvetoslava Kováãová
tel.: 032/ 74 00 222
e-mail: kovacova@tnuni.sk
• Ing. Klaudia Rohlová
tel.: 032/ 74 00 227
e-mail: rohlova@tnuni.sk
·TUDENTSKÁ KOMORA:
• Tomá‰ âernûnko
e-mail: cernenko@tnuni.sk
• Daniela Korbová
e-mail: korbova@tnuni.sk
• Miroslava Laurincová
e-mail: laurincova@tnuni.sk
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Diskutovali sme, ale bez v˘raznej‰ej odozvy na fakultách

Bez jazykov sa nepohneme do sveta
PhDr.Elena Delgadová
Koncom júla schválila Európska komisia Akãn˘ plán EÚ pod názvom „Podpora
v˘uãby jazykov a jazykovej diverzity“. Je urãen˘ na roky 2004 aÏ 2006. Vychádza zo
základn˘ch dokumentov Európskej rady, Rady ministrov pre vzdelávanie a Európskeho parlamentu. Jeho hlavn˘m cieºom je zlep‰iÈ situáciu v aktívnom ovládaní
cudzích jazykov v ãlensk˘ch krajinách EÚ. Vzhºadom k veºkej jazykovej diverzite EÚ je
ovládanie jazykov povaÏované za hlavnú devízu pre voºn˘ pohyb osôb a vyuÏívanie
v˘hod, ktoré EÚ poskytuje. Viac sa dozvedáme z príspevku vedúcej Katedry jazykov
PhDr.E.Delgadovej.
V akãnom pláne je explicitne zdôraznená zodpovednosÈ ãlensk˘ch ‰tátov vypracovaÈ vlastné opatrenia
smerujúce k zlep‰eniu situácie. Dlhodob˘m cieºom
nielen akãného plánu, ale aktivít v oblasti v˘uãby
jazykov je ovládanie materinského jazyka plus dvoch
ìal‰ích cudzích jazykov. Spolu takmer 50 navrhnut˘ch
moÏn˘ch akcií na európskej aj národn˘ch úrovniach je
rozdelen˘ch do viacer˘ch oblastí, ktoré pokr˘vajú
v˘uãbu v pred‰kolskom a prvom stupni vzdelávania,
v stredo‰kolskej, v univerzitnej v˘uãbe, kde sú univerzity priamo vyzvané vypracovaÈ svoje vlastné programy
rozvoja v˘uãby jazykov a v celoÏivotnom vzdelávaní.
CeloÏivotné jazykové vzdelávanie je povaÏované za
kºúãovú oblasÈ pre zv˘‰enie úrovne jazykov˘ch
znalostí spoloãnosti.
Potrebujeme kvalitu
V roku 2007 budú ãlenské ‰táty vyzvané, aby
poskytli národné správy o opatreniach, ktoré na
zlep‰enie v˘uãby jazykov prijali a aké priniesli v˘sledky.
Pre Katedru jazykov a celú TnUAD je to nemalá úloha,
keìÏe nedokáÏeme ovplyvniÈ niÏ‰ie stupne, z ktor˘ch
k nám prichádzajú ‰tudenti do prv˘ch roãníkov.
Máme skúsenosti, Ïe v˘uãba jazykov má na stredn˘ch
‰kolách rôznu úroveÀ a nie je jednoduché ‰tudentov
podºa nej zaradiÈ do skupín, ãi uÏ kvôli priestorom
alebo rozvrhu. Sme si v‰ak vedomí, Ïe bez kvalitného
jazykového vzdelávania poãas celého vysoko‰kolského
‰túdia sa v dne‰nej dobe uÏ Ïiadny absolvent
nezaobíde. Nakoºko sa v‰ak na‰a katedra priamo
nepodieºa na tvorení ‰tudijn˘ch programov, ostáva
nám v tejto oblasti fakultám len radiÈ, ão v‰ak doteraz
neprinieslo veºa pozitívnych v˘sledkov.
Pred dvoma rokmi sme na návrh rektora TnUAD
doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., ktor˘ pozná dôleÏitosÈ
znalosti jazykov, a teda vie o ãom hovoríme,
usporiadali celouniverzitn˘ seminár o v˘zname a v˘uãbe jazykov na v‰etk˘ch fakultách. Na seminári sa
v‰etci zhodli, Ïe je nutné posilniÈ v˘uãbu jazykov na
celej TnUAD. Následne na to vypracovala Katedra
jazykov návrh na skvalitnenie v˘uãby, ktor˘ sme
predloÏili na diskusiu fakultám a ktorého skrátená
forma vy‰la aj v ná‰om ãasopise TnU TRENDY
(ã.2/2002). Tento návrh síce vyvolal diskusiu v ãasopise, av‰ak fakulty mu príli‰ veºkú pozornosÈ nevenovali. Chápem do istej miery, Ïe nechcú ‰tudentov
príli‰ zaÈaÏovaÈ veºk˘m poãtom hodín, napriek tomu si
v‰ak myslím, Ïe musíme ísÈ s dobou a prinútiÈ
‰tudenta, aby sa v oblasti jazykov vzdelával poãas
celého ‰túdia. Ak mu jazykové vzdelanie neposkyt-
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neme my, poãas ‰túdia, neskôr bude hºadaÈ moÏnosti
inde, ão uÏ v‰ak pre neho nebude také jednoduché.
Veì trh práce Ïiada kvalitne pripraven˘ch absolventov
nielen vo svojom odbore, ale aj so znalosÈami dnes uÏ
2 cudzích jazykov. A ãím viac jazykov ovláda‰, t˘m
lep‰ie sa uplatní‰ na trhu práce. V na‰om návrhu bolo
vlastne to, ão dnes vyÏaduje EÚ, a teda povinné ‰túdium 2 cudzích jazykov s takou dotáciou hodín, aby
ich ‰tudent zvládol na poÏadovanej úrovni. Navrhujeme, aby sa aj druh˘ cudzí jazyk stal povinn˘m, ãím
by sa vyrie‰ilo veºa problémov spojen˘ch so zvolením
si jazyka nie vãas, s úväzkami, s rozvrhom a podobne.
·tudenti si musia uvedomiÈ, Ïe bez znalosti 2 cudzích
jazykov sa dnes nikde nepohnú. A sme nemilo prekvapení, Ïe predmety ako Konverzácia v cudzom jazyku
v III. a Kultúra a reálie krajín EÚ v IV. roãníku na FSEV,
si tento semester zvolilo len 5 ‰tudentov, kvôli ãomu
tieto predmety nemohli byÈ otvorené, i keì sa v ‰tudijnom programe na fakulte ponúkali. Veì ‰tudovaÈ cudzí
jazyk dnes neznamená len pasívne sedieÈ v laviciach
a preberaÈ gramatiku a lexiku jednotliv˘ch lekcií. Znamená tieÏ poãúvaÈ predná‰ky, zaujímaÈ stanoviská,
vyjadrovaÈ ústne ãi písomne názory vo svojom odbore,
vypracúvaÈ projekty a ‰tudovaÈ interkultúrne rozdiely
medzi jednotliv˘mi krajinami. Musíme poznaÈ svojich
partnerov, ich zvyky a tradície, aby sme v prvom rade
pochopili ich kultúru, akceptovali ju, a t˘m s úspechom zvládli na‰e úlohy v interkultúrnom styku.
Sme medzi prv˘mi
Akãn˘ plán povaÏuje za dôleÏité vypracovaÈ
systém pre vzájomné porovnávanie úrovne poznania
jazykov – systém jazykov˘ch referenãn˘ch stupÀov,
ktor˘ by slúÏil na oznaãovanie jazykovej kompetencie
jednotlivcov a bolo by ho moÏné aplikovaÈ v celej EÚ.
ZároveÀ sa povaÏuje za dôleÏité vypracovanie Európskeho indikátora jazykovej kompetencie, ktor˘ by sa
vyuÏíval pre porovnávanie krajín navzájom.
Katedra jazykov TnUAD je ãlenom âeskoSlovenskej asociácie jazykov˘ch katedier a centier nefilologického zamerania na univerzitách, ktorá patrí
medzi riadnych ãlenov CercleS, európskej konfederácie, zdruÏujúcej 250 jazykov˘ch katedier, centier
a ústavov z 21 krajín Európy. V rámci asociácie sa na‰a
katedra aktívne podieºa na príprave UNIcertu,
jednotnej jazykovej certifikácie pre ‰tudentov vysok˘ch
‰kôl. Do tejto certifikácie je zapojen˘ch uÏ 50 európskych univerzít, na‰a univerzita spolu s EU v Bratislave
a SPU v Nitre by mali byÈ medzi prv˘mi na Slovensku.
Od budúceho akademického roka sa totiÏ aj na‰a

katedra, a teda aj celá univerzita chce zapojiÈ do
prípravy ‰tudentov na získanie tohto certifikátu,
nakoºko sme presvedãení, Ïe je to v dne‰nej dobe
nevyhnutné a pre ‰tudentov veºmi uÏitoãné. Európsky
jazykov˘ certifikát má ‰tyri úrovne, zahraniãné
univerzity budú vyÏadovaÈ bez ak˘chkoºvek in˘ch
jazykov˘ch skú‰ok od ‰tudenta preukázanie sa
certifikátom úrovne II., (prípadne III., ão bude závisieÈ
od konkrétnej univerzity a programu ‰túdia), ktor˘
bude potrebn˘ na zvládnutie jazyka pri mobilitách
‰tudentov, ãi uÏ cez programy Socrates/Erasmus alebo
Laonardo da Vinci. Akreditáciu na vykonávanie
UNIcertu máme moÏnosÈ získaÈ uÏ v budúcom akademickom roku. Dovtedy v‰ak musíme splniÈ niekoºko
podmienok stanoven˘ch nemeck˘m UNIcertom.
NajzávaÏnej‰ou sa nám vidí práve poÏadovaná
zv˘‰ená dotácia hodín, nakoºko kaÏdá úroveÀ si vyÏaduje 140 aÏ 180 vyuãovacích hodín. Na dosiahnutie
certifikátu úrovne II. bude moÏné na FSEV splniÈ túto
podmienku po prv˘ch 3 semestroch (pri 4 hodinách
t˘Ïdenne) z cudzieho jazyka I, pretoÏe ‰tudenti
úspe‰ne zvládli prijímaciu skú‰ku z jazyka, av‰ak na
zvládnutie úrovne III. bude potrebn˘ch ìal‰ích 120 aÏ
180 hodín práce. Pre ‰tudentov technick˘ch fakúlt to
bude trochu zloÏitej‰ie. UNIcert sa totiÏ vyznaãuje t˘m,
Ïe od úrovne II. zah⁄Àa uÏ aj jazyk pre ‰pecifické úãely,
ãiÏe nebude moÏné spájaÈ ‰tudentov FSEV so ‰tudentmi technick˘ch fakúlt, ako sme pôvodne plánovali pri niÏ‰ích úrovniach. KeìÏe ‰tudenti technick˘ch
fakúlt nerobia prijímacie skú‰ky z jazyka, rozdiely
v jeho znalostiach sú medzi ‰tudentmi veºmi veºké.
Budeme sa preto snaÏiÈ pomocou vstupn˘ch testov
zaradiÈ ‰tudentov technick˘ch fakúlt do skupín s rovnak˘mi znalosÈami, aby aj oni mohli získaÈ príslu‰n˘
certifikát ão moÏno najvy‰‰ej úrovne a ostatn˘m
umoÏniÈ získanie certifikátu niÏ‰ej úrovne. V tomto nám
budú musieÈ fakulty v˘jsÈ v ústrety.
UÏitoãn˘ certifikát
âo sa t˘ka cudzieho jazyka II., predpokladáme
u ‰tudentov FSEV dosiahnutie úrovne I. a II., u ‰tudentov
FM pri zv˘‰enej dotácii hodín úrovne I. Îiaº, ani F·T ani
FPT v Púchove nemajú zatiaº vo svojom ‰tudijnom
programe cudzí jazyk II. a dotácia hodín z cudzieho
jazyka I. je veºmi nízka na zvládnutie certifikátov
úrovne II., nehovoriac uÏ o úrovni III. Dúfame v‰ak, Ïe po
zváÏení situácie a pre‰tudovaní si Akãného plánu EÚ
(Promoting Language Learning and Linguistic Diversity:
An Action Plan 2004 - 2006 http://europa.eu.int/
eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2003/com2003_0449en01.doc)
v oblasti jazykového vzdelávania sa tento stav na oboch
fakultách v blízkej budúcnosti zlep‰í.
Na‰ím cieºom je, aby európsky jazykov˘ certifikát
UNIcert získalo ão najviac na‰ich ‰tudentov, aby malo
ão moÏno najviac ‰tudentov zo v‰etk˘ch fakúlt
moÏnosÈ vycestovaÈ v rámci mobilít na zahraniãné
univerzity a do podnikov EÚ na odborné praxe, aby
tam získavali nezaplatiteºné skúsenosti a dôstojne
reprezentovali aj na‰u univerzitu. Len jazykovo pripravení ‰tudenti to dokáÏu, ale musia sa o to priãiniÈ vo
veºkej miere aj sami.
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Chcete si vyskú‰aÈ prax v zahraniãí?
Ing. Peter Giralto‰, Ing. NadeÏda ·tefková
Program Európskej komisie pre vzdelávanie
a kultúru aktívne podporuje politiku celoÏivotného vzdelávania, uskutoãÀovanú ãlensk˘mi ‰tátmi
EÚ. Program tieÏ poskytuje priestor pre väzby
s ìal‰ími iniciatívami Spoloãenstva – predov‰etk˘m
s programami Socrates a MládeÏ - a to podporou
spoloãn˘ch akcií. UverejÀujeme prehºad o uskutoãnen˘ch a pripravovan˘ch programoch.
LEONARDO DA VINCI
Momentálne prebieha na univerzite projekt Leonardo
da Vinci pod názvom "Slovak University Students in EU
Enterprises", v ktorom figurujeme ako partner STU
Bratislava. Cez tento projekt vycestovali na odbornú prax
do nemeck˘ch podnikov 3 ‰tudenti. V spolupráci s STU
Bratislava vycestoval na odbornú stáÏ aj jeden ãerstv˘
absolvent univerzity do spoloãnosti Generali Office-Service
and Consulting AG - Rakúsko na dobu 17 t˘ÏdÀov.
Pre rok 2004 sa pripravuje nov˘ samostatn˘ projekt,
kde na‰a univerzita bude vystupovaÈ ako podávajúca
organizácia a nielen ako partner. Predpoklad je vyslaÈ cca
20 ‰tudentov do krajín EU na odbornú stáÏ. Termín
podania projektu je 13. február 2004.
Zodpovedn˘mi za vypracovanie projektu na rok 2004 sú
Ing. Peter Giralto‰, Ing. NadeÏda ·tefková, prorektor pre
vedu,v˘skum a medzinárodnú spoluprácu a zahraniãné
styky, oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu.

I.A.E.S.T.E.
Na univerzite máme Lokálne centrum medzinárodnej
organizácie I.A.E.S.T.E., fungujúcej v 82 krajinách sveta.
UmoÏÀuje ‰tudentom vysok˘ch ‰kôl technick˘ch smerov
prehæbiÈ si odborné a jazykové znalosti prostredníctvom
praxe v zahraniãnom podniku. Základn˘m princípom v˘menného programu je reciprocita - rovnováha medzi
poãtom ‰tudentov, ktor˘ vycestujú na odbornú prax do
zahraniãia a poãtom slovensk˘ch firiem a univerzít, ktoré
umoÏnia vykonaÈ prax zahraniãnému ‰tudentovi. Odborné
praxe sú ãasovo limitované 6-52 t˘ÏdÀov.
Lokálne centrum IAESTE Trenãín v roku 2003 zabezpeãilo moÏnosÈ vycestovaÈ na odbornú prax 6 ‰tudentom
do podnikov v âR,Nemecku, Belgicku, Turecku a na Cypre.
Centrum zabezpeãilo odborné praxe pre zahraniãn˘ch
‰tudentov v Trenãiansk˘ch firmách Kon‰trukta - Industry,
a.s. (3 ‰tudenti) a VOD - EKO, a.s. (1 ‰tudent).
IAESTE pripravuje pre ‰tudentov na‰ej univerzity
v roku 2004 nasledovné projekty:
• Katalóg Job 2004
• Dni príleÏitostí - 3.3.2004, priestory TnUAD
• Prezentácie firiem
• Odborné stáÏe - podmienkou je vyplnenie Prihlá‰ky
na prax a úãasÈ na jazykovom teste, ktor˘ konal
12.11.2003.
Viac informácii získate na adrese htttp//www.iaeste.sk
alebo napí‰te na adresu trencin@iaeste.sk.

Zodpovedn˘ za realizáciu projektov na rok 2004 Ing.
Peter Giralto‰ - prezident IAESTE Lokálne centrum
Trenãín.
SOCRATES II
SOCRATES II – Podprogram Erasmus sa zameriava na
zvy‰ovanie kvality vzdelávania a podporu európskej
dimenzie vysoko‰kolského vzdelávania prostredníctvom
medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje európsku
mobilitu a zlep‰uje transparentnosÈ a úplné uznávanie
‰túdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. Jedn˘m z hlavn˘ch
cieºov programu je podporovaÈ medzinárodnú spoluprácu medzi úãastníckymi krajinami prostredníctvom projektovej spolupráce a mobilít.
ERASMUS
Poskytuje ‰tudentom (vrátane doktorandov) - okrem
‰tudentov 1. roãníka - príleÏitosÈ absolvovaÈ ‰tudijn˘
pobyt v dæÏke 3-12 mesiacov na vysok˘ch ‰kolách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Granty na pobyty prideºujú ‰tudentom priamo vysoké ‰koly. ·tudijn˘
pobyt musí byÈ plne uznan˘ domácou vysokou ‰kolou
ako súãasÈ ‰tudijného programu.
Pripravujeme v‰ak 16 ‰tudentsk˘ch a 3 uãiteºské
mobility.
Na‰a univerzita sa do programu Socrates zapojila len
tento rok (2003) a z toho dôvodu nebola doteraz zrealizovaná Ïiadna mobilita ‰tudentov cez tento program.
Zodpovedn˘ za vypracovanie projektu na rok 2004/2005
sú Ing. NadeÏda ·tefková, Ing. Peter Giralto‰, prorektor
pre vedu,v˘skum a medzinárodnú spoluprácu a zahraniãné styky a oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu.

Potlesk na‰im piatakom

Na ‰tyroch na‰ich fakultách sa koncom septembra uskutoãnili imatrikulácie. Dekan FSEV akademik prof.Ing.Anton BlaÏej,DrSc. gratuluje pri odovzdaní imatrikulaãného listu ‰tudentke prvého roãníka.

Vysoko‰kolské vzdelanie
by malo byÈ gratis
V auguste a septembri praxovali v rámci IAESTE
v trenãianskej Kon‰trukte Industry dvaja ‰tudenti – Christian
Hessler zo Strojníckej fakulty Odbornej vysokej ‰koly
v Merseburgu v Nemecku a Mathias Greuter z Katedry
mikrotechniky Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
zo ·vajãiarska. Krátko pred ukonãením praxe ich na‰a
redakcia poÏiadala, aby povedali, ãím bol pre nich
dvojmesaãn˘ pracovn˘ pobyt u nás uÏitoãn˘ a s ak˘mi
dojmami odchádzajú.
Mathias si zvolil prax na Slovensku, pretoÏe ho oslovila
zaujímavá ponuka. Hneì na zaãiatku v‰ak nezabudol
podotknúÈ, Ïe by bolo lep‰ie, ak by v budúcnosti, obrazne
povedané, mohli ‰tudenti sedieÈ na viacer˘ch pracovn˘ch
stoliãkách a nielen na jednej. On sa konkrétne po cel˘ ãas

·tudenti piateho roãníka FSEV – Adriána
·meláková, Marcela Nováková, Naìa La‰‰ová
a Ján Breza, sa zúãastnili mesaãného ‰tudijného
pobytu programu Socrates Erazmus pod názvom
Social practical aktivities in public, private and
third sector na DIAK Polytechnic v meste
Pieksämäki vo Fínsku. Jeho náplÀou boli
kaÏdodenné predná‰ky na témy sociálneho
zabezpeãenia a práce v zúãastnen˘ch krajinách –
Nemecko, ·védsko, Loty‰sko, Estónsko, Fínsko,
Dánsko a SR.
V˘uãba prebiehala v anglickom jazyku pod
vedením lektorov z uÏ spomenut˘ch ‰tátov, USA

mohol zaoberaÈ len CAD technikou a to bolo jednotvárne,
fádne. Christianovi sa moÏnosÈ praxovaÈ v Kon‰trukte
Industry tieÏ zdala príÈaÏlivou. Pochvaºoval si kolektív,
s ktor˘m spolupracoval. A hoci sa chvíºami objavila jazyková
bariéra, vÏdy si na‰li k sebe cestu. S mlad‰ími sa mu lep‰ie
komunikovalo v angliãtine, so star‰ími zasa v nemãine.
KeìÏe prax trvá len dva mesiace, ‰tudent sa nedostane
k práci na väã‰om projekte, ale zapája sa iba do doplnkov˘ch prác, pridáva zasa svoj postreh.
Zaujímav˘ poznatok uviedol Mathias – prekvapilo ho,
Ïe na Slovensku ‰tuduje oveºa viac ºudí ako vo ·vajãiarsku.
Bude to zrejme aj z toho dôvodu, Ïe v jeho krajine je in˘
vzdelávací systém. Mnohí sa vyuãia a keì chcú, môÏu sa
vzdelávaÈ i neskôr. Vysoké ‰koly sú vo ·vajãiarsku zväã‰a
‰tátne. Súkromné sú, napríklad, hotelové ‰koly. Vzdelanie
je prakticky bezplatné. Mathias zaplatí príspevok 600
frankov dvakrát roãne. Christian zasa venuje univerzite
v podobe daru 46 Eur za semester, z ãoho 10 Eur ide na
‰tudentské aktivity a zvy‰ok sú správne poplatky (zápisné,
vydanie diplomu, ‰tátne závereãné skú‰ky a pod.). Obaja

‰tudentov

a Kanady. Cieºom intenzívneho vzdelávacieho
pobytu bola ‰tudentská medzinárodná spolupráca, koordinácia ich tímovej práce a praktické
aktivity v oblasti sociálnych sluÏieb. Slováci pred
svojimi kolegami prezentovali projekt na tému
Vzdelávací systém na Slovensku. Odmenou im bol
veºk˘ záujem o Slovensko a neutíchajúci potlesk.
SúãasÈou bohatého programu boli aj ‰portové
a kultúrne podujatia, náv‰tevy miest, kurz anglického a fínskeho jazyka.
Vìaka tomuto pobytu je FSEV TnUAD
súãasÈou budúcej medzinárodnej spolupráce
medzi ‰kolami zúãastnen˘ch krajín, ktoré pevne
veria, Ïe na priateºstvá a úspech piatakov nadviaÏu
aj ìal‰í na‰i ‰tudenti.
(r)

tieto finanãné príspevky povaÏujú za minimálne, ktoré
nezaÈaÏujú rozpoãty ich rodiãov. Tak isto sú obaja
presvedãení, Ïe vysoko‰kolské vzdelanie by malo byÈ
gratis, bez spoplatnenia, aby bolo prístupné kaÏdému, kto
oÀ má záujem.
Z debát so ‰tudentmi na‰ej univerzity Mathias
a Christian nadobudli dojem, Ïe berú ‰túdium na ºah‰iu
váhu ako oni. Aj ‰túdium sa im javí menej prísnym ako vo
·vajãiarsku, ãi Nemecku. Na‰i ‰tudenti majú radosÈ, keì
predná‰ka, ãi cviko odpadne. Mathias i Christian hovoria,
Ïe u nich sa ‰tudenti z takejto situácie nete‰ia. A keì aj
ãosi odpadne, musí sa to nahradiÈ. ·tudenti si to sami
vyÏadujú.
Podºa vyjadrenia oboch, na Slovensku sa im páãilo.
Najmä v Tatrách, ale aj Trenãiansky hrad v strede pekného
mesteãka. A keìÏe u nás pôsobia mnohé nemecké firmy
– Volkswagen, Leoni a rozbiehajú sa i ìal‰ie, nevylúãili, Ïe
sa k nám e‰te vrátia.

(wa)
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âo ukázali v˘sledky ná‰ho prvého v˘skumu o vlastnostiach pedagóga

Ak˘ je dobr˘ uãiteº z pohºadu ‰tudenta
Ing. Renata Jano‰cová, Ing. Elza Koãíková
Na Fakulte mechatroniky Ing.R.Jano‰cová
a Ing.E.Koãíková uskutoãnili v˘skum, ktorého
cieºom bolo zistiÈ priority dôleÏitosti pedagogick˘ch, didaktick˘ch schopností a osobn˘ch
vlastností u dobrého pedagóga z pohºadu ‰tudentov vysokej ‰koly (TnUAD). V˘skumu sa
zúãastnilo 129 ‰tudentov TnUAD, z toho v˘skumu vlastností a schopností konkrétneho
pedagóga 74 ‰tudentov FSEV, II. roãník, predmet DBS. ·tudenti boli vo vekovom zloÏení od
18- 23 rokov. Z priestorov˘ch dôvodov sme, Ïiaº,
nemohli zverejniÈ v˘sledky v˘skumu komplexne.
Pred nami je ãas vianoãn˘ a moÏno si nájdete
chvíºu a preãítate si k ak˘m záverom na‰e
kolegyne dospeli.
Ako v˘skumnú metódu sme vybrali kvantitatívne
orientovan˘ spôsob v˘skumu, ktor˘ zabezpeãuje
nestrannosÈ pohºadu skúmateºa, presnej‰ie kombináciu metódy prieskumu s pomocou dotazníka a ‰kálovania. Dotazník sme vybrali ako najfrekventovanej‰iu
a najekonomickej‰iu metódu hromadného zisÈovania údajov. ·kálovanie sme vybrali pre jeho schopnosÈ zisÈovaÈ mieru vlastnosti javu alebo jeho intenzitu. Ako v˘skumn˘ nástroj sme vypracovali ‰kálovan˘, 7-stupÀov˘ dotazník. Anketármi pre v˘skum
„dobrého“ pedagóga boli redaktori Univerzitného
klebetníka. Dotazník pre v˘skum vlastností a schopností konkrétneho pedagóga bol vypæÀan˘ priamo
cez internetovú stránku, alebo klasicky, podºa
moÏností.
Vyhodnotenie
Vyhodnotenie dotazovania sme uskutoãnili
‰tatistick˘m spracovaním (SW MS Excel-Anal˘za
údajov) hodnôt za príslu‰né poloÏky troch okruhov
(pedagogick˘ch, didaktick˘ch schopností a osobn˘ch
vlastností) podºa sledovan˘ch kritérií,metodikou
uvedenou v publikácii: Gavora P.,: Úvod do pedagogického v˘skumu, UK Bratislava, 2001. Zber
dotazníkov prebiehal v letnom semestri ‰k. roku
2002/2003.
Hodnotenie je prezentované formou tabuºky
a stæpcového grafu. V tabuºke sú uvedené priority
skúmaného javu s príslu‰n˘m ãíseln˘m hodnotením,

PRIORITY DIDAKTICK¯CH schopností
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SchopnosÈ zrozumiteºne a zaujímavo vysvetºovaÈ uãivo
Dobrá znalosÈ uãebného predmetu
Ochota vysvetliÈ nepochopené uãivo
Dobré vyjadrovacie schopnosti
SchopnosÈ udrÏaÈ si disciplínu
Kvalita reãi
PouÏívanie pestr˘ch vyuãovacích metót

4,84
3,69
2,42
1,85

5.
6.
7.
8.

1,53
1,53
0,87
0,87

Primeraná prísnosÈ
SchopnosÈ pochváliÈ
Práca so ‰tudentami v ich voºnom ãase
Dobrá spolupráca s rodiãmi
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Hodnotenie konkrétneho asistenta
1. Dobrá znalosÈ uãebného predmetu
2. Ochota vysvetliÈ nepochopené uãivo
3. SchopnosÈ zrozumiteºne a zaujímavo vysvetºovaÈ uãivo
4. PouÏívanie vhodn˘ch vyuãovacích metód
5. Kvalita reãi, dobré vyjadrovacie schopnosti
6. SchopnosÈ udrÏaÈ si disciplínu

6,05
4,54
3,97
2,76
2,74
2,08

PRIORITY OSOBN¯CH vlastností
1. ObjektívnosÈ
2. Sebareflexia
3. DodrÏiavanie daného slova
4. Podporuje tvorivosÈ ‰tudenta
5. Emocionálna stabilita
6. âestnosÈ
7. Zmysel pre humor
8. ÚprimnosÈ
9. PriateºskosÈ
10. ZásadovosÈ
11. Dobré vyjadrovacie schopnosti
12. SamostatnosÈ myslenia
13. Primeraná upravenosÈ

5,22
4,07
3,95
3,31
3,18
2,93
2,93
2,42
2,29
2,18
2,04
2,04
1,64

vzniknut˘m aplikovaním metódy ‰kálovania. Tabuºka
je rozdelená na ãasÈ pre v‰eobecné hodnotenie, a na
ãasÈ pre hodnotenie konkrétneho asistenta. PoloÏky
s najvy‰‰ou prioritou v ºavej ãasti porovnávacej
tabuºky sú tuãn˘m typom písma vyznaãené aj v
pravej ãasti.
Porovnanie
Metódou vizuálneho rozlí‰enia poloÏiek s najvy‰‰ími prioritami, tieto môÏeme sledovaÈ a porovnaÈ
so zodpovedajúcimi poloÏkami u konkrétneho pedagóga. Porovnaním v‰etk˘ch sledovan˘ch javov sme
dospeli k záveru, Ïe konkrétny asistent dosiahol
najvy‰‰iu zhodu v hodnotení didaktick˘ch schopností
a men‰iu zhodu v hodnotení osobn˘ch a pedagogick˘ch vlastností. Najviac viditeºná zhoda je v hodnotení:
1. SchopnosÈ zrozumiteºne a zaujímavo vysvetºovaÈ uãivo.

PRIORITY PEDAGOGICK¯CH schopností (hodnotenie metódou ‰kálovania)
Hodnotenie „dobrého asistenta“ v‰eobecne
1. Taktné správanie sa k ‰tudentom
2. Priateºsk˘ postoj ku v‰etk˘m ‰tudentom bez rozdielu
3. Záujem o problémy ‰tudentov
4. Vzájomná dôvera pedagóga a ‰tudenta

5,85
4,96
4,58
2,67
1,75
1,75
1,65

Hodnotenie konkrétneho asistenta
1. Taktné správanie sa k ‰tudentom
5,11
2. SpravodlivosÈ
5,01
3. Priateºsk˘ postoj ku v‰etk˘m ‰tudentom bez rozdielu 4,35
4. Re‰pektuje individualitu ‰tudentov a podporuje
ich kreativitu
2,93
5. Vzájomná dôvera pedagóga a ‰tudenta
2,36
6. Primeraná prísnosÈ
2,19
7. SchopnosÈ pochváliÈ
2,19
8. Záujem o problémy ‰tudentov
2,08

Hodnotenie konkrétneho asistenta
1. ObjektívnosÈ
2. Sebareflexia
3. Zmysel pre humor
4. âestnosÈ
5. DodrÏiavanie daného slova
6. SamostatnosÈ myslenia a tvorivosÈ
7. Emocionálna stabilita
8. ÚprimnosÈ
9. ZásadovosÈ
10. Primeraná upravenosÈ, príjemn˘ vzhºad

4,45
4,16
3,97
3,5
3,41
3,41
3,12
3,03
2,51
2,46

2. Dobrá znalosÈ uãebného predmetu, ão je veºmi
dôleÏité v celom procese v˘uãby.
Toutou metódou budú postupne hodnotení
pedagógovia na vysok˘ch ‰kolách nezávisl˘mi
poveren˘mi. Toto síce bolo povedané v médiach,
ale ãi to bude pravda? Rad‰ej opatrne, ale je to
motivácia.
Záver
Prieskum vytvára priestor pre rozpracovanie na
väã‰ej vzorke respondentov, roz‰írenie dotazovania
na konkrétnych pracovníkov na konkrétnych fakultách, ãi katedrách (s pouÏitím ‰tatistick˘ch metód pri
spracovaní prieskumn˘ch dotazníkov, urãenie ‰tatistickej v˘znamnosti rozdielu medzi dvoma alebo
viacer˘mi v˘sledkami a pod.).
Hodnotenie pedagóga z pohºadu ‰tudentov je
prínosom v práci pedagóga. V˘sledky dotazníka majú
pre pedagóga hlavne morálnu hodnotu a prispievajú
k sebareflexii. Pomáhajú mu pri prehodnocovaní
jeho vlastn˘ch v˘sledkov. V˘skum mal za úãel aj
otestovaÈ moÏnosti zadávania rôznych dotazníkov
pomocou internetovej stránky pedagóga, kde je
anonymita respondenta viac zabezpeãená. Je to
jeden zo spôsobov, ako sa popri svojej odbornosti
môÏe pedagóg venovaÈ aj pedagogickej ãasti jeho
práce. ·tudentovo hodnotenie pedagóga nemôÏe byÈ
jedin˘m kritériom, má v‰ak veºk˘ psychologick˘
v˘znam. Preto dobr˘ pedagóg nemôÏe byÈ ºahostajn˘ k odrazu svojej osobnosti vo vedomí ‰tudentov.
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ZAZNAMENALI SME
➤ Aktuálne vedecké a v˘skumné poznatky z oblasti
gumárensk˘ch, sklárskych a textiln˘ch materiálov si vymenili
60 úãastníci z Nemecka, Poºska, âR, Izraela a SR na 8.medzinárodnej konferencii pod názvom Teoretické a experimentálne problémy materiálového inÏinierstva. Uskutoãnila sa od
3. do 5.septembra v Prievidzi a pripravila ju Fakulta priemyseln˘ch technológií. Diskutovalo sa o kvalite uveden˘ch
materiálov, ktorá rozhoduje o kvalite t˘chto v˘robkov, ako
aj o efektívnosti ich priemyselnej v˘roby. DôleÏitou súãasÈou
konferencie bola i príprava spoloãn˘ch vedeck˘ch a v˘skumn˘ch projektov v predvstupovom období do EÚ.
➤ Rekvalifikaãné programy TnUAD v oblasti Elektronická
kancelária, Moderné technológie elektronickej kancelárie,
Linux, Jednoduché a podvojné úãtovníctvo, Riadenie podniku a ManaÏér ºudsk˘ch zdrojov prezentovali 1.júla pre potreby Národného úradu práce (NÚP) D.Maga, R.HarÈansk˘,
P.·irok˘ z FM, K.Rohlová a K.Gabri‰ová z FSEV. Prítomní boli
predstavitelia NÚP zo v‰etk˘ch okresov Trenãianskeho kraja.
➤ Koncom augusta nav‰tívil univerzitu ústredn˘ riaditeº Slovenskej televízie Richard Rybníãek. S rektorom J.Wagnerom
rokovali o moÏnostiach prezentovania diania a v˘sledkov vo
v˘skume a vzdelávaní aj regionálneho vysokého ‰kolstva
vo vysielaní STV, ktoré rektor povaÏuje za neuspokojivé.
R.Rybníãek informoval o pripravovanej zmene vysielacej
‰truktúry od l.januára 2004, kde dostanú v˘raznej‰í priestor
i regióny.
➤ Na pôde na‰ej univerzity sa uskutoãnilo 23.septembra
rokovanie Prezídia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV). Zaoberalo sa nov˘mi trendami vo vzdelávaní seniorov z pohºadu ‰tudijn˘ch odborov, vrátane
e-learningu, ako aj organizaãn˘m a ekonomick˘m zabezpeãením ‰túdia. Podºa vyjadrenia prezidentky asociácie
PhDr.NadeÏdy Hrapkovej,PhD., prezídium povaÏuje za osobitne v˘znamné zakotviÈ pôsobenie t˘chto univerzít, o ktoré
je stúpajúci záujem, do Zákona ã.131/2002 Zb.z. o vysok˘ch
‰kolách. Prezídium sa tieÏ zaujíma o roz‰írenie úãasti t˘chto
univerzít a ASUTV v medzinárodn˘ch organizáciách, ktoré
umoÏÀujú prístup k medzinárodn˘m projektom EÚ.
➤ Rodná obec Alexandra Dubãeka – Uhrovec, oslávil
20.septembra 745. v˘roãie svojho zaloÏenia. Pri tejto
príleÏitosti odovzdal starostke obce Ing.Zuzane Máãekovej
rektor Juraj Wagner pamätnú medailu TnUAD a publikáciu
o päÈroãnom pôsobení univerzity s názvom Tak sme
zaãínali. Obyvatelia obce, kde Ïijú mnohí rezbári a ºudoví
umelci, prezentovali svoje pekné práce na bohatej v˘stave.
➤ V septembri si na‰e partnerské vysoké ‰koly – Îilinská
univerzita v Îiline a Technická univerzita v Liberci, pripomenuli polstoroãie svojej existencie. Srdeãne im k jubileu zablahoÏelali kolegovia z fakúlt a rektor TnUAD odovzdal pozdravné listy.

Opustil nás kolega
S hlbok˘m smútkom sme prijali správu, Ïe 3.októbra
tohto roku nás neãakane opustil ná‰ kolega, Ing.Pavel
Italy,CSc.
·tudoval na Strojníckej fakulte SV·T v Bratislave, odbor
v˘robné stroje a zariadenia. ëal‰ie teoretické vedomosti
získaval v rokoch 1972-73 postgraduálnym ‰túdiom na
âVUT v Prahe. Pôsobil ako kon‰truktér v ZËS Dubnica
nad Váhom, vo VUMA a.s. Nové Mesto nad Váhom
v divízii Liebert.
Hoci pracoval na Katedre mechatronick˘ch systémov
Fakulty mechatroniky TnUAD len krátko – od 1.septembra 2001, do kolektívu sa zaradil veºmi r˘chlo.
Bol skromn˘, tichej a miernej povahy, s veºkou zodpovednosÈou ku práci. ·tudentom ochotne a rád pomáhal
pri zadávaní a rie‰ení roãníkov˘ch projektov a diplomov˘ch prác a mlad‰ím kolegom zasa ne‰etril praktickou
radou. V tíme mechatronikov nám bude ch˘baÈ.
âesÈ jeho pamiatke.

➤ Katedra metrológie a kvality FM pripravila 11.septembra v spolupráci s Trenãianskou regionálnou komorou
SOPK a firmou SH-Ware odborn˘ seminár pod názvom
Zvy‰ovanie konkurencieschopnosti zavedením procesného
riadenia. Seminár bol koncipovan˘ pre riaditeºov a manaÏerov firiem. Doc.P.Ponick˘ hovoril o Úlohe procesného
riadenia v systémoch manaÏérstva kvality. S grantovou
schémou Phare pre priemysel vystúpil Ing.Václav z SOPK.
Praktickú ukáÏku zavádzania procesného riadenia demon‰trovala firma SH-Ware.
➤ F·T pripravila 5.medzinárodnú vedeckú konferenciu
TRANSFER 2003, ktorá bola 23. a 24. októbra v Trenãíne.
V porovnaní s predchádzajúcimi roãníkmi sa takmer
dvojnásobne zv˘‰il záujem o konferenciu, ão svedãí o jej
v˘raznom kvalitatívnom raste. Zúãastnilo sa jej viac ako
80 odborníkov z âR, Nemecka, Ruska, Poºska, Maìarska,
Rumunska a SR. Základn˘m cieºom bolo odovzdaÈ si aktuálne v˘sledky vo v˘skume na vysok˘ch ‰kolách i v praxi
v oblasti technológií, materiálov a kon‰trukcie strojov a ako sa
realizujú v strojárskej v˘robe, ktorej v˘znam znova narastá.
Pre úãastníkov bol vydan˘ vedeck˘ zborník predná‰ok.
➤ Veºmi úspe‰n˘ DeÀ otvoren˘ch dverí pripravila
24.októbra prodekanka FSEV prof.Ing.Elena StráÏovská,PhD.
so svojimi kolegami. V zaplnenej univerzitnej aule sa stredo‰koláci dozvedeli o súãasn˘ch formách ‰túdia, ak˘ je systém
‰túdia na tejto fakulte, podºa ãoho sa majú rozhodovaÈ pri
v˘bere vysokej ‰koly ako aj to, ako sa pripraviÈ na prijímacie
pohovory. Stredo‰koláci si pochvaºovali moÏnosÈ zoznámenia sa s vysoko‰kolsk˘m ‰túdiom pred maturitou a vyslovili
Ïelanie, aby TnUAD pokraãovala v tak˘chto osoÏn˘ch
podujatiach.
➤ Od októbra od‰tartoval zaujímav˘ projekt FM. Bol
reakciou na‰ich ‰tudentov a iniciatívnych riaditeºov ZD· na
v˘zvu rektora TnUAD J.Wagnera k spolupráci a pomoci
základn˘m a stredn˘m ‰kolám trenãianskeho regiónu. Ide
o mechatronick˘ krúÏok pre Ïiakov ‰kôl zapojen˘ch
do projektu INFOVEK. Îiakov zo ZD· Na Dolinách a VII.ZD·
na HodÏovej ul. vedú ‰tudenti 4.roãníka FM Tomá‰ Tunega
a Miroslav Koptík. Projekt vedie Ing.Renata Jano‰cová,
organizaãne ho zabezpeãujú Ing.B.Anwarzai a Ing.J.Bruncko –
v‰etci z FM. Mechatronickú stavebnicu LEGO Dacta
poskytuje prof.Ing.I.Kneppo,DrSc. z projektu KEGA,
potrebné PC zabezpeãuje Centrum informaãn˘ch
technológií. V‰etk˘m, ktorí pomáhajú pri rozbehu
tejto aktivity, ìakujeme.
➤ Rektor Juraj Wagner a prorektor doc.Ing.Ivan Baránek,CSc.
otvorili 30.októbra po druh˘krát ‰túdium na Univerzite
tretieho veku. V tomto roku sa zapísalo 34 uchádzaãov,
ktorí prejavili záujem vzdelávaÈ sa v zrel‰om a seniorskom
veku. SúãasÈou slávnostného otvorenia akademického roku
bola aj imatrikulácia.
➤ Malé a stredné podnikanie v Rusku – to bol názov
workshopu pripraveného FSEV v kooperácii s IÏevskou ‰tátnou
technickou univerzitou (IÎGTU). Uskutoãnil sa 20.novembra
s plenárnou predná‰kou prof.Andreja Kuznecova,DrSc.,
prorektora IÎGTU. O moÏnostiach ãerpania ‰trukturálnych
fondov EÚ smerom na Rusko predná‰al Ing.Branislav
Anwarzai z FM.
➤ V októbri boli na beánii FPT prijatí prvoroãiaci do cechu
‰tudentského. Novembrova beánia na F·T a FM bola
spoloãná a v tom istom mesiaci sa zabavili aj prváci so
svojimi kolegami na FSEV.
➤ V bratislavskom Istropolise sa aj v tomto roku od 4. do
6.novembra konal 7.roãník veºtrhu pomaturitného
vzdelávania AKADÉMIA 2003. Zúãastnila ho aj na‰a univerzita, ktorá prezentovala moÏnosti ‰túdia na na‰ich fakultách.
Po prv˘krát sa v na‰ej expozícii premietal aj videofilm
o TnUAD.
➤ ªudová banka ocenila aj v tomto roku najlep‰ích
absolventov vysok˘ch ‰kôl na Slovensku. Medzi ocenen˘mi
GRAND PRIX ªUDOVEJ BANKY bol aj ná‰ absolvent
Ing.Juraj ëuìák z Fakulty mechatroniky. Cenu prevzal
23.novembra na slávnostnom veãere v Slovenskej
filharmónii v Bratislave.

Novinky v kniÏnici
ëakujeme
Náv‰tevníci univerzitnej kniÏnice TnUAD si môÏu
v ‰tudovni prezrieÈ diela a publikácie o Alexandrovi
Dubãekovi. V tejto súvislosti vyslovujeme poìakovanie Spoloãnosti Alexandra Dubãeka, publicistke
Tereze Michalovej a doc.PhDr.Ivanovi Laluhovi,CSc.,
ktorí prispeli hodnotn˘mi kniÏn˘mi darmi do na‰ej
zbierky kníh a publikácii o Alexandrovi Dubãekovi.

Knihy
Solík, I.-Ráãek, V.- Jansa, F.
Polovodiãové meniãe pre automatizované
pohony
Bratislava:Alfa, 1977.-476 s.
Teória a metodika rie‰enia meniãov, ich aplikácia
a pouÏitie.
Ráãek,V.-Solík,I.
V˘konové polovodiãové systémy. II.-III.
Bratislava:Nadácia akademika Ladislava Cigánka,
1993.-395 s.
Teória v˘konov˘ch polovodiãov˘ch systémov a ich
vyuÏitie v priemyseln˘ch aplikáciách.
Kassay, ·.-Souãek, Z.
Efektívna stratégia podniku: Tvorba-kontextyrealizácia
Bratislava:Strateg,1998.-140 s.
Návod ako v podniku spracovaÈ stratégiu a vyuÏiÈ ju
pre rozvoj podniku.
Kassay, ·.
Podnik svetovej triedy.
Nové Zámky:Strateg, 2001.-372 s.
Odhalenie príãin nedostatoãného napredovania
podnikov a naznaãenie moÏnosti ich rozvoja.

Skriptá
·tefula, J.
Príklady matematick˘ch a poãítaãov˘ch modelov
mechatronick˘ch systémov.
Trenãín:TnUAD, 2003.-40 s.
Matematické popisy a poãítaãové modely niektor˘ch
mechatronick˘ch ãlenov. Uvedené sú rie‰enia t˘chto
príkladov.
·tefula, J.
Príklady z vybran˘ch statí teórie riadenia.
Trenãín:TnUAD,2003.-93 s.
Rie‰ené príklady.
Janão, J.
V˘bu‰niny, základy munície a v˘roba munície.
1. diel
Trenãín:TnUAD,2002.-170 s.
V˘robné postupy a technológie, t˘kajúce sa plnenia
munície resp. jej jednotliv˘ch dielov v˘bu‰ninami.

Zborníky
MECHATRONIKA 2003: Proceedings of 6th
International symposium of mechatronics.
Trenãín:TnUAD,2003.-216 s.
Modelovanie mechatronick˘ch systémov, materiály
a technológie, komponenty a aplikácie. Mikromechatronika
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Lep‰ie neskôr ako nikdy
âo nám ponúkajú telocvikári
Vychádzajúc z uãebn˘ch
plánov fakúlt a koncepcie rozvoja telesnej v˘chovy a ‰portu,
sme vypracovali projekt, ktorého
základn˘m pilierom je v˘uãba telesnej v˘chovy a ‰portu podºa
uãebn˘ch osnov. Koncipovali sme
ich s ohºadom na telesné a pohybové predpoklady
‰tudentov tak, aby mali vytvorené podmienky na
upevÀovanie fyzického a du‰evného zdravia.
Uãitelia Katedry telesnej v˘chovy a ‰portu vypracovali obsah hodín v semestrálnej v˘uãbe v aerobiku, basketbale, kondiãnom posilÀovaní, karate,

sálovom futbale, plávaní, volejbale, pe‰ej turistike
a zimn˘ch kurzoch. Semestrálna v˘uãba telesnej v˘chovy a ‰portu má na kaÏdej fakulte TnUAD svoje
‰pecifiká. Je v podstate závislá od rozhodnutia fakúlt
ãi ju zaradia do uãebn˘ch plánov ako povinnú, voliteºnú,
dobrovoºnú a vo vy‰‰ích roãníkoch od voºby ‰tudentov.
Zmeny v prístupoch k problematike kvality Ïivota
podãiarkujú aj jej orientáciu na v˘chovu slobodného
ãloveka, ktor˘ je v‰ak zodpovedn˘ za svoje konanie,
ão chápeme najmä z aspektu zdravotn˘ch a preventívnych úãinkov na rozvoj jeho osobnosti. V tomto
procese sa chce na‰a univerzita ako garant vzdelávania zásadn˘m spôsobom podieºaÈ na zmene tradiã-

n˘ch postojov k vlastnému zdraviu. Ide o
vykonávanie tak˘ch aktivít, ktoré vstupujú do
procesu vytvárania zdravého Ïivotného ‰t˘lu. Lebo
len zdrav˘ ãlovek sa môÏe plne venovaÈ svojej práci
alebo ‰túdiu.
âo ponúkame v akademickom roku 2003/ 2004?
V rámci povinn˘ch, voliteºn˘ch a nepovinn˘ch
kreditov ponúka katedra plávanie, aerobik, futbal,
volejbal, basketbal, posilÀovanie a kondiãnú kulturistiku, stoln˘ tenis, pe‰iu turistiku a karate. Pripravujeme zaviesÈ i nové, menej tradiãné a známe ‰porty
ako je florbal, squash, bedminton, rôzne formy
aeróbneho cviãenia a pod. V‰etko v‰ak závisí od
finanãn˘ch prostriedkov, pretoÏe prenajímanie ‰portovísk na uvedené ‰porty je mimoriadne nároãné.
PaedDr. Ernest Broska
vedúci KTV· ÚPHV

Zo ‰tudentskej
autorskej dielne
Sama
Si úsmev na mojej tvári.
Si slza, ktorú vyroním.
Si chôdza mojich nôh.
Si tlkot môjho srdca.
Si nálada, ktorú mením.
Si moje v‰etko
a predsa Èa nemám.

Viera

Mlad˘... keì poviem „spú‰È“, tak myslím stlaãiÈ, nie spraviÈ!...

BlahoÏeláme
V mesiacoch január aÏ marec 2004 oslávia
Ïivotné jubileum:

Zrnko múdrosti
Kritika je pohodlná vec, lebo na útok jedn˘m
slovom treba niekoºko strán obrany.
J.J.Rousseau

Pred tebou som mala priateºov,
ale ani jedného som nemilovala.
Teraz v‰ak milujem tak,
ako som e‰te nikdy nepoznala.
Viem aké to je,
keì je v hre srdce.
Plná strachu, Ïe mi povie‰,
to ão poãuÈ nechcem.
Som ‰Èastná, keì Èa vidím,
dúfam, Ïe aj ty.
Chcem byÈ s tebou kaÏd˘ deÀ
tak prosím, naber odvahu a neuteã.
Veronika

50 rokov
Jozef Donko – rektorát

16.2.1954

55 rokov
Stanislav Kukura – ·D Zamarovce
Anna ·evãíková – ·kolská jedáleÀ
Peter Lukáãik – TPO Záblatie

7.2.1949
4.2.1949
20.3.1949

Pán hlavn˘, prosím vás, ão to je ten kaviár?
To sú predsa jeseterie vajíãka.
V˘borne! Tak mi dajte dve natvrdo.
–––––––––––––––

60 rokov
Ing. Viliam ·tanc,CSc. – FM
Doc. Ing. Stanislav Ko‰ina,CSc.-ÚPHV

Humor napomáha zdraviu

21.2.1944
15.3.1944

70 rokov
prof. Ing. Helena StráÏovská,PhD. – FSEV 18.2.1934
doc. Ing. Ignác Prno,CSc. – FSEV
3.3.1934
prof. Ing. Ján Garaj,DrSc. – rektorát 11.3.1934

Tati, tati, voºakto zvoní?
Plávaj ku dverám, to bude asi ten in‰talatér!
–––––––––––––––
Nervn˘ ‰éf katedry kriãí na asistenta:
âo si o mne myslíte, Ïe som idiot?!
To e‰te neviem, pán ‰éf, ja tu pracujem
len niekoºko dní...

Janko príde domov a hovorí otcovi:
Ocko, vodka zdraÏela!
Bude‰ menej piÈ!
Nie synak môj, ty bude‰ menej jesÈ...
–––––––––––––––
ManÏel kúpi manÏelke klavír.
Tá sa ho od samej radosti p˘ta:
- Povedz mi, drah˘, mám si naÀ postaviÈ
bustu Dvoﬁáka, ãi Smetanu?
- Rad‰ej Smetanu, hovorí muÏ.
Ten bol hluch˘...
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