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Trenčín, 15. december 2016 
Župan TSK medzi ocenenými za rozvoj vedy a vzdelanosti 
 

 

Na pôde púchovskej Fakulty priemyselných technológií (FPT) Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa vo štvrtok 15. decembra 2016 uskutočnilo slávnostné 

zasadnutie Vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií. Slávnostné zasadnutie bolo 

spojené aj s odovzdaním Pamätnej medaily FPT v Púchove za rozvoj fakulty, vedy 

a vzdelanosti pri príležitosti 20. výročia vzniku FPT v Púchove predsedovi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi. Pamätnú medailu udelil trenčianskemu 

županovi ešte bývalý dekan fakulty prof. Ing. Ján Vavro, PhD., ktorého na tomto poste od 8. 

decembra 2016 vystriedala prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 

 

„V rámci výročia sme pristúpili k oceneniu významných ľudí, ktorí pomohli rozvoju Fakulty 

priemyselných technológií z hľadiska vzdelanosti, vedy, ale aj z hľadiska celkového prínosu 

pre spoločnosť,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. 

Ing. Jozef Habánik, PhD. Medzi ocenenými boli aj minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky Peter Plavčan a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Dušan Čaplovič. „Chcem poďakovať pánovi profesorovi Vavrovi, ktorý je odchádzajúcim 

dekanom Fakulty priemyselných technológií v Púchove za toto ocenenie, ktoré si veľmi vážim 

a taktiež mu poďakovať za to, čo ako dekan pre fakultu urobil. Novozvolenej dekanke pani 

profesorke Ondrušovej želám veľa zdravia, šťastia, tvorivej práce a nápadov pri vedení 

fakulty. Ako predseda Správnej rady Trenčianskej univerzity chcem tiež poďakovať rektorovi 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka za to, ako sa stará o celú univerzitu a o jej 

jednotlivé fakulty,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

 

Spolupráca medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a Trenčianskym 

samosprávnym krajom je na veľmi dobrej úrovni. „Podarilo sa nám naštartovať niektoré nové 

procesy, aktívne sme sa prihlásili k projektu Zelená župa, hlásime sa k systému duálneho 

vzdelávania a prepájania odborného vzdelávania s trhom práce, pretože sú to témy, ktoré sa 

dotýkajú aj života našej univerzity. Pre prax je dnes potrebné vychovávať aj technicky 

orientovaných študentov, ktorí nájde uplatnenie hneď po skončení štúdia v priemysle. Okrem 

toho hľadáme aj nové trendy v oblasti kreatívneho priemyslu, budovania kreatívneho centra, 

zážitkového centra pre vedu a techniku, ktoré bude určené pre žiakov základných 

a stredných škôl,“ doplnil rektor Trenčianskej univerzity.     
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Fakulta priemyselných technológií v Púchove bola založená v roku 1996. Odvtedy vychovala  

množstvo kvalitných absolventov, o čom svedčí aj skutočnosť, že absolventi fakulty patria 

medzi 6% najlepšie zarábajúcich absolventov jednotlivých študijných programov vysokých 

škôl na Slovensku.            
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