
2  Prehľad najdôležitejších udalostí  v roku 2010 

Január 

Rektor ŢU prof. Ján Bujňák udelil s účinnosťou od 4. 1. 2010 vedecko-pedagogický titul 

docent dr inţ. Arkadiuszovi Szymanekovi z Wydzialu Inzynierii Ochrony Srodowiska 

Politechniky Czestochowskej, Poľsko, pre študijný odbor 5.2.6 energetické stroje 

a zariadenia. Návrh predloţila SjF. 

 

Prezident SR vymenoval 4 profesorov ŢU:  

doc. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. zo SjF  pre študijný odbor 5.2.6 energetické stroje a 

zariadenia, 

doc. Ing. Aleša Janotu, PhD. z EF pre študijný odbor 5.2.14 automatizácia, 

doc. Ing. Fedora Kállaya, PhD. z EF pre študijný odbor 5.2.14 automatizácia, 

doc. Dr. Ing. Miroslava Neslušana zo SjF pre študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a 

materiály. 

Účasť rektora ŢU prof. J. Bujňáka na prezídiu EUA v Bruseli ako úradujúceho prezidenta 

Slovenskej rektorskej konferencie. 

20. 1. 2010 sa na ŢU uskutočnil 2. slovensko-český vedecko-pracovný seminár na tému 

„Metamorfózy hodnoty podniku“. Seminár zorganizovala Katedra ekonomiky FPEDAS 

s cieľom vytvoriť priestor pre doktorandov oboch foriem štúdia, aby si vymenili poznatky a 

skúsenosti z oblasti premien hodnoty podniku.  

 

25. 1. 2010 sa na pôde FŠI prvýkrát stretli zakladajúci členovia a podporovatelia prvej 

stredoeurópskej univerzitnej bunky Medzinárodnej asociácie krízových manaţérov. IAEM 

(International Associationof Emergency Managers) je nezisková vzdelávacia organizácia 

určená na popularizáciu cieľov záchrany ţivota a ochrany majetku počas mimoriadnych 

udalostí. 

 

27. – 29. 1. 2010 sa v Terchovej uskutočnil jubilejný XV. medzinárodný seminár doktorandov 

SEMDOK 2010. Podujatie organizované Katedrou materiálového inţinierstva SjF bolo 

prednostne orientované pre doktorandov zaradených do vedeckej výchovy v odboroch 

„Materiály“ a „Medzné stavy materiálov. 

 

Sťahovanie vydavateľstva ŢU EDIS do priestorov v hospodárskom bloku HB bolo 

skomplikované počasím a technickými problémami – prevoz zariadení s hmotnosťou od 

jedného kila aţ po 7 ton, archívy a nespočetné balíky papiera si vyţiadali nielen financie, ale 

aj sily a ochotu jeho zamestnancov. 

 

Február 

 

2. 2. 2010 sa v hoteli Holiday Inn Ţilina uskutočnil tretí ročník vedeckého seminára „Súčasné 

aspekty filológie”, ktorý pravidelne organizuje Katedra anglického jazyka a literatúry FPV. 

Vo svojich vystúpeniach účastníci prezentovali zameranie a výsledky vlastnej 



vedeckovýskumnej činnosti z oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického 

jazyka. 

 

ÚCV ŢU ako koordinátor projektu TAPE (Trans-generational Arts/cultural Platform in 

Education), podporeného v rámci programu LLP/Grundtvig - učiace sa partnerstvá, sa 

zúčastnil na prvom stretnutí projektových partnerov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. - 6. 2. 

2010 v meste Lihula v Estónsku. Cieľom projektu je podpora medzigeneračného dialógu 

prostredníctvom umeleckých a kultúrnych aktivít.  

 

8. 2. 2010 navštívili ŢU zástupcovia regionálnej samosprávy, univerzít a podnikateľských 

agentúr zo Sliezska (Poľská republika) v rámci začínajúceho projektu regionálnej inovačnej 

stratégie. Hlavné témy boli: participácia univerzity na regionálnej inovačnej stratégií; 

participácia univerzity na inovačných projektoch kraja; Ţilinská univerzita a transfer 

technológií a inovácií.  

 

V rámci cyklu vzdelávania zamestnancov ŢU organizovaného Ústavom celoţivotného 

vzdelávania sa 8. 2. 2010 uskutočnil seminár s názvom „Duševné vlastníctvo v projektoch 7. 

rámcového programu“. Rezonovala otázka konzorciálnej zmluvy ako významného 

dokumentu určujúceho „pravidlá hry“ pre východiskové aj nové znalosti vytvorené v 

projekte. 

 

12. 2. sa uskutočnil v stravovacom zariadení ŢU 13. reprezentačný ples Ţilinskej univerzity. 

 

15. 2. 2010 sa na ŢU oficiálne otváral nový predmet s názvom „Povolanie podnikateľ“. Ide 

o pilotný projekt trénovania podnikateľských zručností v rámci univerzitného štúdia na 

Slovensku. Predmet vznikol spoluprácou ŢU s Vedecko-technologickým parkom Ţilina a 

Junior Achievement Slovensko 

 

17. 2. 2010 sa konalo medzinárodné „Masterclasses 2010“, seminár o fyzike mikrosveta pre 

46 študentov zo 14 stredných škôl v Ţilinskom kraji. Séria prednášok a cvičení sa konala na 

ŢU pod vedením učiteľov z Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty. 
 

Veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Henry Cuny odovzdal 17. 2. 2010 rektorovi ŢU 

prof. Jánovi Bujňákovi francúzske štátne vyznamenanie, „Officier dans l´Ordre National des 

Arts et Lettres - Oficiér Rádu umenia a literatúry“ za francúzsko-slovenskú spoluprácu. 

 

ŢU je vďaka tímu z FŠI (v spolupráci s FRI a ÚCV) medzinárodným koordinátorom jedného 

z 10 centralizovaných multilaterálnych projektov prijatých v rámci LLP/Erasmus 

podprogramu modernizácia vysokoškolského vzdelávania a jediným koordinátorom 

centralizovaného projektu zo Slovenska. Projekt s názvom „Competency Based-portal of 

Security and Safety Engineering“ (eSEC-portál) zabezpečí prepojenie praxe, odbornej 

komunity so vzdelávacími inštitúciami nielen v rámci určitého regiónu, ale prepojí jednotlivé 

krajiny v rámci Európskej únie. 

 

Miešaný spevácky zbor OMNIA FPV sa v dňoch 19. – 20. 2. 2010 zúčastnil na 

Medzinárodnom festivale súčasnej zborovej hudby Canti veris Praga v metropole ČR. Zbor 

OMNIA, ktorý patrí k najlepším vysokoškolským akademickým speváckym zborom na 



Slovensku, sa pod vedením dirigentky Mgr. art. et Mgr. Moniky Baţíkovej stal absolútnym 

víťazom súťaţe. 

 

V Remeši (Francúzsko) sa 28. 2.-1. 3. 2010 uskutočnilo uţ piate stretnutie reprezentantov 

výskumných inštitúcií, odbornej verejnosti a zástupcov progresívnych firiem, aktívnych 

najmä v inováciách a nových technológiách. Prezident regiónu Champagne –Ardenne opäť 

pozval zahraničných účastníkov z Európy, francúzskych zámorských území, a tohto roku aj z 

Quebeku. Zo Slovenska pri treťom okrúhlom stole rektor ŢU prof. J. Bujňák referoval o 

význame absolventov doktorandského štúdia z regionálneho aspektu. 

 

Marec 

 

Na zasadnutí Akademického senátu FRI, ktoré sa konalo 1. 3. 2010, bol na funkčné obdobie 

1. 4. 2010 aţ 31. 3. 2014 zvolený za dekana fakulty prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 

 

Rektor ŢU prof. Ján Bujňák udelil s účinnosťou od 1. 3. 2010 vedecko-pedagogický titul 

docent Ing. Richardovi Pastirčákovi, PhD. z Výskumného a servisného centra SjF pre študijný 

odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály. 

 

Otvorenie kafetérie pre študentov a zamestnancov ŢU vo vestibule  novej budovy AF na 

Veľkom diele. 

 

Rektor ŢU prof. Ján Bujňák sa zúčastnil v dňoch 11. – 12. 3. 2010 v Budapešti a následne vo 

Viedni na Bolonskej výročnej ministerskej konferencii. Vedúcimi delegácií bolo 28 ministrov 

zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie. Rokovanie sa zaoberalo reformami štruktúry 

štúdia, udeľovaných diplomov, spoluprácou pri zaisťovaní kvality v spoločnej Európe, 

výmenami študentov a uznávaním absolvovanej časti štúdia na inej škole. 

 

12. 3. 2010 sa uskutočnil historicky prvý Deň otvorených dverí FPV. Pedagógovia FPV 

spoločne so študentmi pripravili pre záujemcov o štúdium pribliţne trojhodinový program, 

počas ktorého sa dozvedeli všetky potrebné informácie o moţnostiach štúdia na najmladšej 

fakulte ŢU. 

 

Veľtrh pracovných príleţitostí pre študentov ŢU sa konal 16. 3. 2010 vo vestibule budovy 

AF. Tento projekt je organizovaný študentskou organizáciou IASTE Slovakia a jeho hlavnou 

myšlienkou je priblíţiť firmy študentom, a tak im pomôcť uplatniť sa na trhu práce. 

 

Univerzitná kniţnica ŢU sa v dňoch 22. – 28. 3. 2010 zapojila do 11. ročníka Týţdňa 

Slovenských kniţníc. V rámci tohto týţdňa kniţnica ponúkala viaceré zaujímavé akcie, okrem 

iného výstavu kniţných noviniek a prednášku „Elektronické informačné zdroje a ich vyuţitie 

vo vede a vzdelávaní“. 

 

AC UNIZA v spolupráci s ÚTV ŢU, SAUŠ a ZO OZPŠaV usporiadali dňa 24. 3. 2010 pod 

záštitou rektora ŢU vo Vrátnej doline XII. ročník majstrovstiev ŢU a IX. ročník otvorených 

majstrovstiev ŢU v zjazdovom lyţovaní a snoubordingu.  

 

 

Účasť rektora ŢU prof. Jána Bujňáka v dňoch 25. – 26. 3. 2010 na predsedníctve Európskej 

asociácie univerzít (EUA) v Seville (Španielsko). Rokovanie bolo zamerané na doktorandské 

štúdium. 



 

Pri príleţitosti Dňa učiteľov 25. 3. 2010 odovzdal minister školstva SR Ján Mikolaj za 

dlhoročnú pedagogickú prácu a inovatívny prístup k vyučovaniu ocenenie - veľkú medailu sv. 

Gorazda pedagógovi EF RNDr. Ladislavovi Vikisálymu. 

 

Apríl 

 
Rektor  ŢU prof. Ján Bujňák udelil vedecko-pedagogický titul docent: 

• s účinnosťou od 1.4.2010 

Ing. Stanislavovi Hreusíkovi, PhD. z Výskumného ústavu dopravného, a.s., Ţilina, pre 

študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, návrh predloţila FPEDAS 

Ing. Miriam Jankalovej, PhD. z FPEDAS, pre študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové 

ekonomiky 

Ing. Liborovi Švadlenkovi, Ph.D. z Dopravnej fakulty Jana Pernera, Univerzita Pardubice, pre 

študijný odbor 8.2.2 poštové sluţby, návrh predloţila FPEDAS 

Ing. Márii Trojanovej, PhD. zo SvF, pre študijný odbor 5.2.8 stavebníctvo, 

• s účinnosťou od 15. apríla 2010 

RNDr. Kataríne Bachratej, PhD. z FRI, pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika 

Ing. Emilovi Kršákovi, PhD. z FRI, pre študijný odbor 9.2.9  aplikovaná informatika. 

 

14. – 15. apríla 2010 sa uskutočnil seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2010 (14. 

ročník), ktorý v spolupráci so Ţeleznicami Slovenskej republiky zorganizovala Katedra 

ţelezničného staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty ŢU. 

 

19. 4. 2010 – predstavovanie kandidátov na rektora ŢU: prof. Ing. Tatiana Čorejová, CSc. – 

dekanka FPEDAS, prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. – prorektor pre zahraničné vzťahy a styk 

s verejnosťou, prof. Ing. Štefan Medvecký, CSc. - dekan SjF. 

 

Akademický senát dňa 26. 4. 2010 v tajnom hlasovaní zvolil kandidáta na rektora. V prvom 

kole volieb zvíťazila nadpolovičnou väčšinou hlasov prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., 

doterajšia dekanka FPEDAS. 

 

Katedra energetickej techniky SjF usporiadala v dňoch 28. – 30. 4. 2010 v Bojniciach uţ 

XVII. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Aplikácia experimentálnych a 

numerických metód v mechanike tekutín a energetike“. 

 

Rektor ŢU prof. Ján Bujňák sa zúčastnil ako predstaviteľ SRK na výročnom stretnutí 

generálnych riaditeľov pre vysokoškolské vzdelávanie a predstaviteľov národných 

rektorských konferencií konanom v dňoch 29. - 30. 4.2010 v Zaragoze. Hlavnými témami 

boli: výsledky štúdie o reformách vzdelávacieho systému, prezentácie o vplyve priemyselnej 

praxe na proces modernizácie vzdelávacích a vedeckovýskumných inštitúcií, ako aj príklady 

efektívnych reforiem niektorých univerzít. 

 

29. - 30. 4. 2010 usporiadala Katedra technológie a manaţmentu stavieb SvF v spolupráci so 

Slovenskou cestnou spoločnosťou 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu Q-2010 zameranú 

na prípravu, výstavbu a financovanie cestnej a diaľničnej siete. 

 

 

 

 



Máj 

 
V rámci projektu LPP 0242-09 „Spoznajme Bioniku - Technické inovácie inšpirované 

prírodou“ riešiteľský kolektív zo SjF , JLF UK v Martine a UKaI ŢU pripravili 6. 5. 2010 

prvý odborný seminár zameraný na priblíţenie interdisciplinárneho odboru Bionika s názvom: 

„Potenciál prírody - moţnosti techniky. V rámci projektu bola pripravená informačná 

internetová stránka www.bionika.uniza.sk, ktorá má slúţiť na sprístupnenie odboru Bionika 

širokej verejnosti. 

 
10. 5. 2010 sa uskutočnil štvrtý ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov. Cieľom bolo 

predstavenie trendov v inováciách a inovačných riešeniach z celého sveta so zameraním na 

regionálnu úroveň najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií, dopravy, 

automobilového, leteckého a materiálového priemyslu. 

 
12. 5. 2010 navštívil ŢU Ing. Ivan Mikloš. Vo svojej prednáške pod názvom „Ekonomické 

problémy súčasnosti “ poukázal na niektoré príčiny vzniku finančnej krízy a jej dopad na 

Slovensko. 

 
13. 5. 2010 Katedra ekonomiky FPEDAS uskutočnila medzinárodný vedecký seminár. 

„Aktuálne otázky uplatnenia štátnej politiky v praxi“. Cieľom bolo prezentovať výsledky 

vedeckého skúmania a praktických skúseností uplatňovania štátnej politiky v oblasti dopravy, 

vedy a výskumu v podmienkach globalizácie s dôrazom na vyuţívanie moderných nástrojov 

financovania investičných a rozvojových zámerov. 

 
14. 5. 2010 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie vedeckej rady ŢU, rozšírené o vedecké rady 

SjF, EF a FRI, na ktorom si prevzali z rúk rektora ŢU prof. Jána Bujňáka atribúty udelených 

titulov „doctor honoris causa“ páni prof. Dr hab. inţ. Józef Matuszek, profesor Akademii 

Techniczno-Humanistycznej v Bielsku-Bialej, Poľsko a prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder, 

profesor na Technische Universität Braunschweig, Nemecko. 

 

17. 5. 2010 si Akademický senát FPEDAS spomedzi štyroch kandidátov zvolil novú dekanku 

– doc. Ing. Annu Kriţanovú, CSc. 

 

8. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2010 sa uskutočnila na ŢU v dňoch 24. -25. 5. 2010. 

V rámci konferencie sa konalo aj prvé zasadnutie spoločnej odbornej skupiny IAS/IES, ktorú 

zaloţila a viedla prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD. z EF, ktorej pri tejto príleţitosti 

odovzdal bývalý predseda IEEE Dr. Mark Halpin dekrét Senior Member of IEEE. 

 

CETRA – Ústav dopravy ŢU v spolupráci s EF, so Slovenskou vedecko-technickou 

spoločnosťou dopravy usporiadali 26. – 27. 5. 2010 18. medzinárodné sympózium EURO – 

Ţel 2010 s podtitulom „Oţivenie ekonomiky – nová výzva pre ţeleznice“.  

 

26. – 27. 5. 2010 sa na pôde FTVŠ UK Bratislava uskutočnili Akademické majstrovstvá SR 

vo futsale - futsalisti ŢU Ţilina sa stali akademickými majstrami Slovenska. 

 

Jún 

 

1. 6. 2010 minister školstva SR Ján Mikolaj otvoril nové Dátové centrum pre výskum a vývoj 

(DC VaV), ktoré sa nachádza v priestoroch ŢU v Hospodárskom bloku. Ide o počítač 

http://www.bionika.uniza.sk/


v hodnote takmer jednej miliardy slovenských korún, ktorý zabezpečí spracovanie potrebných 

informácií pre vedu a výskum v SR. 

 

15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Riešenie krízových situácií v špecifickom 

prostredí“ sa uskutočnil v dňoch 2. – 3. 6. 2010 v priestoroch ŢU. Cieľom bolo vytvoriť 

platformu na výmenu teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických 

skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, 

z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov. 

 

2. - 3. 6. 2010 sa konala na ŢU 4. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Ochrana 

pred poţiarmi a záchranné sluţby“. Konferenciu organizovala Katedra poţiarneho 

inţinierstva FŠI. Cieľom bolo oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami a praktickými 

skúsenosťami z oblasti ochrany pred poţiarmi. 

 

Ústav telesnej výchovy ŢU v spolupráci s AC UNIZA a ZO OZ PŠaV pripravili 5. 6. 2010 v 

poradí uţ 3. ročník športového podujatia pod názvom Univerzitný športový deň. 

 

Rektor ŢU prof. Ján Bujňák udelil vedecko-pedagogický titul docent:  

s účinnosťou od 1. 6. 2010: 

Dr. Ing. Kataríne Zgútovej zo SvF pre študijný odbor 5.2.8 stavebníctvo 

 s účinnosťou od 10. 6. 2010: 

Ing. Tomášovi Lovečkovi, PhD. z FŠI, pre študijný odbor 8.3.1 ochrana osôb a majetku. 

 

9. 6. 2010 si SvF prostredníctvom Akademického senátu SvF zvolila nového dekana. 

Navrhnutý bol len jeden kandidát – prof. Ing. Josef Vičan, CSc. 

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval s účinnosťou od 28. 6. 2010 za 

profesorov: 

doc. RNDr. Miroslavu Růţičkovú, CSc. z FPV  pre študijný odbor 9.1.9 

aplikovaná matematika, návrh predloţila Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

doc. Ing. Juraja Spaleka, PhD. z EF pre študijný odbor 5.2.14 automatizácia,  

doc. Ing. Evu Tillovú, PhD. zo SjF pre študijný odbor 5.2.26 materiály. 

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval s účinnosťou od 2. 7. 2010 za 

rektorku Ţilinskej univerzity prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD.  

 

Júl 

 

12. - 16. 7. 2010 sa konal 6. ročník Ţilinskej detskej univerzity pre bakalárske a inţinierske 

štúdium s programom „bakalárik“ a „inţinierik“ s rekordnou účasťou 217 detí. 

 

August 

 

Rektorka ŢU prof. Tatiana Čorejová udelila s účinnosťou od 1. 8. 2010 vedecko-pedagogický 

titul docent: 

Ing. Darine Chlebíkovej, PhD. z FPEDAS pre študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové 

ekonomiky a dr inţ. Krzysztofovi Olejnikovi z Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji, Lublin, 

Poľsko, pre študijný odbor 5.2.59 doprava, návrh predloţila Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov ŢU. 

 



Jubilejný X. ročník  „Letnej školy únavy materiálov“, ktorú organizuje Katedra materiálového 

inţinierstva SjF a Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV priebeţne od roku 1992, 

sa uskutočnila v dňoch 30. 8. aţ 3. 9. 2010. 

 

September 

 

12. – 16. 9.2010 sa na pôde ŢU konal XIX. rusko - poľsko - slovenský seminár „Teoretické 

základy stavebného inţinierstva“, ktorého organizátorom bola SvF. 

 

14. – 15. 9. 2010 sa konala prvá medzinárodná konferencia „From Zero to ATPL“, ktorú 

organizovala Katedra leteckej dopravy FPEDAS. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia 

EASA (Európsky letecký úrad), zástupcovia z takmer všetkých členských štátov EU, USA, 

výrobcovia leteckej techniky, simulátorov, letecké spoločnosti ako ich konečný odberateľ  

 

Pri príleţitosti 20. výročia vzniku FRI sa uskutočnila 17. 9. 2010 konferencia na tému 

„Informačno-komunikačné technológie a Manaţment- IKTAM 2010“. 

 

Rektorka ŢU prof. Tatiana Čorejová predloţila Akademickému senátu ŢU návrh na 

schválenie zmenu názvu Fakulty prírodných vied ŢU na: 

Fakultu humanitných vied, anglický ekvivalent: Faculty of Humanities. AS ŢU návrh dňa 20. 

septembra 2010 schválil. 

 

Akademický senát ŢU na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2010 schválil návrhy na nových 

prorektorov ŢU:  

doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., prorektor pre vzdelávanie,  

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prorektor pre vedu a výskum 

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prorektor pre rozvoj,  

doc. Ing. Peter Fabián, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou. 

 

21. – 22. 9. 2010 sa uskutočnilo stretnutie slovenských, českých a poľských seniorov pri 

príleţitosti 15. výročia zaloţenia Univerzity tretieho veku. Univerzita tretieho veku je od 

akademického roku 2006/2007 na ÚCV plne integrovaná. 

 

23.- 24. 9. 2010 sa uţ po trinásty raz konala na FŠI medzinárodná vedecko-odborná 

konferencia LOGVD 2010 Dopravná logistika a krízové situácie. 

 

24. 9. 2010 sa na pôde ŢU konalo slávnostné otvorenie 58. akademického roku spojené s 

výnimočnou udalosťou – s inauguráciou novej rektorky ŢU prof. Ing. Tatiany Čorejovej, 

PhD. Do vedenia univerzity tak nastúpila desiata magnificencia a zároveň prvá rektorka v 

histórii univerzity. 

 

Jubilejný, tridsiaty ročník seminárov pod názvom „Hudobné knihovníctvo na polceste?“ sa 

konal v dňoch 28. - 29. 9. 2010 na pôde ŢU. Cieľom konferencie s podtitulom „Hudba a 

knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia“ bolo nielen doplňovanie odborných 

hudobných vedomostí, ale aj výmena skúseností a nových poznatkov v oblasti hudobného 

knihovníctva. 



Október 

 

20. 10. 2010 sa na pôde ŢU konal historicky prvý ročník festivalu multimediálnych diel – 

MediaFest. V kategórii animovaných filmov zvíťazilo dielko „Essential Question“ študentky 

z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FPV Kataríny Štecákovej a v kategórii hranej 

tvorby „Binárne emócie“ Martina Dzurňáka z Katedry telekomunikácií a multimédií EF. 

 

26. - 27. 10. 2010 sa uskutočnilo XVII. medzinárodné stretnutie odborníkov z oblasti 

traťových strojov - seminár SETRAS. Témami tohtoročných prednášok boli: mechanizácia 

pre údrţbu koľaje a výhybiek, diagnostické a meracie prostriedky, dvojcestné stroje a 

európska legislatíva a normalizácia v oblasti traťového hospodárstva. 

 

28. – 29. 10. 2010 sa vo Vrátnej doline uskutočnil 36. aktív pracovníkov odboru oceľových 

konštrukcií. Usporiadateľom bola Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF. Príspevky 

boli zamerané na problematiku oceľových, drevených a kompozitných konštrukcií ako aj 

mostov. 

 

Na podporu riešenia technických, technologických, materiálových, ako aj prevádzkových a 

ekonomických otázok zariadení, ktoré vyuţívajú obnoviteľné zdroje energie, zorganizovali 

pracovníci Detašovaného pracoviska EF v Liptovskom Mikuláši uţ 6. ročník konferencie 

„Alternatívne zdroje energie“ ALER 2010. Cieľom bolo umoţniť fóru vedcov, odborníkov 

a pedagógov prezentáciu výsledkov výskumu v oblasti metód, trendov a technológií 

alternatívnych zdrojov energie. 

 

November 

 

ŢU získala ocenenie za zapojenie sa do súťaţe Národná cena SR za kvalitu 2010 v kategórii 

C3 (iné organizácie verejného sektora). Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaţe sa 

uskutočnilo dňa 8. 11. 2010 v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. 

 

9. - 10.11.2010 sa na FŠI uskutočnil v poradí uţ siedmy ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie s názvom Mladá veda 2010. Cieľom bola prezentácia výsledkov 

vedeckovýskumnej práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov v 

tematických blokoch krízový a rizikový manaţment, bezpečnostný manaţment, záchranné 

sluţby a doprava v krízových situáciách. 

15. 11. 2010 rektorka ŢU prof. Tatiana Čorejová získala ocenenie Junior Achievement  

Slovensko za podporu pri rozvoji a šírení filozofie programov Junior Achievement 

a implementáciu programu  Povolanie podnikateľ v prostredí vysokých škôl. 

24. 11. 2010 v novej koncertnej sále Katedry hudby FPV predviedli sólistka Opery SND v 

Bratislave Terézia Kruţliaková - Babjaková a klavirista Daniel Buranovský v rámci 

medzinárodného odborného seminára na tému „Tvorivé vyučovanie spevu“ strhujúco 

nezvykle pestrú dramaturgiu. Zriadením koncertnej sály a ponúkaním umeleckých podujatí na 

najvyššej profesionálnej úrovni ŢU zvyšuje svoj v súčasnosti nevyhnutný kultúrny kredit. 

V termíne 29. 11. - 3. 12. 2010 sa konal „Týţdeň vedy a techniky na Slovensku“. ŢU sa doň 

zapojila troma celouniverzitnými akciami a 15 sprievodnými podujatiami organizovanými 

jednotlivými pracoviskami ŢU. 

 

 



December 

 

1. 12. 2010 navštívili ŢU zástupcovia juhokórejského Yeungijin Colege z mesta Daeghu 

s cieľom nadviazať spoluprácu a poskytovať moţnosť absolvovať študijný pobyt študentom 

zo ŢU. 

 

Dňa 7. 12. 2010 navštívil ŢU francúzsky atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Rachid 

Makhloufi, ktorý informoval o systéme vzdelávania vo Francúzsku a o štipendiách 

francúzskej vlády. 

 

7. 12. 2010 boli prezidentom SR Ivanom Gašparovičom ocenení medzi 11 študentskými 

osobnosťami aj dvaja študenti zo ŢU – Ing. Lucia Murínová (FRI) a Ing. Peter Tvaroţek( EF). 

 

Dňa 9. 12. 2010 navštívila ŢU jeho excelencia Pavel Matratovič Kuznecov, mimoriadny a 

splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR. Témou stretnutia vedeného prof. Tatianou 

Čorejovou, rektorkou ŢU bola existujúca i potenciálna spolupráca v oblasti vysokoškolského i 

ďalšieho vzdelávania s univerzitami a Ruskej federácie. 

 

Rektorka ŢU prof. Tatiana Čorejová slávnostne odovzdala docentské dekréty 4 docentom 

a dekani jednotlivých fakúlt ŢU odovzdali doklady o absolvovaní doktorandského štúdia 92 

absolventom doktorandského štúdia na svojich školiacich pracoviskách. 

 

Profesia, s.r.o. udelila ŢU ocenenie za Najlepšie výberové procesy v roku 2010 – RecruitRank 

Awards 2010. ŢU tak získala certifikát v kategórii Spoločnosti. Na základe hodnotenia 

uchádzačov prostredníctvom sluţby RecruitRank sa ŢU dostala medzi TOP 10 spoločností, 

medzi ktorými sa umiestnila na 3. mieste. 

 

20. 12. 2010 bola Fakulta prírodných vied na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2010-

15787/46239:4-071 premenovaná na Fakultu humanitných vied. 

 

21. 12. 2010 sa Ţilinská univerzita a spoločnosť SkyToll dohodli na spolupráci vo vzdelávaní, 

vedeckovýskumnej činnosti a technickom rozvoji. V budúcnosti by výsledky spolupráce 

mohli výrazne prispieť k poskytovaniu nových sluţieb pre  jednotlivé zainteresované subjekty 

v oblasti cestnej dopravy.  


