
2  Prehľad najdôležitejších udalostí  v roku 2011 

Január 

Rektorka ŽU prof. Tatiana Čorejová udelila vedecko-pedagogický titul docent  

s účinnosťou od 1. 1. 2011 Ing. Vladimírovi Konečnému, PhD. z FPEDAS a Ing. Eve 

Nedeliakovej z FPEDAS obom pre študijný odbor 8.2.1 dopravné služby, 

s účinnosťou od 1. 2. 2011 Ing. Liborovi Hargašovi, PhD. z EF pre študijný odbor 5.2.15 

telekomunikácie, Ing. Ľubošovi Buznovi, PhD. a Ing. Petrovi Matisovi z FRI pre študijný 

odbor 9.2.9 aplikovaná informatika a na návrh FRI dr mgr Konradovi Glebockemu 

z Politechniky Czestochowa, Poľsko pre študijný odbor 3.3.15 manažment.  

11. 1. 2011  bol na zasadnutí Akademického senátu  FŠI jednohlasne zvolený za dekana  prof. 

Ing. Ladislav Šimák, PhD. 

Prezident SR vymenoval s účinnosťou od 24. 1. 2011  5 profesorov:  

doc. Dr. Ing. Martina Deckého zo Svf pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby, 

doc. Ing. Matildu Drozdovú, PhD. z FRI pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika, 

doc. Dr. Ing. Juraja Gerliciho  zo SjF pre študijný odbor 5.2.4 motorové, koľajové vozidlá,  

lode a lietadlá, 

doc. RNDr. Tatianu Liptákovú, PhD. zo SjF pre študijný odbor 5.2.26 materiály,  

doc. Ing. Vladimíra Wiesera, PhD. z EF pre študijný odbor 5.2.15 telekomunikácie. 

 

27. 1. 2011 sa uskutočnila v rámci “Programu spolupráce medzi MŠ VVŠ SR a Robert Moriss 

University“, Pensylvánia, USA úvodná návšteva  jej predstaviteľov na ŽU so zámerom  

špecifikovania vedeckej a pedagogickej spolupráce. 

 

ŽU v snahe zabezpečiť pracovníkom parkovacie možnosti vybudovala  pozemné parkoviská  

v areáli na Veľkom Diele s 3 režimami ich využívania. 

 

Február 

 
Na FŠI bola zvolená nová prodekanka  pre vzdelávanie Ing. Eva Sventeková, PhD. a  noví 

prodekani:  pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD., 

pre rozvoj a zahraničné vzťahy Ing. Jozef Ristvej, PhD. 

 

Dňa 2. 2. 2011 sa na SvF uskutočnil Deň otvorených dverí. 

11. 2. 2011 sa na pôde ŽU uskutočnila Pedagogická konferencia SvF. 

Na základe stretnutia  riaditeľky ÚCV Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD. s ruskou spisovateľkou  

Svetlanou Sevickou v Žiline dňa 22. 2. 2011 vznikla myšlienka prehĺbenia spolupráce 

s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave a ÚCV ŽU s cieľom ponúkať kurzy ruského 

jazyka so získaním certifikátu  Puškinovho  inštitútu. 

 

Univerzitná knižnica ŽU  oslávila  50. výročie svojej  existencie. 

 



25. 2. 2011 sa  uskutočnil 14. reprezentačný ples ŽU v stravovacom zariadení ŽU, február bol 

i mesiac konania plesu SvF a FHV. 

 

V oblasti vzdelávania má EF úspešne akreditovaný nový študijný program s názvom 

multimediálne inžinierstvo v 2. stupni štúdia a reakreditované študijné programy 

automatizácia v 1. stupni štúdia a riadenie procesov v 2. stupni štúdia. 

 

Marec 

 
1.- 2. 3. 2011  sa  na pôde ŽU, FHV konal 1. ročník interdisciplinárnej konferencie PRIZMA 

s cieľom vytvoriť platformu pre stretávanie sa odborníkov rôznych vedeckých disciplín    

spolu s osobnosťami  kultúrneho a spoločenského života. 

 
9. 3. 2011 sa konalo na ŽU stretnutie vedenia ŽU s predsedom NR SR p. Richardom Sulíkom, 

venované problému výstavby diaľnic v žilinskom regióne, smerovaniu tranzitnej dopravy 

v regióne  a vplyvu dostavby rýchlostnej  cesty R1. 

11. 3. 2011 bola na FŠI založený Dobrovoľný hasičský  zbor Katedry požiarneho  inžinierstva 

s počtom členov 47 kvôli tréningom a organizovaniu športovo-vedomostných hasičských 

súťaží. 

19. - 23. 3. 2011 sa rektorka ŽU prof. Tatiana Čorejová v rámci monitorovacej návštevy 

programu ERASMUS zúčastnila osláv 100. výročia spolupracujúcej Univerzity Porto v 

Portugalsku. Spolupráca začala už v roku 2005, v rámci nej 18 študentov  a 4 pedagógovia 

ŽU absolvovali pobyt na Univerzite Porto a ŽU privítala 29 portských študentov a 1 

pedagóga.   

23. 3. 2011 pod záštitou rektorky ŽU zorganizoval Ústav telesnej výchovy ŽU vo Vrátnej 

doline 10. ročník Otvorených majstrovstiev ŽU v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu za 

veľmi hojnej účasti študentov i zamestnancov ŽU. 

29. 3. 2011 sa uskutočnil na pôde ŽU seminár „Mobility doktorandov a výskumných 

pracovníkov - podmienky a možnosti“, organizovaný SAIA Žilina v spolupráci so ŽU. 

Apríl 

5. 4. 2011 sa pod záštitou OZVSV  rektorátu  uskutočnilo ERASMUS informačné stretnutie 

orientované na študentov, ktorí majú záujem  absolvovať ERASMUS  študijný pobyt alebo 

praktickú stáž na európskych univerzitách. 

11. 4. 2011  sa na pôde FHV uskutočnila ďalšia prednáška z cyklu Disputationes Scientificae. 

Vzácnym hosťom bol prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc. z Katedry anglistiky 

a amerikanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. 

14. 4. 2011 sa uskutočnila na ŽU prezentácia medzinárodného projektu Juhokórejskej 

Yeungjin College z mesta Daeghu zameraného na spoluprácu  univerzita - priemysel, v rámci 

ktorého ponúka študentom ŽU 1-ročný pobyt v Kórei zameraný na praktickú výučbu v oblasti 

elektroinžinierstva, IT a strojárstva. 



19. 4. 2011 boli na slávnostnom zasadnutí VR ŽU odovzdané diplomy a medaily udelených  

titulov „doctor honoris causa“ dlhoročným spolupracovníkom ŽU prof. Ing. Karolovi 

Vasilkovi, DrSc. profesorovi  TU Košice a Ing. Zdeňkovi Lovečkovi, CSc. riaditeľovi  

spoločnosti VUIS-CESTY, spol. s.r.o Bratislava. 

27. 4. 2011 oslávila Katedra požiarneho inžinierstva FŠI 10. výročie svojho vzniku. 

28. 4. 2011 sa  na SvF konala súťaž Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

V celoštátnej súťaži získal mladý výskumník Ing. Marián Sýkora, PhD. zo SvF ŽU, Katedry 

stavebných konštrukcií a mostov ocenenie „Mladý výskumník roka 2010“ za prácu  v odbore 

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. 

V siedmom ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky tvorby internátnych rozhlasových 

štúdií RÁDIO-RALLYE 2011 získal tím Žilinského internátneho  rozhlasového štúdia Rádio 

X  početné ocenenia (9 medailí v rôznych kategóriách, z toho 4 za prvé miesto). 

Ústav celoživotného vzdelávania ŽU sa zapojil do centralizovaného projektu koordinovaného  

Európskou asociáciou pre celoživotné vzdelávanie (EUCEN). Snahou koordinátora je v 

spolupráci s 15 partnerskými univerzitami z celej Európy stimulovať aktívne prepojenie 

akademického výskumu v oblasti celoživotného vzdelávania s každodennou praxou tak, aby 

dochádzalo k výmene poznatkov založenej na princípe vzájomnej výhodnosti. 

 

V apríli sa konali fakultné kolá ŠVOČ na FŠI (Záchranné služby), EF (Elektrotechnika  

elektroenergetika, Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, Biomedicínske 

inžinierstvo) a FHV (Hudba, Humanitné vedy, Pedagogické vedy,  Matematika, Anglický 

jazyk a literatúra). 

Časopis  študentov Žilinskej univerzity ŽUŽO oslávil 15. výročie založenia. 

Pracovníci  a študenti ŽU sa zapojili do verejných debát v rámci projektu Café Európa , ktorý  

bol zameraný na  kontroverzne postavené debaty z rôznych oblastí. 

Fakulta PEDAS zorganizovala 5. ročník medzinárodného sympózia – stretnutie Európskej 

asociácie dopravných fakúlt. 

Máj 

4.- 5. 5. 2011 sa prvýkrát na pôde ŽU konal piaty ročník konferencie Inovačný rozvoj 

regiónov s cieľom poukázať na možnosti pre začínajúcich podnikateľov. Okrem diskusií, 

odovzdávania cien, zaujímavých prezentácií prebiehali i  sprievodné akcie pre študentov 

(bezplatné poradenstvo v oblasti práva, účtovníctva, využitia služieb podnikateľského 

inkubátora, ponuka spolupráce podnikov pri výbere témy bakalárskej  a diplomovej práce). 

Pod názvom „Odštartuj kariéru v nemeckej firme“  sa v spolupráci Veľvyslanectva Spolkovej 

republiky Nemecko, Nemecko – slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a  ŽU konal  5. 

5. 2011 na pôde ŽU veľtrh pracovných príležitostí, na ktorom sa prezentovalo 10 nemeckých 

firiem rôzneho zamerania. Bol určený predovšetkým pre študentov technického zamerania. 



9. 5. 2011 sa zišla v novom zložení Správna rada ŽU. V tajnom hlasovaní bol za predsedu 

zvolený  Ing. Jaroslav Mlynček, konateľ spoločnosti AQUADOL SK. 

10. 5. 2011 študenti EF a FRI pripravili štart stratosférického prieskumného balóna 

Universum II postaveného v rámci študentského projektu s cieľom zachytávať telemetrické 

údaje. 

13. 5. 2011 sa konali slávnostné promócie novovymenovaných docentov a absolventov 

doktorandského štúdia. Vedecko-pedagogický titul docent udelila rektorka ŽU prof. Tatiana 

Čorejová s účinnosťou od 1. 3. 2011 Ing. Petrovi Štrochovi, PhD. z RSBP, spol. s r.o. Ostrava 

pre študijný odbor 8.3.6 záchranné služby na návrh FŠI ŽU,   

s účinnosťou od  1.6.2011 Ing. Karolovi Grondžákovi, PhD.  z FRI pre študijný odbor 9.2.9 

aplikovaná informatika, Ing. Jánovi Genčimu, PhD. z FEI TU Košice pre študijný odbor  

9.2.9 aplikovaná  informatika na návrh FRI ŽU, Ing. Ľuboslavovi Dulinovi zo SjF ŽU pre 

študijný odbor 5.2.52 priemyselné inžinierstvo a Ing. Petrovi Bubeníkovi zo SjF ŽU pre 

študijný odbor 5.2.52 priemyselné inžinierstvo. 

V nadväznosti na januárovú  návštevu predstaviteľov súkromnej univerzity Roberta Morissa 

z Pittsburghu, Pensylvánia, USA sa v dňoch 15.-16.5.2011 uskutočnila druhá návšteva jej 

predstaviteľov na ŽU so zámerom podrobnejšie prerokovať spoluprácu s FPEDAS, FRI, EF 

FHV a UK. 

20. 5. 2011 sa na letisku Dolný Hričov konalo slávnostné  otvorenie Simulačného centra  ako 

vyústenie spolupráce FPEDAS a LVVC pri vzdelávaní a výcviku  leteckého personálu, ktoré 

bolo vytvorené s podporou štrukturálnych fondov v rámci celouniverzitného projektu. 

26. 5. 2011 Ústav telesnej výchovy ŽU v spolupráci  s inými organizáciami  usporiadal  15. 

ročník  populárneho bežeckého podujatia – Beh do Strečnianskych hradných schodov.                                                                                                                                                                                                      

30. 5. 2011 sa na spoločnom rokovaní zišiel odstupujúci a novozvolený Akademický senát 

ŽU. Novým predsedom sa stal doc. Ing. Martin Vaculík, PhD., vedúci Katedry 

telekomunikácií na EF. 

Úrad priemyselného vlastníctva SR zaevidoval ako desaťtisíci patent výskumníkov EF 

Katedry telekomunikácií a multimédií doc. V. Hottmara a doc. L. Schwartza za projekt 

„Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu“. 

Jún 

1. 6. 2011  FHV uskutočnila Koncert starej hudby v Kostole sv. Barbory v Žiline.   

 

V dňoch 1. - 2. 6. 2011 Fakulta špeciálneho inžinierstva zorganizovala v poradí už 16.  

medzinárodnú vedeckú konferenciu „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“.  

6. - 7. 6. 2011 FPEDAS, Katedra železničnej dopravy zorganizovala 13. ročník 

medzinárodnej vedeckej konferencie EUROKOMBI-INTERMODAL 2011. 

 



V dňoch 15. - 16. 6. 2011 sa uskutočnila opätovná návšteva predstaviteľov Robert Morris 

University, Pittsburgh, Pensylvánia, USA. Hlavnými bodmi v rokovaniach s fakultami ŽU 

boli príprava študentských výmen, príprava výskumnej spolupráce a riešenie inovatívnych  

možností spolupráce  prostredníctvom využívania elektronických médií.  

27. - 29. 6. 2011 sa uskutočnila 9. medzinárodná  európska  vedecká konferencia doktorandov 

a mladých vedeckých pracovníkov TRANSCOM 2011 s početnou účasťou zahraničných 

odborníkov  v 9 sekciách  a s 365 publikovanými príspevkami. 

Novým prodekanom pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou sa na FHV stal PhDr. 

Dalibor Mikuláš, PhD. 

Od roku 2011 FŠI začala udeľovať Cenu profesora Jána Mikolaja za významný prínos v 

rozvoji pedagogickej činnosti a vedeckej práce učiteľov a vedeckých pracovníkov, za 

vynikajúce študijné výsledky študentov a za významný prínos pri zabezpečovaní činnosti 

fakulty.  

Júl 

Ústav telesnej výchovy ŽU usporiadal v spolupráci so športovým klubom AC UNIZA pre deti 

zamestnancov ŽU Detský športový tábor  s denným dochádzaním. 

11. - 15. 7. 2011 sa konala obľúbená Žilinská detská univerzita, na ktorej promovalo 125 

„bakalárikov“ a „inžinierikov“. Pomoc poskytli rôznym spôsobom všetky fakulty ŽU,  

Stredoslovenská energetika, mesto Žilina, Slovenská sporiteľňa. 

September 

13. - 14. 9. 2011 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Premeny obsahu vzdelávania 

vysokých škôl ako odraz súčasnej spoločnosti, Slovensko,  ktorú zorganizovala FHV. 

 

FHV zorganizovala 16. 9. 2011 vedecký seminár Súčasné aspekty filológie IV . 

 

19. - 20. 9. 2011 zorganizovala FPEDAS, Katedra spojov, 9. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie POSTPOINT 2011 - Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, 

pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít. 

 

Za účasti predstaviteľov mesta Žilina, ŽSK a spolupracujúcich podnikov sa konalo dňa 26. 9. 

2011 slávnostné otvorenie 59. akademického roku  Žilinskej univerzity. 

 

Katedra leteckej dopravy FPEDAS zorganizovala stretnutie absolventov katedry od jej 

vzniku.  

 

Od septembra do decembra 2011 realizovala Univerzita tretieho veku pri ÚCV ŽU 

v spolupráci s FRI projekt s názvom „Vek nesmie byť prekážkou“ venovaný  systematickému 

štúdiu počítačových znalostí. 

 



V septembri 2011 sa FHV zapojila do medzinárodného  projektu Programu celoživotného 

vzdelávania Leonardo PaCTT Project. Náplňou projektu je mapovanie súčasného stavu 

spôsobu vzdelávania učiteľov v jednotlivých krajinách a jeho porovnávanie.  

 

Október 

12. 10. 2011 bol SjF ŽU odovzdaný firmou Siemens,  s. r. o. dar  v hodnote 1,3 milióna eur – 

30 licencií softvérového systému PLM Tecnomatix a Teamcenter. Získanie softvéru  znamená 

pre SjF a celú ŽU obrovský kvalitatívny skok a posúva vzdelávanie a prípravu odborníkov 

v oblasti inovačných výrobných procesov v automobilovom i iných druhoch priemyslu  

smerom k vedomostnej spoločnosti. 

19. 10. 2011 sa na pôde EF ŽU uskutočnilo stretnutie zástupcov vedenia ŽU a fakúlt FRI a EF  

s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti IBM Slovensko. Bola uzatvorená rámcová zmluva 

o spolupráci, uskutočnila sa odborná prednáška o vízii inteligentných dopravných systémov 

a tiež  slávnostné otvorenie Kompetenčného centra pre inteligentné dopravné systémy. 

Pilotným projektom centra je projekt zameraný na využitie senzorov pri riadení dopravy 

s použitím  softvérových nástrojov IBM. ŽU uspela v konkurencii VŠ z celého sveta a od 

IBM  získala grant 10 000 USD na projekt, ktorý sa rieši na pôde FRI. 

25. 10. 2011 sa konalo celoslovenské odborné kolokvium Mediálna výchova v kontexte 

celoživotného vzdelávania pedagógov  pripravené FHV.  

 

V dňoch 27. - 28. 10. 2011  usporiadala  FHV Koncert starej hudby  v priestoroch  Radnice 

mesta Žilina.   

 

FPEDAS, Katedra ekonomiky zorganizovala 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´11. 

 

Na pôde ŽU sa konala prednáška guvernéra NBS s názvom Európska centrálna banka 

a Národná banka Slovenska - úlohy a postavenie inštitúcií a ich vzájomná spolupráca. 

Organizátorom bola FPEDAS, Katedra ekonomiky.  

 

November 

V dňoch 3. - 6. 11. 2011 sa zástupcovia ŽU v zložení - rektorka ŽU prof. Ing. Tatiana 

Čorejová, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. z FŠI ŽU a prodekanka pre vzdelávanie FŠI 

ŽU Ing. Eva Sventeková, PhD. - zúčastnili 20. medzinárodnej vedeckej konferencie 

„TRANSPORT 2011“ na pôde Vysokej školy dopravy Todora Kableškova (VTU TK) v Sofii. 

Vyvrcholením programu bolo slávnostné podpísanie novej zmluvy o spolupráci na ďalšie 5-

ročné obdobie s prítomnosťou zástupcov médií. Podpísanie zmluvy otvára široké možnosti 

spolupráce takmer všetkým fakultám ŽU. 

 

V dňoch 10. a 11. 11. 2011  sa uskutočnil v poradí 8. ročník medzinárodnej konferencie 

„Digital Technologies“. Konferenciu organizovali EF a  FRI ŽU. Fakulta riadenia a 

informatiky tento rok poskytla pre konferenciu svoje priestory a technické vybavenie.  



Zásadným pre konferenciu bol špeciálny workshop na tému analýzy spoľahlivosti. Konanie 

workshopu finančne podporil jeden z partnerov konferencie „ESRA - European Safety and 

Reliability Association“. 

 

11. 11. 2011 rektorka ŽU prof. Tatiana Čorejová, udelila s účinnosťou od 1. novembra 2011 

vedecko-pedagogický titul docent: Ing. Alžbete Sapietovej, PhD. zo SjF ŽU pre študijný 

odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika, Ing. Milanovi Vaškovi, PhD. zo SjF ŽU pre študijný 

odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika, Ing. Giangovi Nguyenovi, PhD. zo SvF ŽU pre študijný 

odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Ing. Pavlovi Kohútovi, PhD. z Ústavu 

súdneho inžinierstva ŽU pre študijný odbor 5.2.58 súdne inžinierstvo, návrh predložila SvF 

ŽU, mgr inž. Jacekovi Selejdakovi, PhD. z Wydzialu Zarzadzania Politechniki 

Czestochowskiej, pre študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály, návrh predložila 

SjF ŽU, Mgr. Vladimírovi Míkovi, PhD. z FŠI ŽU pre študijný odbor 8.3.7 občianska 

bezpečnosť. 

V dňoch 22.- 24. 11. 2012 sa po prvýkrát sa na FŠI konala medzinárodná študentská 

olympiáda pod názvom „Profesionálna a osobná bezpečnosť”, ktorej sa zúčastnili aj študenti 

a učitelia z ukrajinskej partnerskej vysokej školy.  

Predstavitelia ŽU a spoločnosti DATALAN, a. s. podpísali 29. 11. 2011 zmluvu o dielo na 

zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb, ako aj čiastkovú vykonávaciu zmluvu k 

základnej zmluve na realizáciu projektu s názvom „Slovenská infraštruktúra pre 

vysokovýkonné počítanie“. Predmetom jednej z dvoch zmlúv podpísaných so spoločnosťou 

DATALAN, a. s. je dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva ako aj licenčného 

softvérového vybavenia pre 16 projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré 

sa uskutočňujú na ŽU. 

 

ŽU poctili 30. 11. 2011 svojou návštevou zástupcovia veľvyslanectva Francúzskej republiky 

v SR pán Rachid Makhloufi, atašé pre univerzitnú, vedeckú a odbornú spoluprácu a pán 

Pascal Schaller, atašé pre jazykovú spoluprácu. Program ich návštevy pozostával z rokovania 

s prorektorom doc. Ing. P. Fabiánom, PhD. a z prezentácie pre študentov ŽU o možnostiach 

štúdia vo Francúzsku. 

 

 Na základe certifikátu Cambridge ESOL Centre examination sa stal Ústav celoživotného 

vzdelávania ŽU akreditovaným skúšobným centrom s právom  skúšať vlastných  študentov  aj 

externých záujemcov o Cambridge ESOL certifikáty, ktoré sú vedúcim portfóliom 

certifikátov pre študentov angličtiny. 

Prezident SR  Ivan Gašparovič vymenoval s účinnosťou 

od 28. novembra 2011 za profesorov: 

doc. Ing. Annu Križanovú, CSc. z FPEDAS ŽU pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a 

manažment podniku, 

doc. Ing. Máriu Franekovú, PhD. z EF ŽU pre študijný odbor 5.2.14 automatizácia, 

doc. Ing. Zdeňka Dvořáka, PhD. z FŠI ŽU v študijnom 

odbore 5.2.59 doprava, návrh predložila FPEDAS ŽU. 

 



„Univerzitné športové dni 2011“ pri príležitosti Dňa študentstva usporiadali Ústav telesnej 

výchovy, športový klub Academic ŽU a Slovenská asociácia univerzitného športu. Záštitu nad 

podujatím prevzala rektorka ŽU. Súťažilo sa v devätnástich športových odvetviach. 

 

Katedra cestnej a mestskej dopravy FPEDAS na žiadosť Policajného prezídia SR uskutočnila  

kurz pre vojenskú políciu. Kurz prebiehal v dňoch 28. 11. – 2. 12. 2011 a osvedčenia získalo 

28 vojenských policajtov. Absolventi kurzu „Základy dopravného inžinierstva“ sa vzdelávali 

v oblasti riešenia, posudzovania a rozhodovania neustále zložitejších úloh rozvoja dopravných 

systémov v zmysle spoločensky prijateľnej deľby dopravnej práce v osobnej i nákladnej 

doprave. 

 

FPEDAS, Katedra spojov zorganizovala 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou 

účasťou DONT‘2011 - transfer poznatkov medzi akademickou sférou a praxou so zameraním 

sa na automatickú identifikáciu a zachytávanie údajov (AIDC). 

 

December 
 

Dňa 14. 12. 2011 sa uskutočnilo stretnutie vedenia SvF ŽU s členmi akademickej obce.  

 

V dňoch 1. - 4. decembra 2011 sa konala 43. konferencia slovenských matematikov v Jasnej 

pod Chopkom, ktorú organizačne pripravila FHV. 

 

V rámci riešeného európskeho projektu Competency Based e-Portal of Security And Safety 

Engineering, kde je FŠI hlavným koordinátorom, bol vytvorený vedecký časopis European 

Journal of Security and Safety, ktorý má ambíciu stať sa významným európskym žurnálom 

v oblasti bezpečnosti. 

 

 

 

 

 


