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2 Prehľad najdôležitejších udalostí v roku 2012 

Január  

S účinnosťou od 1.1.2012  udelila rektorka ŽU Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
vedecko-pedagogický titul docent: 
• Ing. Jánovi Ližbetinovi, PhD. z FPEDAS ŽU, pre študijný odbor 8.2.1 dopravné služby, 
• Ing. Slavomírovi Hrčekovi, PhD. zo SjF ŽU, pre študijný odbor 5.2.5 časti a mechanizmy 
strojov, 
• Ing. Róbertovi Kohárovi, PhD. zo SjF ŽU, pre študijný odbor 5.2.5 časti a mechanizmy 
strojov, 
• Ing. Róbertovi Labudovi, PhD. zo SjF ŽU, pre študijný odbor 5.2.4 motorové vozidlá, 
koľajové vozidlá, lode a lietadlá, 
• Ing. Márii Ďurišovej, PhD. z FRI ŽU, pre študijný odbor 5.3.15 manažment, 
• Ing. Andrei Sujovej, PhD. z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, pre študijný odbor 5.3.15 
manažment, návrh predložila FRI ŽU. 
 
20.1.2012 sa na ŽU konal pod záštitou Katedry anglického jazyka a literatúry FHV ŽU 
vedecký seminár s názvom “Súčasné aspekty vyučovania cudzích jazykov.” Seminár sa 
uskutočnil v rámci projektu KEGA s názvom Rozvoj vyšších myšlienkových funkcií žiaka 
v integrovanom vyučovaní. Podujatie ponúklo priestor na diskusiu o aktuálnej problematike 
výučby anglického jazyka so zameraním na metódu CLIL (Content and Language Integrated  
Learning). 
 
V dňoch 23.-26.1.2012 sa študenti ŽU zúčastnili v Banskej Bystrici na III. Slovenskej 
univerziáde. Patrí k vrcholným slovenským univerzitným podujatiam, na ktorých štartujú 
športovci s najvyššou športovou výkonnosťou. Veľmi dobré výsledky dosiahli vo florbale, 
squashi a boulderingu. 
 
Katedra materiálového inžinierstva SjF ŽU organizuje tradične koncom januára každoročne 
od roku 1996 medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK pre doktorandov odborov 
„Materiály“ a „Medzné stavy materiálov“. Na seminári 25.-27.1.2012 doktorandi prezentovali 
výsledky vlastných experimentálnych prác, navzájom sa informovali o skúsenostiach a 
poznatkoch získaných počas vedeckej práce na školiacich pracoviskách.  
 
Zaujímavý workshop speváckeho zboru ŽU OMNIA zameraný na hity skupiny ABBA 
prebiehal v spolupráci s lotyšskými lektormi v priestoroch Katedry hudby FHV ŽU v dňoch 
27.- 31.1.2012. 
 
Katedra stavebných konštrukcií a mostov SVF ŽU usporiadala 30.1.2012 tradičný Seminár 
katedier a ústavov kovových a drevených konštrukcií ČR a SR. Základnou tematikou 
seminára bola problematika výskumu. Z prezentovaných referátov vyplynulo zameranie 
výskumu na výstižnejšie navrhovanie nosných systémov v súlade so spoločnými európskymi 
štandardmi.  
 

Na rok 2012 pripadlo 25. výročie vzniku programu ERASMUS. Na celoeurópskom 
slávnostnom podujatí v Bruseli 30.-31.1.2012 reprezentovali slovenské vysoké školy 2 
veľvyslanci - obaja zo ŽU: Ing. Jana Vitvarová, PhD., veľvyslankyňa za študentov a Ing. 
Jozef Ristvej, PhD., veľvyslanec za pedagógov. 
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Na prízemí vysokoškolského internátu (blok E-F) bol otvorený nový bufet s cieľom rozšíriť 
a  priblížiť možnosti stravovania pre študentov ŽU. 
 

Február 

 
Spevácky zbor FHV OMNIA zožal veľký úspech vo francúzskom Saint-Etiénne 5.-8.2.2012 
na majstrovských zborových kurzoch vedených renomovanými dirigentami z Francúzska 
a USA. 
 
Pre nové zámery v oblasti praktickej výučby a budovania laboratória dopravných služieb 
spoločnosť Marius Pedersen, a.s prispela k podpore výskumnej činnosti a  vzdelávania 
študentov Katedry cestnej a  mestskej dopravy FPEDAS ŽU dňa 7.2.2012 odovzdaním 
nákladného automobilu ako výučbovej pomôcky študentom. 
 
Katedra riadiacich a informačných systémov EF ŽU naďalej úzko spolupracovala so 
spoločnosťou Siemens. Dôkazom je ďalšie budovanie laboratória bezpečnostne kritických 
riadiacich systémov. 
 
Marec 
 
Rektorka ŽU prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. udelila vedecko-pedagogický titul docent: 
• s účinnosťou od 1.3.2012: 
Ing. Stanislavovi Filipovi, PhD. z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v 
Bratislave pre študijný odbor 8.3.7 občianska bezpečnosť, návrh predložila FŠI ŽU, 
• s účinnosťou od 1. 4.2012: 
Dr. Ing. Petrovi Vestenickému z EF ŽU pre študijný odbor 5.2.14 automatizácia. 
 
V súlade s dohodou Programu spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Robert Morris University 
(RMU) v Pittsburghu v Pensylvánii, USA navštívila ŽU v dňoch 6.–7.3.2012 opätovne 
delegácia predstaviteľov univerzity. Na rokovaní boli prezentované tematické okruhy 
vedeckej a pedagogickej spolupráce so zameraním na vytipované oblasti, ako sú ekologické 
technológie, udržateľný rozvoj, virtuálne továrne, informačné systémy, vedomostné 
inžinierstvo a ďalšie. 
 
V  dňoch 6.–9.3.2012 sa konal v  poradí druhý ročník univerzitnej synergickej platformy 
s  názvom PRIZMA. Príspevky sa zameriavali na tému kultúrnej identity, ktorú riešili v rámci 
diskusií v nasledovných sekciách: Médiá, Vzdelávanie, Hudba, Anglistika a Amerikanistika.  
 
12.3.2012 bol odštartovaný v spolupráci so žilinskou firmou T+T projekt „Separácia odpadu 
na ŽU“. Firma dodala univerzite lisovací kontajner na triedený papier len za prevádzkové 
náklady a 13 sád vonkajších kontajnerov zdarma. 
 
15.3.2012 sa v rámci podujatia Inovačný rozvoj regiónov IRR – Dni nápadov a inovácií konal 
v Žiline Veľtrh študentských spoločností. ŽU, ako dlhoročný partner podujatia IRR, doplnila 
podujatie prezentáciou možností štúdia formou výstavného stánku. Študenti a vysokoškolskí 
učitelia informovali o študijných programoch, prezentovali zaujímavé technológie a práce 
študentov ŽU. V rámci poskytnutého priestoru zamestnanci univerzity oboznamovali 
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verejnosť s cieľmi a výstupmi projektov zameraných na zvyšovanie kvality vzdelávania, ktoré 
sú na univerzite implementované s podporou štrukturálnych fondov. 
 
V dňoch 26.–30. 3.2012 bola pod názvom „Veda – výskum – poznatky“ sprístupnená výstava, 
v rámci ktorej si záujemcovia mohli pozrieť najnovšie knižné novinky vo fonde univerzitnej 
knižnice. 27. 3. zorganizovali pracovníci Univerzitnej knižnice ŽU v spolupráci s Emerald 
Group Publishing seminár „Publikovanie vo svetových odborných časopisoch“. 
 
28.3.2012 sa konala akademická slávnosť - Deň učiteľov, na ktorej rektorka ŽU odovzdala 20  
zaslúžilým pedagógom plaketu J. A. Komenského. 
 
V dňoch 29.3.-1.4.2012 sa uskutočnil v poradí už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže 
internátnych rozhlasových štúdií RÁDIORALLYE 2012. Rádio X ŽU porota označila 
za najlepšie slovenské študentské rádio roku 2012, odnieslo si celkovo 11 diplomov. 
 
EF ŽU organizovala v mesiacoch marec a apríl 2012 Študentskú vedecko-odbornú súťaž 
(ŠVOS) v oblastiach výskumu: Elektrotechnika a elektroenergetika, Informatické vedy, 
automatizácia a telekomunikácie , Biomedicínske inžinierstvo. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 
38 študentov fakulty, účastníkom súťaže, ktorí odovzdali prácu v anglickom jazyku podľa 
požadovanej šablóny bola udelená navyše odmena – účasť na medzinárodnej študentskej 
konferencii POSTER 2012 v Prahe. 
 
 
Apríl  
 
Podujatie TechDays Slovakia 2012 sa ako jedno z najväčších stretnutí IT komunity konalo 
3.4.2012  aj na pôde ŽU. Organizátori ponúkali niekoľko simultánnych prednáškových 
blokov a v popoludňajších praktických kempoch detailné technické informácie 
od  špičkových profesionálov. Prítomní ocenili jedno z prvých predstavení Windows 8, Nokia 
Windows Phone, Windows Server 8, SQL Server 2012, System Center 2012 a viac ako 
tridsať prednášok najväčších špecialistov o najnovších technológiách. 
 
12.4.2012 bol prvý Cambridge ESOL deň, ktorý organizoval Ústav celoživotného vzdelávania 
ŽU ako autorizované Cambridge ESOL centrum. Cieľom bolo informovať študentov všetkých 
troch stupňov vysokoškolského štúdia ako aj akademickú verejnosť o možnostiach získania 
certifikátov vhodných pre študentov ŽU: FCE – Cambridge Certificate: First, CEA – 
Certificate in Advaced English a BEC – Business English Certificates na úrovni Preliminary, 
Vantage a Higher, priblížiť im ich, poukázať na ich váhu pri uplatnení sa na trhu práce. Mali 
možnosť zoznámiť sa s presným postupom jednotlivých skúšok, možnosťami prípravy na ne, 
či učebnými materiálmi, s ktorými sa počas prípravných kurzov pracuje. 
 
V  dňoch 26.–27. 4.2012 sa uskutočnil XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Zvyšovanie bezpečnosti a  kvality v  civilnom a  vojenskom letectve“. V diskusiách 
zaznievala zo strany leteckých prevádzkovateľov, ako aj odborníkov zo zahraničia potreba 
väčšej otvorenosti a transparentnosti pri prijímaní legislatívnych rozhodnutí v oblasti 
civilného letectva, ktoré majú vplyv na  jeho kvalitu a  bezpečnosť. Nosnými témami 
konferencie boli prevádzka lietadiel, vzdelávanie a výcvik leteckého personálu, lietadlová 
technika, manažment letovej prevádzky a letísk. 
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Máj  
 
Národná kancelária Programu celoživotného vzdelávania Bratislava usporiadala pri 
príležitosti 25. výročia vzniku programu Erasmus a 15. výročia jeho existencie v SR 
slávnostnú konferenciu dňa 7.5. 2012, na ktorej bolo ŽU odovzdané významné ocenenie – 
značka „Kvalita Erasmus mobility 2012“. 
 
FŠI ŽU ako koordinátor medzinárodného projektu eSEC prezentovala jeho výsledky na 11. 
medzinárodnej konferencii WSEAS o vzdelávaní a vzdelávacích technológiách 11.-13.5.2012 
v Singapure. Špecifická problematika bezpečnosti s prepojením na vzdelávací proces vyvolala 
pozitívne reakcie zástupcov univerzít z Thajska, Malajzie, Filipín, Taiwanu, Číny i Austrálie.   
 
19.-21.5.2012 sa študenti ŽU zúčastnili 32. ročníka medzinárodných športových hier 
SPORTFEST 2012 v tureckom Istanbule. Napriek veľkej konkurencii urobili študenti ŽU 
dobré meno nielen ŽU, ale i celému  Slovensku.  
 
Na ŽU sa v dňoch 21.-23.5.2012  konal už 29. ročník medzinárodného kolokvia piatich štátov 
(SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Nemecko) organizovaný Katedrou materiálového inžinierstva 
SjF ŽU zameraný na výmenu skúseností a informácií v oblasti materiálového inžinierstva.  
 
24.5.2012  bol riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva ŽU prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. 
za svoju doterajšiu rozsiahlu publikačnú a vedeckú činnosť a dlhodobý prínos pri výchove 
expertov ocenený Zlatým záchranárskym krížom – cenou za mimoriadny prínos pre 
záchranárstvo.  
 
24.5.2012 usporiadal Ústav telesnej výchovy ŽU v poradí už 16. ročník populárneho 
bežeckého podujatia - Behu do strečnianskych hradných schodov. 151 schodov sa podarilo 
zdolať 249 pretekárom z celého žilinského kraja. 
 
Construmat - pravidelné stretnutie slovenských a českých akademických pracovísk 
zaoberajúcich sa problematikou stavebných materiálov sa konalo na SvF ŽU dňa 30.5.2012.   
 
EDIS – vydavateľstvo ŽU obstaralo nový automat pre lepenú väzbu, stroj priniesol zrýchlenie 
výroby a diametrálne odlišnú kvalitu knihárskeho spracovania učebníc, skrípt, časopisov. 
 
Jún 
 
24.6.2012 podpísala rektorka ŽU rámcovú zmluvu medzi SAMSUNG Electronics Slovakia, 
s.r.o. a ŽU. Predmetom zmluvy je deklarovanie zásad a  princípov spolupráce, podpory 
a  realizácie aplikovaného výskumu, ktorého účelom bude stanovenie štandardov pre využitie 
výskumu v  elektromechanickom priemysle na báze efektívnosti a vzájomnej prospešnosti. 
 
Júl  
 
Rektorka ŽU prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. udelila s účinnosťou od 1.7.2012 vedecko-
pedagogický titul docent: 
Ing. Petrovi Braciníkovi, PhD. z EF ŽU  v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová 
elektrotechnika, 
PaedDr. Petrovi Hockickovi, PhD. z EF ŽU  v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie 
a materiály. 
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Kancelária podporných štruktúr 7. rámcového programu na  podporu výskumu a inovácií EÚ 
Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) usporiadala v spolupráci 
so ŽU 3.7.2012 na pôde ŽU celoslovenský informačný deň. Na podujatí boli pracovníkmi 
SOVVA, národnými delegátmi programových výborov a národnými kontaktnými osobami 
prezentované pripravované nové výzvy na podávanie projektov pre jednotlivé výskumné 
oblasti. Na záver boli prezentované pravidlá účasti v 7. RP a s nimi spojené právne a finančné 
otázky.  
 
Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval s účinnosťou od 10. 7. 2012 za profesorov:  
doc. Ing. Danu Bolibruchovú, PhD. zo SjF ŽU v študijnom odbore 5.2.7 strojárske 
technológie a materiály,   
doc. Dr. Ing. Jozefa Komačku zo SvF ŽU v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby,   
doc. Ing. Ľuboša Kučeru, PhD.  zo SjF ŽU v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy 
strojov,   
doc. Ing. Juraja Mičeka, PhD. z FRI ŽU v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, 
doc. Ing. Andreja Nováka, PhD. z FPEDAS ŽU v študijnom odbore 5.2.59 doprava. 
 
Spevácky zbor OMNIA FHV ŽU získal v dňoch 3.-8.7.2012 na 22. ročníku Medzinárodného 
festivalu akademických speváckych zborov IFAS v Pardubiciach prvé miesto v zlatom pásme 
v kategórii komorných miešaných zborov a strieborné pásmo v kategórii skladieb jedného 
štýlu artificiálnej hudby. 
 
Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku prof. Douglas Dean Osheroff pôsobiaci na  Katedre fyziky 
Stanfordovej univerzity USA uskutočnil zdvorilostnú návštevu ŽU. Okrem vrelého prijatia na 
rokovaniach na EF a FŠI vyjadril obdiv vybudovanému univerzitnému kempusu ŽU. 
 
V  dňoch 1.-6.7.2012 sa pod záštitou prezidentov SR Ivana Gašparoviča a prezidenta ČR 
Václava Klausa na pôde FHV ŽU uskutočnil 26. svetový kongres Spoločnosti vied a umení so 
sídlom v USA s  ústrednou témou: SVU and its Role in the Era of Globalisation: Transatlantic 
Collaboration, Innovation and Preservation. Kongresu transatlantickej spolupráce sa zúčastnili 
zástupcovia štyridsiatich univerzít, ale aj ďalších vedeckovýskumných a  kultúrnych inštitúcií 
z USA, SR, ČR, Japonska, Nemecka, Švajčiarska, Poľska a  Švédska.  
 
Letná aktivita Žilinská detská univerzita 2012 sa v roku 2012 uskutočnila v termíne od 9.7. 
do 13.7.,  zo 121 prihlásených detí úspešne promovalo ako „bakalárikovia“ alebo 
„inžinierikovia“ 115 detí.  
 
August 
 
Stavbár – folklórny súbor ŽU sa v  auguste zúčastnil 31. ročníka medzinárodného festivalu 
FIS - Festival Internacional de la Sierra v Španielsku, kde úspešne reprezentoval  ŽU a SR. 
 
September 
 
Od 1.9.2012 je v prevádzke nový dochádzkový systém pre evidenciu zamestnancov 
a doktorandov denného štúdia. Nový systém umožňuje integráciu s informačným systémom 
SOFIA. V  súčasnosti zostáva prenos údajov do miezd prostredníctvom tlačovej zostavy pre 
mesačné vyhodnotenie dochádzky. 
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19.9.2012 sa v  priestoroch ŽU konal 1. ročník podujatia s názvom Športový deň rektorky ŽU 
2012. Jeho organizátormi boli Ústav telesnej výchovy ŽU, Academic ŽU, Rada ZO OZ 
PŠVVaŠ pri ŽU, SAUŠ a MŠVVŠ SR. 
 
V dňoch 20.-21.9.2012 sa už po pätnásty raz konala na FŠI ŽU medzinárodná vedecko-
odborná konferencia LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie. Konferenciu 
organizovala Katedra technických vied a informatiky FŠI. 
 
V  dňoch 20.– 21.9.2012 sa v Žiline uskutočnila pod záštitou rektorky ŽU konferencia INAIR 
2012 – International Conference on Air Transport. Z vyše 80 účastníkov pricestovalo takmer 
50 zo štátov Európy, medzi nimi i predstavitelia významných medzinárodných organizácií - 
IATA (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov), samotných leteckých dopravcov 
(Lufthansa), výrobcov lietadlovej techniky (Airbus), či leteckých simulátorov. Pre účastníkov 
zo západoeurópskych krajín bola táto konferencia pre nich skutočným prínosom, pretože 
získať také množstvo informácií z našich geografických končín o špecifikách miestnych 
podmienok z prvej ruky nie je vždy jednoduché. 
 
V dňoch 23.–26.9.2012 sa na  Aristotelovej univerzite v  gréckych Thessalonikách 
uskutočnila výročná 40. SEFI konferencia pod názvom Engineering Education 2020: Meet the 
Future. ŽU reprezentoval na tejto konferencii doc. PeadDr. Peter Hockicko, PhD. z EF ŽU, 
ktorý zastupuje Slovensko v PWG (Physics Working Group) pracovnej skupine SEFI. Jeho 
príspevok s názvom: Attractiveness of Learning Physics by Means of Video Analysis and 
Modeling Tools bol spomedzi 160 odprezentovaných príspevkov ocenený cenou: Best paper 
award – First place. 
 
24.9.2012 rektorka ŽU slávnostne otvorila 60. akademický rok 2013/2013. Pri tejto 
príležitosti udelila zamestnancom a doktorandom ďakovné listy za význačnú publikačnú 
činnosť.  
 
Dňa 27.9.2012 Univerzita tretieho veku ŽU otvorila nový akademický rok 2012/2013. Viac 
ako 400 starších učiacich sa zasadlo opäť do školských lavíc. Počas trojročného záujmového 
štúdia majú možnosť stretnúť sa s odborníkmi z  rôznych oblastí poznania pôsobiacich nielen 
na akademickej pôde, ale aj v praxi. 
 
Pod gesciou ŽU v spolupráci s VÚD, a.s., Žilina, firmou VÚTCH – Chemitex, s.r.o., Žilina 
a CEIT, a.s., Žilina bola žiakom a študentom škôl a návštevníkom nákupného centra Aupark 
Žilina ponúknutá možnosť nazrieť do sveta vedy a prezentáciou reálnych exponátov priniesť 
aj nezvyčajné zážitky v rámci „Noci výskumníka“, ktorá sa konala dňa 28.9.2012. 
 
Od 30. 9. 2011 sa stal na obdobie 3 rokov ÚCV Autorizovaným centrom pre Cambridge 
jazykové skúšky s pôsobnosťou v žilinskom regióne na dobu neurčitú a s rozšírenou 
pôsobnosťou na celé Slovensko. 
 
Október 
 
Dňa 5.10.2012 zorganizoval Ústav telesnej výchovy ŽU so športovým klub ACADEMIC ŽU 
a  GOLF PARK RAJEC prvé kolo Vysokoškolskej golfovej ligy. Súťaž sa uskutočnila 
v golfovom rezorte GOLF PARK RAJEC, ktorý pripravil pre účastníkov vynikajúce 
podmienky. Zúčastnilo sa ho 21 golfistov zo všetkých slovenských vysokých škôl a univerzít.  
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ŽU sa už po šestnásty krát zúčastnila ako vystavovateľ na najväčšom medzinárodnom 
študentskom veľtrhu a  prezentácii vysokých škôl AKADÉMIA & VAPAC, veľtrh 
vzdelávania, práce a cestovania, ktorý sa konal v dňoch 9 - 11.10.2012  v  priestoroch 
Národného tenisového centra v Bratislave. 
 
 
V dňoch 10.-12.10.2012 sa v Žiline konal „Medzinárodný kongres Rescue Fórum 112“. 
Záštitu nad kongresom prevzali minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák, ministerka 
zdravotníctva SR JUDr. Zuzana Zvolenská a  rektorka ŽU Dr.h.c. prof.  Ing. Tatiana 
Čorejová, PhD. Počas kongresu sa konali 11.10.2012 aj Majstrovstvá Slovenska vo 
vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. 
 
V dňoch 11.–12.10.2012 sa na pôde ŽU uskutočnil IX. ročník Medzinárodnej vedeckej 
konferencie mladých vedeckých pracovníkov a  doktorandov MLADÁ VEDA 2012 
s podtitulom VEDA A KRÍZOVÉ SITUÁCIE. Tematické zameranie konferencie možno 
rozdeliť do štyroch základných oblastí: krízový manažment, ochrana osôb, majetku 
a informácií, záchranné služby a  kritická infraštruktúra.  
 
22.10.2012 Dopravná univerzita Todora Kableshkova  v Sofii udelila titul doctor honoris 
causa rektorke ŽU  prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. za príspevok  k rozvoju spolupráce 
medzi oboma inštitúciami.  
 
24.-25.10.2012 sa konal na ŽU 18. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – 
SETRAS 2012 organizovaný VTS pri ŽU, generálnym riaditeľstvom ŽSR a ŽU. Bola 
zvýraznená tematika prác s výhybkami, diagnostika a zváranie koľajníc. 
 
November 
 
Rektorka ŽU Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. udelila s účinnosťou  od 1.11.2012 
vedecko-pedagogický titul docent: 
• Ing. Andrejovi Kapjorovi, PhD. zo SjF ŽU v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje 
a zariadenia, 
• Ing. Štefanovi Papučíkovi, PhD. zo SjF ŽU v študijnom odbore 5.2.6  energetické stroje 
a zariadenia, 
• Ing. Radovanovi Nosekovi, PhD. zo SjF ŽU  v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje 
a zariadenia, 
• Ing.  Martinovi Bugajovi, PhD. z FPEDAS ŽU v študijnom odbore 5.2.59 doprava,  
• Ing. Martinovi Kendrovi, PhD. z FPEDAS ŽU  v študijnom odbore 5.2.59 doprava,  
• Ing. Gabriele Lajčákovej, PhD. zo SvF ŽU  v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika,   
• Mgr. Jakubovi Soviarovi, PhD. z FRI ŽU v študijnom odbore 3.3.15 manažment. 
 
8.11.2012 udelil minister ŠVVŠ SR Dušan Čaplovič Centru excelencie pre leteckú dopravu  
pôsobiacom na ŽU diplom za vynikajúcu prezentáciu výsledkov činnosti Centier 
excelentnosti výskumu za rok 2012.  
 
Dopravný podnik mesta Žiliny sa po dohode so ŽU a magistrátom rozhodol predĺžiť trasu 
autobusovej linky č. 30 až do areálu univerzity. Dôvodom bola požiadavka na rýchle spojenie 
zo železničnej stanice na ŽU. O vytvorenie novej linky sa zaslúžil aj projekt BENEFIT, 
na  ktorom participovali spoločne ŽU, DPMŽ a  Mesto Žilina. Cieľom projektu a jeho aktivít 
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bolo podporiť zamestnancov a študentov ŽU v tom, aby pri ceste do práce a školy využívali 
dopravné prostriedky, ktoré zaťažujú životné prostredie menej ako individuálna automobilová 
doprava  
 
Pokus o  vytvorenie slovenského rekordu s názvom „Najväčšia skupinová fotografia 
študentov“ sa podaril študentom ŽU v stredu 14.11.2012. Na voľnom priestranstve pred 
budovou rektorátu ŽU sa  zhromaždilo 1787 študentov. Pokus o rekord bol súčasťou série 
podujatí a ďalších aktivít organizovaných pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity. 
 
Minister ŠVVŠ SR Dušan Čaplovič odovzdal 20.11.2012 Medzinárodnú ministerskú cenu 
Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS projektu CIII-SK30 
koncipovaného ako akademickú sieť spolupracujúcich univerzít v stredo- a juhovýchodnom 
regióne Európy. Koordinátorom tohto úspešného projektu je prof. Dr. Ivan Kuric zo SjF ŽU. 
 
29.11.-2.12.2012 sa konalo na Univerzite v Novom Pazare úvodné pracovné stretnutie 
schváleného TEMPUS projektu ENERESE, ktorého EÚ partnerom je okrem Aristotelovej 
univerzity Tessaloniky, Technickej baníckej akadémie Freiberg i SvF ŽU. Výstupom bude 
interdisciplinárny študijný dvojročný inžiniersky program, implantovaný na 3 stavebných a 3 
strojníckych fakultách v 3 krajinách bývalej Juhoslávie.  
 
December 
 
7.12.2012 poctil svojou návštevou ŽU pán Hervé Guillermet, nový atašé pre univerzitnú, 
vedeckú a administratívnu spoluprácu veľvyslanectva Francúzska v SR. Predstavil možnosti 
štúdia a štipendijných pobytov vo Francúzsku. 
 
Prehľad ďalších udalostí fakúlt je uvedený vo Výročných  správach jednotlivých fakúlt 
(www.uniza.sk). 


