
Najvýznamnejšie udalosti ŽU v roku 2013 
 
Január 
Prezident SR v Bratislave dňa 1. 1. 2013 udelil prof. Ing. Milanovi Gregorovi, PhD. zo 
Strojníckej fakulty ŽU štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne 
zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky, školstva a za šírenie dobrého mena 
Slovenskej republiky v zahraničí. Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. stál pri zrode Slovenského 
centra produktivity (SLCP) aj pri zrode Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEIT). 
 
Rektorka ŽU udelila vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. januára 2013: 
Ing. Františkovi Brumerčíkovi, PhD.  zo Strojníckej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.2.5 
časti a mechanizmy strojov, Ing.  Andrejovi Dávidovi, PhD. z  Fakulty prevádzky 
a  ekonomiky dopravy a spojov ŽU v študijnom odbore 5.2.59 doprava, dr inž. Gregorzovi 
Matulovi z Wydzialu Mechanicznego Technologicznego Politechniky Slaskiej v  Gliviciach 
v  študijnom odbore 5.2.26 materiály, dr inž. Tomaszovi Tanskemu z Wydzialu techanicznego 
Technologicznego Politechniky Slaskiej v  Gliviciach v  študijnom odbore 5.2.26 materiály.  
 
S účinnosťou od 14. 1. 2013 udelila rektorka ŽU vedecko-pedagogický titul docent: 
RNDr. Martinovi Malčíkovi, PhD. z Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave 
v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia 
a informatiky ŽU ; s účinnosťou od 22. 1. 2013 dr. mgr. Wlodzimierzovi Srokovi  z  Wyzszej 
Szkoly Biznesu v  Dabrowie Górniczej, Poľsko, v  študijnom odbore 3.3.15 manažment, 
návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU.  
 
Katedra anglického jazyka a literatúry  FHV ŽU organizovala 22. 1. 2013 vedecký seminár 
Súčasné aspekty filológie VI.  
 
Po  úspešnej pracovnej návšteve rektorky ŽU v  delegácii Žilinského samosprávneho kraja 
v  čínskom Hangzhou na  Zhejiang University of Science and Technology navštívila našu 
univerzitu delegácia tejto univerzity v zložení: rof. Dr. Du Wie President; Ms. XU Liqin 
Director of International Cooperation & Exchange Office; prof. Wen Xianmin Professor of 
Civil Engineering and Architecture; prof. Shan Jianfen Professor of Automation and Electric 
Engineering a prof. Chen Hong Director of Financial Division. 
 
Dňa 30. 1. 2013  sa v  priestoroch Univerzitnej knižnice ŽU uskutočnilo slávnostné 
predstavenie knihy Žilinská detská univerzita v  obrazoch. Stretnutie otvorila riaditeľka 
knižnice PhDr.  Marta Sakalová. Dekan EF ŽU prof. Ing. Milan Dado, PhD. vo svojom 
príhovore poďakoval partnerom, vďaka ktorým bolo možné knihu vydať, predovšetkým 
SLSP, SSE a  mestu Žilina, ktorí svojou finančnou podporou dlhodobo pomáhajú realizovaniu 
Žilinskej detskej univerzity (ŽDU). Taktiež vyzdvihol úlohu Elektrotechnickej fakulty ŽU, 
ktorá pri realizovaní ŽDU  stále zohráva kľúčovú úlohu.  
 
31. 1. až 1. 2. 2013 sa konalo prvé pracovné stretnutie projektu HINT v  rumunskej Bukurešti. 
Okrem bývalých štrnástich partnerov projektu NELI sa stretnutia zúčastnili aj štyria noví 
partneri z  Rakúska, Srbska, Bulharska a Rumunska, predstavitelia rumunského ministerstva 
dopravy, resp. ministerstva regionálneho rozvoja, SEE Joint Technical Secretariat so sídlom 
v  Budapešti a ďalšie inštitúcie, ktoré pôsobia v  sektore vnútrozemskej plavby v  povodí 
rieky Dunaj. Hlavným partnerom projektu je Rumunské námorné a  výcvikové centrum 
CERONAV so sídlom v Konstanci. Slovenskú republiku zastupuje Katedra vodnej dopravy, 
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU.  
 



Koncom januára sa uskutočnil 18. ročník medzinárodného workshopu SEMDOK ́2013, ktorý 
priebežne od roku 1996 organizuje Katedra materiálového inžinierstva SjF ŽU. Workshop bol 
určený pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov aktívne pôsobiacich v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a v oblasti výskumu a vývoja a pre zamestnancov v  oblasti 
výskumu a vývoja. Zúčastnilo sa ho aktívne 18 vysokoškolských učiteľov, 34 doktorandov 
a 11 pracovníkov z praxe.  
 
Katedra energetickej techniky Strojníckej fakulty ŽU s finančnou podporou neinvestičného 
fondu EkoFond, n. f., ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a. s., 
začala unikátny výskum v  oblasti využívania mikrokogeneračných jednotiek na  princípe 
vysokoteplotného palivového článku a  Stirlingovho motora.  
 
Elektrotechnická fakulta ŽU začala spoluprácu so spoločnosťou Terinvest, s. r. o., Praha, 
ktorá organizuje okrem iného aj medzinárodný veľtrh AMPER 2013 v  Brne. Veľtrh je jednou 
z  najväčších udalostí v  elektrotechnike v  strednej Európe a  zároveň najväčším veľtrhom 
elektrotechniky v  Českej republike. Každoročne sa ho zúčastňuje približne 600 firiem z viac 
ako 20 krajín sveta.  
 
Február 
 
S účinnosťou od 15. 2.  2013 udelila rektorka ŽU vedecko-pedagogický titul docent: Ing.  Eve 
Sventekovej, PhD. z  Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v študijnom odbore 8.3.7 občianska 
bezpečnosť. 
 
Dňa 8. 2. 2013 sa v zasadacej sieni Vedeckej rady ŽU uskutočnil informačný seminár k výzve 
7. rámcového programu EÚ na podávanie návrhov pilotných projektov ERA Chair. 
Organizátorom seminára bola ŽU v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné 
a vývojové aktivity (SOVVA), ktorá na Slovensku zastrešuje podporné štruktúry 7. 
rámcového programu EÚ. EF ŽU podala návrh projektu 7. rámcového programu v rámci 
pilotnej výzvy FP7-ERAChairs-PilotCall-2013, ktorý získal vysoké bodové hodnotenie 
a v prvej dekáde 2014 bude podpísaná grantová dohoda.  
 
V súvislosti s dlhodobým cieľom v oblasti podpory vzdelávania, vedy a  výskumu 
na Slovensku darovala automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia Fakulte riadenia 
a informatiky ŽU informatické zariadenia v podobe serverov používaných v nepretržitom 
výrobnom procese a ďalej využiteľných na vzdelávacie účely. Slávnostné odovzdanie 
informatických zariadení sa uskutočnilo vo štvrtok 14. 2. 2013 na  pôde FRI ŽU za účasti 
zástupcov trnavskej automobilky a ŽU.  
 
15. 2. 2013 sa v Stravovacom zariadení ŽU – nová menza uskutočnil Hviezdny ples 
študentov. Plesu sa zúčastnilo takmer 500 hostí pozostávajúcich nielen zo študentov ŽU, ale 
aj absolventov a  širokej verejnosti. Podujatie organizovali študenti Katedry mediamatiky 
a kultúrneho dedičstva  FHV ŽU . 
 
V novovzniknutej galérii – Átriu FRI ŽU sa 18. 2. 2013 uskutočnila vernisáž španielskeho 
fotografa Jonathana Gascó Ochoa s  názvom „Dos paisajes, una mirada – dve krajiny, jeden 
pohľad“. Ide o  zaujímavú konfrontáciu dvoch rôznych krajín Slovenska a  Španielska očami 
jedného fotografa.  
 
Dňa 25. 2. 2013 sa na pôde Fakulty humanitných vied ŽU uskutočnila prednáška a  zároveň 
uvedenie knihy prof. Mariana Marka Stolarika z Ottawa University v Kanade. Prednášky 



s  názvom „Where is my Home? Slovak immigration to North America, 1870 - 2010“ 
v  slovenskom jazyku sa zúčastnilo mnoho záujemcov, ktorí si vypočuli zaujímavý príbeh 
z  pozadia tvorby knihy.  
 
Marec 
 
Od 1. - 3. 3. 2013 prezentovala OMNIA svoje umenie na festivale Cantate Amsterdam, ktorý 
funguje od roku 2005. Svojou účasťou na  priateľskom koncerte poctil OMNIU veľvyslanec 
SR v  Holandsku, Jaroslav Chlebo, ktorý sa s členmi OMNIE neformálne po koncerte 
porozprával a vyjadril svoje nadšenie z vystúpenia.  
 
Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval s  účinnosťou od  5. 3.  2013 za  profesorku 
doc. Ing. Tatianu Kováčikovú, PhD. z FRI ŽU v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná 
informatika. 
 
Na ŽU sa 6. 3. 2013 uskutočnil 9. ročník podujatia Masterclasses. Na účastníkov, 
stredoškolákov zo Žilinského kraja čakala mimoriadna výzva: analýza experimentálnych dát z 
experimentu CMS na veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERNe vo Švajčiarsku. V 
týchto dátach hľadali častice ako W a Z bozón, ale aj nedávno objavený Higgsov bozón. 
Podujatie je známe ako Medzinárodné Masterclasses v časticovej fyzike. Počas štyroch 
týždňov sa ho zúčastnilo okolo 10 000 stredoškolákov na celom svete.  V tomto roku sa v 
Žiline na Masterclasses zúčastnilo rekordných 91 žiakov a učiteľov z 13 gymnázií žilinského 
kraja.  
 
Rektorka ŽU  a prof. F. Schlosser sa v termíne 10. - 14. 3. 2013 spolu s ďalšími kolegami zo 
Slovenska zúčastnili na konferencii „Measuring Learning Outcomes In Higher Education: 
Lessons learnt from the AHELO, Feasibility study and next steps“ a seminár organizovaný 
OECD. Konferencia i seminár boli  venované problematike hodnotenia výsledkov 
vzdelávania v podmienkach vysokých škôl, metodológii, organizácii zisťovania, oblastiam 
vzdelávania, podmienkam medzinárodného porovnávania a zapojenia sa do formulovania 
testov všetkých zúčastnených či dotknutých subjektov. 
 
27. 3. 2013 sa v Koncertnej sále ŽU uskutočnil druhý ročník osláv Dňa učiteľov. 
V slávnostnej atmosfére umocnenej 60. výročím vzniku ŽU si plaketu Jána Amosa 
Komenského za obetavú prácu v oblasti vzdelávania a za prácu v prospech našej alma mater 
prebralo 16 pedagógov. 
 
Aktuálne trendy v  IT priblížila spoločnosť Microsoft v spolupráci s akademickými 
a komerčnými partnermi prostredníctvom podujatia TechDays 2013, ktoré sa na pôde ŽU 
uskutočnilo dňa 19. 3. 2013. IT profesionáli, vývojári, weboví dizajnéri, študenti, učitelia či 
začínajúci podnikatelia mali príležitosť diskutovať a  dozvedieť sa viac o  najnovších témach 
v IT.  
 
Apríl  
 
Začiatkom apríla 2013 sa v  Mestskej krytej plavárni v  Žiline konali Medzinárodné 
majstrovstvá SR Masters v  plávaní. V  konkurencii plavcov z  Ukrajiny, Rakúska, Maďarska, 
Poľska, Českej republiky a  Slovenska sa v  kategórii 35 – 39 rokov nestratil ani Marián 
Hrabovský  z ÚTV ŽU. V individuálnych štartoch sa v disciplínach 50 m znak, 50 m a 100 m 
voľný spôsob umiestnil na 3. mieste. V štafete 4x50 m polohové preteky na  2. mieste 



a  v  kraulovej štafete 4x50 m VS získal titul „Medzinárodný majster Slovenskej republiky pre 
rok 2013“.  
 
Začiatkom apríla navštívil Elektrotechnickú fakultu ŽU prof.  RNDr.  Ivan Glesk, DrSc. 
Cieľom návštevy tohto svetovo uznávaného odborníka, pôvodom Slováka, ktorý momentálne 
pôsobí v Glasgowe na University of Strathclyde, bolo prezentovanie štyroch odborných 
prednášok a  poskytnutie štyroch odborných konzultácií doktorandom a  výskumným 
a  pedagogickým pracovníkom Elektrotechnickej fakulty ŽU. 
 
Rektorka ŽU udelila s účinnosťou od 1. 4. 2013 vedecko-pedagogický titul docent 
Ing.  Dagmar Hraškovej, PhD. z  Fakulty prevádzky a  ekonomiky dopravy a spojov ŽU 
v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment  podniku.  
 
Prof. Dr. Ing. Ivan Kuric zo SjF ŽU prevzal 4. 4. 2013 vo Viedni na Ministerskej konferencii 
pre program CEEPUS  za účasti všetkých ministrov školstva pre stredoeurópsky a 
juhovýchodný región Ministerskú cenu CEEPUS za r. 2012 z rúk ministra školstva Rakúskej 
republiky prof. Karlheinza Tochterleho. Strojnícka fakulta je jedna z 2 fakúlt ŽU, ktoré sú do 
programu CEEPUS zapojené a zároveň SjF rieši jeden zo 4 projektov v rámci schválených 
CEEPUS sietí na Slovensku. 
 
Rektori univerzít združených v EUA (Európskej asociácii univerzít) sa každoročne stretávajú 
na Valnom zhromaždení asociácie a výročných konferenciách. V termíne 10. 4. – 13. 4. 2013 
hostilo zasadnutie zhromaždenia a konferenciu, na ktorých sa zúčastnila aj rektorka ŽU,  
belgické univerzitné mesto Gent. Konferencia EUA na Gentskej univerzite mala základnú 
tému „Európske univerzity – globálna zapojenosť“, ale tiež riešenie zabezpečenia kvality 
vzdelávania, hodnotenia postavenia európskych univerzít v globálnom výskumnom prostredí 
a dopadov rôznych rankingov na EEA. 
 
Na  Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU sa 11. 4. 2013 uskutočnilo fakultné kolo súťaže 
ŠVOČ v súťažnej sekcii Záchranné služby.  
 
17. 4. 2013 sa konal  X. ročník Medzinárodnej interpretačnej súťaže ŠVOUČ v Ružomberku, 
na ktorom získali čestné uznanie študenti FHV:  Monika Fučková a Lucia Ščuriková, 2. roč. 
učiteľstvo hudobného umenia – klavír, pod pedagogickým vedením  doc. Mgr. art. Dany 
Šašinovej, ArtD. 

V dňoch 17. – 19. 4. 2013 sa konala už XIX. medzinárodná konferencia slovenských, českých 
a poľských zlievačov SPOLUPRÁCA – WSPOLPRACA – SPOLUPRÁCE 2013, ktorá sa 
uskutočnila pod záštitou dekana SjF prof. Dr. Milana Ságu, PhD. 
 
18. – 19. 4. 2013 sa uskutočnil XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Zvyšovanie 
bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve/Increasing Safety and Quality of Civil 
and Military Air Transport. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia Úradu vojenského 
letectva MO SR, Úřadu civilního letectví ČR, Leteckého a  námorného vyšetrovacieho útvaru 
MDVRR SR, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, Řízení 
letového provozu ČR, Letových prevádzkových služieb SR ako aj zástupcovia akademickej 
obce z krajín Európskej únie, ktorí sa zaoberajú problematikou civilného a vojenského 
letectva. V rámci konferencie bol zabezpečený aj interaktívny videokonferenčný vstup 
prednášajúcich z VŠB TU Ostrava.  
 



Dňa 20. 4. 2013 skončila posledným finálovým zápasom florbalová extraliga mužov 
2012/2013. Vysokoškoláci z  FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina dosiahli veľký úspech, 
keď si prvýkrát v  histórii klubu zahrali finále.  
 
Na  pôde ŽU vyhlásila spoločnosť Siemens 25. 4. 2013 víťazov jubilejného, už desiateho 
ročníka súťaže mladých elektrotechnikov. Súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA) 
je určená žiakom stredných odborných škôl a  učilíšť s  elektrotechnickým zameraním. Víťazi 
jubilejného ročníka súťaže Siemens Young Generation Award získali motivačné štipendium 
k štúdiu na niektorej zo slovenských vysokých škôl s  technickým zameraním. 
 
Elektrotechnická fakulta ŽU organizovala v mesiacoch marec a apríl 2013 Študentskú 
vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS) v týchto oblastiach výskumu: elektrotechnika 
a elektroenergetika, informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, biomedicínske 
inžinierstvo. 
 
Máj 
 
Rektorka ŽU udelila s účinnosťou od 1. 5. 2013 vedecko-pedagogický titul docent 
Ing. Petrovi Kotešovi, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby. 
 
Študenti Cisco sieťovej akadémie pri FRI ŽU zožali výnimočný úspech na súťaži Networking 
Academy Games 2013. V kategórii UNI sa pán Ján Janovic umiestnil ako absolútny víťaz v 
súhrnnom rebríčku i v rebríčku vysokoškolákov. Pán Ján Hrnko získal v súhrnnom 
hodnotení tretie miesto a v rebríčku vysokoškolákov druhé miesto. V kategórii PT sa 
pán Matej Klotton umiestnil v rebríčku vysokoškolákov na treťom mieste a v tom istom 
rebríčku pán Michal Kormoš obsadil štvrté miesto. Ján Hrnko zároveň získal ďalšie úspechy - 
dňa 2. 5. 2013 úspešne absolvoval certifikačnú skúšku SWITCH 642-813 k získaniu 
priemyselnej certifikácie CCNP so skvelým skóre 98,9 %. 
 
IABSE konferencia o spravovaní, údržbe a rekonštrukcii sa konala  v Rotterdame od 6. do 8. 
5. 2013. Konferencie sa zúčastnilo 600 účastníkov z 50 krajín sveta. Odznelo 275 starostlivo 
vybratých a recenzovaných referátov zo 46 štátov a štyri úvodné kľúčové prednášky. Hneď 
v úvodnej sekcii predniesol náš spoločný príspevok na tému zosilňovania mostov uhlíkovými 
vystuženými pásmi prof.  Ing.  Ján Bujňák, CSc. V  sekcii zameranej na spravovanie a údržbu 
mostov vystúpil doc. Ing. Peter Koteš, PhD. Priaznivo bol prijatý tiež jeho spoločný 
príspevok s  prof.  Ing.  Josefom Vičanom, CSc. o  spoľahlivostnom prístupe k  revíziám 
stavebného stavu mostov a  stanoveniu ich zostatkovej životnosti. Tieto jediné vystúpenia zo 
Slovenska prispeli k zviditeľneniu SvF ŽU na  medzinárodnej úrovni.  
 
8. 5. 2013 sa na športovom ihrisku Veľký Diel konalo tradičné podujatie študentov ŽU - 
Majáles 2013. Jeho vyvrcholením  bolo vystúpenie hudobnej skupiny Vidiek. Majáles 2013 sa 
stal súčasťou akcií organizovaných pri príležitosti osláv 60. výročia  založenia ŽU. 
 
Stavebná fakulta ŽU bola v tomto akademickom roku organizátorom Medzinárodnej 
konferencie ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a 
Slovenskej republiky. Súťaže sa zúčastnili študenti a študentské kolektívy z radov študentov 
bakalárskeho a inžinierskeho/ magisterského štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU 
Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU. Študentská konferencia sa 
organizuje pravidelne každý rok na inej fakulte a Stavebná fakulta ŽU mala tú česť 
usporiadať v tomto roku už jej XIV. ročník. Tohtoročná súťaž sa uskutočnila 16. 5. 2013. 



 
Súčasťou tohtoročného strojárskeho veľtrhu v Nitre, ktorý sa konal v dňoch 21. až 24. 5. 
2013, bolo aj prezentovanie technických univerzít Slovenska pod názvom TECHFÓRUM 
2013. ŽU na veľtrhu zastupovala Strojnícka fakulta ŽU, Fakulta riadenia a informatiky ŽU a 
Stavebná fakulta ŽU. Súčasťou veľtrhu bola aj prezentácia projektov v rámci súťaže 
Inovatívny čin roka 2012. ŽU tu bola zastúpená prostredníctvom projektov VEL-Wagon – 
Viacúčelový, efektívny a dlhší vagón pre európsku dopravu a Mikrofluidický čip pre izoláciu 
rakovinových buniek zo vzorky krvi, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s rakúskymi partnermi 
Fachhochschule St. Poeltene, AIT Wien, Landesklinukum Krems. Druhý spomínaný projekt, 
za ktorým stojí výskumná skupina cell-in-fluid z Fakulty riadenia a informatiky ŽU, bol 
ocenený v kategórii medzinárodná spolupráca. Cenu odovzdal vedúcemu výskumnej skupiny 
doc. Mgr. Ivanovi Cimrákovi, PhD. minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. 
 
Dňa 24. 5. 2013 sa v priestoroch obradnej siene historickej budovy Radnice mesta Žilina 
uskutočnil akademický obrad slávnostnej promócie nových docentov a úspešných 
absolventov doktorandského štúdia. 
 
29. 5. 2013 na Školskej skladateľskej súťaži  Adama Plintoviča získal  študent FHV  Adam 
Šiška, 2. roč. učiteľstvo matematika – hudobné umenie 2. miesto. Pedagogické vedenie mal   
doc. Jan Grossmann. 
 
V dňoch 29. a 30. 5. 2013 sa v priestoroch Vedeckej rady ŽU uskutočnilo spoločné rokovanie 
zástupcov partnerov medzinárodného projektu 7. rámcového programu - SALIANT 
(„Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel Technology“). Hlavným cieľom 
projektu bol vývoj a zdokonalenie technológie na analyzovanie a detekciu stopových prvkov 
chemických látok, drog a povýbuchových splodín explozívnych materiálov na mieste zásahu 
záchranných a bezpečnostných zložiek.  
 
Jún 
 
Rektorka ŽU udelila s účinnosťou od 1. 6. 2013 vedecko-pedagogický titul docent Ing. 
Benediktovi Badánikovi, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v 
študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby, Ing. Branislavovi Kanderovi, PhD. z Fakulty 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v študijnom odbore 5.2.59 doprava, Ing. 
Milanovi Kubinovi, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 3.3.15 
manažment, Ing. Pavlovi Segečovi, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom 
odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,  Ing. Anne Simonovej, PhD. z Elektrotechnickej fakulty 
ŽU v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia.  
 
Občianske združenie Comitatus v spolupráci s FHV ŽU a Slovenským národným múzeom v 
Martine usporiadali v dňoch 3. – 4. 6. 2013 vedeckú konferenciu Rod Justh z Necpál v 15. – 
20. storočí, ktorá sa konala v Martine a v Mošovciach. 
 
Rektorka ŽU sa v dňoch 3. – 5. 6. 2013  zúčastnila v Bruseli 5. fóra  o spolupráci univerzít 
a podnikateľského sektora – 5th University Business Forum. Fórum bolo venované 
problematike strategického partnerstva pre inovácie a rast, a teda posunu od vzťahu vedenia 
dialógu medzi univerzitami a podnikateľskými subjektmi k partnerskému vzťahu. 
 
V dňoch 4. - 5. 6. 2013 sa na ŽU pod záštitou rektorky uskutočnil už 21. ročník 
medzinárodného sympózia EURO-ŽEL s podtitulom „Súčasné výzvy pre európske 
železnice“, organizovaný CETRA - Ústavom dopravy ŽU. Na tomto, už tradičnom stretnutí 



odborníkov z oblasti praxe, riadenia, vedy a výskumu dotýkajúceho sa rôznych oblastí 
výstavby, údržby, prevádzky, bezpečnosti, ekonomiky, informačných a komunikačných 
technológií, ako aj prípravy nových odborníkov pre železnice, odznelo vyše štyridsať 
prezentácií a v plagátovej sekcii bolo prezentovaných osem ďalších príspevkov, z ktorých 
prevažovali  príspevky zo zahraničia.  
 
V dňoch  5. – 6. 6. 2013 organizovala Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 18. ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“. 
 
V dňoch 10. - 14. 6. 2013 ŽU ako člen Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy 
(ETSI) hostila opätovne po dvoch rokoch pracovné stretnutie odborníkov tohto inštitútu za 
aktívnej účasti pracovníkov EF a FRI ŽU. Išlo o zasadnutie pracovnej skupiny Speech 
Transmission Quality (STQ), ktorá sa zaoberá štandardizáciou technických riešení 
a technologických postupov v oblasti kvality multimediálnych prenosov telekomunikačnými 
sieťami.  
 
V rámci snáh o prehĺbenie internacionalizácie vzdelávania a medzinárodnej spolupráce dňa 
11. 6.  2013 navštívili ŽU pracovníci Univerzity v Lille – Francois-Olivier Seys, prorektor pre 
medzinárodné vzťahy a Maria Eksler, pracovníčka oddelenia medzinárodných vzťahov 
Polytechniky Lille. Na základe informácií z prezentácií našich univerzít a fakúlt a rozhovoru 
bolo konštatované, že doterajšiu existujúcu úspešnú spoluprácu s jednotlivými súčasťami 
Univerzity v Lille (napr. s Telecom Lille v rámci projektov TEMPUS a ERASMUS) je možné 
ďalej prehĺbiť aj v ďalších oblastiach. Príkladom môže byť aj spoločne podaný projekt 
iBRASIL, zameraný na spoluprácu s univerzitami v Brazílii. 
 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU organizovala 14. 6. 2013 konferenciu 
„60 rokov výučby matematických predmetov na ŽU“. Cieľom konferencie bolo pripomenúť 
históriu výučby matematických predmetov a zamyslieť sa nad budúcim smerovaním.   
 
V termíne 21. - 22. 6. 2013 sa pod záštitou troch univerzít - ŽU, Fakulty PEDAS, Fakulty 
Dopravní ČVUT v Prahe a Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, konala medzinárodná 
konferencia Nové trendy v civilnom letectve, ktorej cieľom bola prezentácia výsledkov 
vedeckovýskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach 
týkajúcich sa civilného aj vojenského letectva. 
 
Pri príležitosti 60. výročia svojho založenia organizovala ŽU 22. 6. 2013 ŽU Letecký deň 
v Dolnom Hričove. Podujatie, ktoré prilákalo niekoľko tisíc návštevníkov, charakterizoval 
zaujímavý program, výborná atmosféra a počasie bez jedinej kvapky dažďa.  
 
Už desiaty ročník konferencie TRANSCOM sa uskutočnil v dňoch 24. – 26. 6. 2013 pod 
záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a 
rektorky ŽU. Jubilejný ročník svojím obsahom a rozsahom úspešne nadviazal na 
predchádzajúce ročníky a preukázal, že má tradičné miesto v povedomí vedeckej a odbornej 
komunity. Na medzinárodnom vedeckom podujatí TRANSCOM sa študenti 3. stupňa 
vysokoškolského štúdia a mladí vedeckí pracovníci stretávajú v dvojročnom cykle. 
 
V dňoch 25. až 28. 6. 2013 sa konal v hoteli Park Inn Danube v Bratislave 18. ročník 
významnej medzinárodnej konferencie ENDE 2013 orientovanej na elektromagnetické 
metódy nedeštruktívneho vyšetrovania materiálov a zariadení. Konferenciu organizovala 
Elektrotechnická fakulta ŽU, najmä pracovníci katedry teoretickej elektrotechniky a 



biomedicínskeho inžinierstva, ktorí sa uvedenej problematike dlhodobo venujú v rámci 
svojich vedeckovýskumných aktivít. 
 
25. 6. - 29. 6. 2013 sa rektorka ŽU zúčastnila na konferencii International  Conference on 
New Horizons in Education -  INTE 2013 v Ríme.  
 
Júl 
Rektorka ŽU udelila s účinnosťou od 1. 7. 2013 vedecko-pedagogický titul docent Ing. 
Stanislave Strelcovej, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v študijnom odbore 8.3.7 
občianska bezpečnosť. 
 
Druhý júlový týždeň otvorila už deviatykrát svoje brány Žilinská detská univerzita. Jej 
poslaním je upriamiť pozornosť detí školského veku na technické a prírodné vedy a 
eliminovať ich rešpekt pred predmetmi ako matematika, fyzika či chémia. Pedagogickí 
pracovníci zo všetkých fakúlt ŽU detským študentom počas prednášok a cvičení pútavou a 
hravou formou priblížili výsledky výskumu a ich využitie v každodennom živote. 
 
August 
 
S účinnosťou od 15. 8. 2013 udelila rektorka ŽU vedecko-pedagogický titul docent Ing. 
Norbertovi Adamkovi, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 9.2.9 
aplikovaná informatika a Ing. Ondrejovi Karpišovi, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU 
v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika. 
 
Už desiatykrát sa na našej univerzite uskutočnil intenzívny kurz slovenského jazyka EILC pre 
ERASMUS študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium na jednej zo slovenských vysokých škôl 
v zimnom semestri akademického roku 2013/2014. 
 
V dňoch 19. - 26. 8. 2013 sa v priestoroch ŽU a pod záštitou Katedry anglického jazyka 
a literatúry FHV ŽU uskutočnil prvý ročník Unizaclubu – anglického zábavného klubu pre 
deti od šesť do desať rokov. Študentkám 3. ročníka študijného programu učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu a ich vyučujúcim sa podaril realizovať 
nápad hravou formou, t. j. prostredníctvom rôznych súťaží, aktivít, hier, videí a rozprávok, 
rozvíjať u detí predškolského a mladšieho školského veku ich vedomosti z anglického jazyka. 
 
V auguste sa v Žiline zišli riešitelia projektu JOINITS, ktorý sa zameriava na integráciu 
moderných disciplín v doprave, dopravných štúdií, telekomunikačných a informačných 
technológií do inteligentných dopravných systémov. Na projekte spolupracuje spolu jedenásť 
univerzít, z toho tri európske, štyri univerzity z Egypta a štyri z Jordánska. Koordinátorom 
projektu je švédska Univerzita v Linköpingu a jednou z partnerských inštitúcií je aj naša 
univerzita.  
 
 
September 
 
Rektorka ŽU udelila s účinnosťou od 1. 9. 2013 vedecko-pedagogický titul docent Ing. 
Matúšovi Kováčovi, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby a Ing. Andrei Kociánovej, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v 
študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 
 



13. vedeckej konferencie Degradácia konštrukčných materiálov 2013 konanej v dňoch 4. – 6. 
9. 2013 v prostredí Roháčov sa zúčastnilo  56 účastníkov zo 4 štátov (CZ, PL, RS a SK), ktorí 
prezentovali 46 vedeckých príspevkov.  
 
Podpísanie Memoranda o spolupráci medzi ŽU a Českou poštou, s. p. sa uskutočnilo 5. - 6. 9. 
2013 v priestoroch SPU Brno. Rokovanie bolo spojené aj s oboznámením sa s novými 
technológiami,  novou organizáciou poštových služieb v rámci ČR, SPU Brno a Depa 
Kroměříž vrátane  uplatnenia  návrhov  z diplomových prác vypracovávaných v tejto oblasti. 
 
10.  9. 2013 sa uskutočnil 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Education – School 
– Culture – Výchova – Škola – Kultúra organizovanej Katedrou pedagogických štúdií FHV 
ŽU v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.  
 
V stredu 11. 9. 2013 sa v priestoroch ŽU konal oficiálny 1. ročník podujatia s názvom 
Športový deň rektorky ŽU 2013. Jeho organizátormi boli Ústav telesnej výchovy ŽU, 
Academic ŽU a Rada ZO OZ PŠVVaŠ pri ŽU.  
 
V dňoch 12. - 13. 9. 2013 prebiehal už 15. ročník medzinárodnej konferencie zameranej na 
kvalitu dopravných stavieb, ktorú zorganizovala Katedra technológie a manažmentu stavieb 
Stavebnej fakulty ŽU v spolupráci s VYCEN-om (Výskumné a vzdelávacie centrum mladých 
vedeckých pracovníkov). 
 
Dňa 17. 9. 2013 sa na pôde Katedry anglického jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied 
ŽU uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Present-day Perspectives of 
English Linguistics and Applied Linguistics. Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť 
priestor pre prezentáciu vedeckovýskumných výsledkov i výmenu jednotlivých pohľadov 
účastníkov podujatia v oblasti anglickej lingvistiky a aplikovanej lingvistiky v poslednom 
období. 
 
Pri príležitosti okrúhleho jubilea ŽU sa 18. 9. 2013 uskutočnil slávnostný večer, na ktorý 
prijalo pozvanie viac ako 600 bývalých a súčasných zamestnancov ŽU. Vyvrcholením 
podujatia s príjemnou atmosférou bolo hudobné vystúpenie Petra Lipu so skupinou.   
 
19. 9. 2013 dekan Fakulty dopravní ČVUT Praha udelil rektorke ŽU  medailu prof. F. J. 
Gerstnera. 
 
Konferencia s medzinárodnou účasťou Plavebné dni XXVII, ktorú organizovala Katedra 
vodnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU sa uskutočnila 18. – 
20. 9. 2013 v Žiline. Bola zameraná na rôzne aspekty vodnej dopravy v SR a ČR (rozvoj 
vnútrozemskej plavby v zmysle NAIADES, rozvoj vodných ciest v kontexte Dunajskej 
komisie,  rekreačná a športová plavba). 
 
V dňoch 19. - 20. 9. 2013 organizovala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
medzinárodnú vedecká konferenciu zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých 
pracovníkov univerzít POSTPOINT 2013. Konferencia bola zameraná na rozšírenie 
medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania 
kvality riadenia v pošte. 
 
Oslavy 60. výročia založenia ŽU vyvrcholili 20. 9. 2013 koncertom ŠKO v Dome umenia 
Fatra v Žiline, krstom knihy a slávnostnou recepciou. V tento deň sa v Žiline stretlo viac ako 
40 rektorov a významných akademických predstaviteľov zahraničných univerzít z Nemecka, 



Ruska, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Bulharska a Českej republiky a 11 rektorov 
slovenských vysokých škôl, aby si spoločne s predstaviteľmi našej alma mater pripomenuli 
významné výročie ŽU. 
 
Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014 sa uskutočnilo 23. 9. 2013. Súčasťou 
programu bolo aj udeľovanie ocenení študentom za príkladnú reprezentáciu našej univerzity a 
šírenie jej dobrého mena. 
 
Doktorand SjF ŽU Ing. Libor Trško získal cenu za najlepšiu prednášku v kategórii „young 
researcher“, ktorú dostal na 30. medzinárodnom vedeckom sympóziu Danubia-Adria 
Symposium on Advances in Experimental Mechanics, v Primoštene, Chorvátsko, ktoré sa 
konalo 25. - 28. 9. 2013. Sympózia sa zúčastnilo 201 vedeckých pracovníkov z 20 krajín (AT, 
CZ, DE, DZ, FR, GB, GR, HU, HR, IL, IT, JP, PL, RO, RU, RS, SI, SK, TW, US). 
 
„Spravodlivá hospodárska súťaž ako kľúč k jednotnému európskemu železničnému priestoru“ 
bolo hlavné motto konferencie Horizonty železničnej dopravy, ktorá sa konala 26. a 27. 9.  
2013 v  Stredisku internátnej prípravy Železníc SR v Strečne. Konferenciu organizovala 
Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 
a zúčastnilo sa jej 90 účastníkov zo SR i zo zahraničia.  
 
Posledný piatok v septembri bol už deviatykrát v 37 krajinách a viac ako 360 mestách Európy 
venovaný prezentovaniu výsledkov výskumných aktivít.  „Noc výskumníka“ bola na 
Slovensku organizovaná v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici a po druhýkrát aj v 
Žiline. Hlavným organizátorom a koordinátorom bola už tradične Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivity, o. z., v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom 
vedecko-technických informácií – CVTI a portálom EurActiv.sk. V Žiline si v piatok 27. 9. 
2013 v priestore Aupark Shopping Centra od 9. hodiny až do večera 21. hodiny mohli 
záujemcovia prezrieť zaujímavé exponáty v 20 výstavných stánkoch. Výskumníkmi zo ŽU a 
z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine boli návštevníkom nákupného centra a hlavne 
žiakom a študentom škôl prezentované exponáty, na základe ktorých sa dozvedeli viac o 
spôsobe bezdrôtového prenosu elektriny, o možnostiach termovíznych kamier, o fungovaní 
„nášho“ elektromobilu či leteckého simulátora. 
 
Október 
 
9. 10. 2013 sa na ŽU uskutočnilo podujatie, ktorého úlohou bolo predovšetkým predstaviť 
študentom dva projekty – Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a AZU 
– Aktivita zvyšuje úspech. Projekty spája myšlienka lepšieho prepojenia vzdelávania a potrieb 
praxe a úspešného uplatnenia absolventov VŠ na trhu práce. 
 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU organizovala v dňoch 9. – 10. 10. 2013 
medzinárodnú vedeckú konferenciu Globalizácia a jej sociálno–ekonomické dôsledky 2013,  
ktorá bola tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a 
kultúrny život ľudskej spoločnosti. 
 
Chmelnitská univerzita spoločne s poľskými partnermi usporiadala 16. - 19. 10. 2013 
konferenciu v Jaremche a vytvorila priestor na prerokovanie možností spolupráce univerzít 
nielen z Ukrajiny a Poľska, ale  z celého karpatského regiónu. Konferencie sa zúčastnila 
rektorka ŽU. 
 



S účinnosťou od 22. 10. 2013 prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval za profesorov doc. 
Ing. Nadeždu Čuboňovú, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.2.7 strojárske 
technológie a materiály, doc. Ing. Juraja Vaculíka, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov ŽU v študijnom odbore 8.2.2 poštové služby. S účinnosťou od 26. 11. 2013 
doc. dr inž. Elzbietu Szychtu z Wydzialu Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego, Radom, Poľsko, v študijnom 
odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, návrh predložila Elektrotechnická fakulta ŽU,  
doc. Ing. Josefa Vodáka, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 3.3.15 
manažment. 
 
Dňa 24. 10. 2013 sa v priestoroch Ministerstva kultúry SR uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie osvedčenia o zápise do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska z rúk ministra kultúry Mareka Maďariča. Medzi pozvanými bola aj 
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU v zastúpení študentky doktorandského 
štúdia Mgr. Zuzany Gacíkovej. 
 
ŽU mala svoje zastúpenie aj na konferencii TREND CSR (Corporate Social Responsibility) 
Fórum na tému „Čo sa školy môžu naučiť od firiem“ sa konalo 29. 10. 2013 v Bratislave. Na 
záver konferencie udelil týždenník o ekonomike a podnikaní TREND ceny najaktívnejším 
stredným školám, ktoré vynikajú v intenzite spolupráce s firmami. Cena v kategórii Vysoké 
školy bola udelená jedinej vysokej škole – ŽU. Ocenenie si naša univerzita zaslúžila pre svoju 
dlhodobú fungujúcu spoluprácu s praxou. 
 
Cieľom  podujatia Deň pracovných príležitostí na Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU, ktorá 
sa uskutočnila 31. 10. 2013, bolo vytvoriť diskusné fórum pre prevádzkovateľov služieb 
súkromnej bezpečnosti a zástupcov štátnej správy ako potenciálnych zamestnávateľov a 
študentov FŠI ŽU ako potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.  
 
 
November 
 
Začiatkom novembra sa v priestoroch stravovacieho zariadenia ŽU – novej menzy viedla 
vášnivá diskusia o budúcnosti dopravy. Debata sa konala v rámci série diskusií projektu Big 
Fut, ktorého názov je odvodený z „big steps for the future“. Diskusie sa aktívne zúčastnili Dr. 
Andreas Mehlhorn riaditeľ Siemens Mobility Consulting, Ing. Ondrej Matej riaditeľ Inštitútu 
pre dopravu a hospodárstvo a prof. Milan Dado dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU. Hosťami 
debát, prebiehajúcich pod moderátorskou taktovkou Štefana Hríba a Martina Mojžiša z 
časopisu .týždeň, sú vždy uznávaní odborníci na danú tému zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.  
 
Rektorka ŽU udelila s účinnosťou od 1. 11. 2013 vedecko-pedagogický titul docent Ing. 
Petrovi Počtovi, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.2.15 
telekomunikácie, dr Arturovi Piaszczykovi z Wyzszej Szkoly Finansów i Prawa, Bielsko-
Biala, Poľsko, v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, návrh 
predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU,  dr inž. Norbertovi 
Radekovi z Wydzialu Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniky Swietokrzyskej, Kielce, 
Poľsko, v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály, návrh predložila 
Strojnícka fakulta ŽU, Ing. Zuzane Chodasovej, PhD. z Ústavu manažmentu STU v 
Bratislave, v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, návrh predložila 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, Ing. Andrejovi Veľasovi, PhD. z 
Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku,  Ing. 



Jarmile Škrinárovej, PhD. z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, v študijnom 
odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU. 
 
Dňa 14. 11. 2013 sa uskutočnil v Bratislave hokejový turnaj univerzít SR. Zorganizovala ho 
Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového 
hokeja. ŽU v zápase o tretie miesto zvíťazila nad Prešovskou univerzitou 2:1.  
 
Dňa 14. 11. 2013 sa v priestoroch obradnej siene historickej budovy Radnice mesta Žilina 
uskutočnili akademické obrady slávnostných promócií nových docentov a úspešných 
absolventov doktorandského štúdia. Rektorka ŽU slávnostne odovzdala docentské dekréty 14 
novým docentom, dekani a prodekani jednotlivých fakúlt ŽU odovzdali doklady 
o absolvovaní doktorandského štúdia 86 absolventom doktorandského štúdia na svojich 
školiacich pracoviskách.  
 

14. 11. 2013 sa konal 16. ročník medzinárodnej súťaže Moyzesiana. Cenu dekanky získala 
študentka FHV Viera Sládková, 2. roč. učiteľstvo hudobného umenia – spev, klavírna 
spolupráca Mgr. art. Eva Kudjová, pod pedagogickým  vedením Mgr. art. Silvie 
Stenchlákovej. 

 
V dňoch 14. - 17. 11. 2013 sa v Bratislave konal už 21. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka. 
Tento rok sa so svojou knižnou ponukou predstavilo aj vydavateľstvo EDIS, ktoré ako jediné 
univerzitné vydavateľstvo na veľtrhu prezentovalo najmä publikácie ŽU, ale aj časť ostatnej 
produkcie – regionálnu literatúru, detské knihy, odborné publikácie. 
 
Vzdelávací program Cisco Networking Academy je vzorovou ukážkou výnimočnej 
spolupráce verejného a súkromného sektora. Pri príležitosti jeho 15. výročia zavedenia v SR 
boli ocenení viacerí pedagógovia, lektori a osobnosti, ktorí významnou mierou  prispeli k 
rozvoju programu na Slovensku. Ocenenie si z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča a 
generálneho riaditeľa spoločnosti Cisco Slovensko Marcela Rebroša prevzal aj Ing. Peter 
Palúch, PhD. z FRI ŽU.  
 
19. 11. 2013 sa uskutočnila premiéra novej skladby APOLLOOPERA skladateľa Mgr. art. 
Mareka Piačeka, ArtD., asistenta z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU. 
 
Pri príležitosti osláv desaťročného jubilea miešaného speváckeho zboru OMNIA sa v Dome 
umenia Fatra v Žiline konal 22. 11. 2013 slávnostný koncert pod záštitou rektorky. OMNIA 
pôsobí na ŽU od roku 2003.  
 
V dňoch 25. - 28. 11. 2013 sa uskutočnil v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 8. 
ročník medzinárodnej konferencie Solid State Surfaces and Interfaces. Inštitút Aurela Stodolu 
bol spoluorganizátorom tejto konferencie spoločne s Fyzikálnym ústavom SAV a Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Problematika konferencie je 
odborne zameraná na oblasti výskumu mikroštruktúrnych, elektrických a optických vlastností 
rozhraní tuholátkových a nízkodimenzionálnych systémov. 
 
Na pôde FRI ŽU sa  29. 11. 2013 zišli šikovní žiaci základných a stredných škôl, aby 
predviedli svoje zručnosti a zabojovali o víťazstvo v regionálnom kole najväčšej 
medzinárodnej robotickej súťaži pre žiakov od 10 do 16 rokov - First Lego League. Súťaže sa 
každoročne zúčastňujú desaťtisíce mladých nadšencov sveta robotov z viac než 70 krajín. 



Jedno z piatich regionálnych kôl, ktoré sa konajú na Slovensku, sa uskutočnilo na Fakulte 
riadenia a informatiky ŽU. 
 
December 
 
16. 12. 2013 sa uskutočnil vedecký seminár Katedry anglického jazyka FHV ŽU Súčasné 
aspekty filológie VII.  
 
Informácie o oceneniach študentov ŽU sa nachádzajú v kapitole 3 Informácie 
o poskytovanom vysokoškolskom  vzdelávaní, bod 3.7  Úspechy a ocenenia študentov.  
 
Informácie o ocenených pracovníkoch ŽU sú uvedené v kapitole 5, bod 5.4.4  Ocenenia 
pracovníkov. 


