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Príhovor

Príhovor rektora UNIZA pri príležitosti  otvorenia akademického roka 2018/2018
Prihováram sa vám ako nový rektor Žilinskej 
univerzity. Úprimne ďakujem za  prejavenú 
dôveru. Je pre mňa česť vykonávať túto funk-
ciu práve na našej alma mater, s ktorou je spo-
jená podstatná časť môjho života. Súčasne to 
pre mňa znamená veľkú zodpovednosť voči 
všetkým, ktorí svoj život, ciele i  perspektívy 
spojili s touto univerzitou, zodpovednosť voči 
kolegom, študentom i verejnosti. 
Slogan našej UNIZA znie: „Univerzita s  tradí- 
ciou“. Vystihuje prvé roky jej existencie úzko 
spojené s  Českým vysokým učením technic-
kým v Prahe. Z rezortnej železničnej dopravnej 
vysokej školy vyrástla popredná vzdelávacia 
a vedeckovýskumná inštitúcia, a to aj vďaka 
tomu, že sa dokázala adaptovať na  potreby 
súčasného sveta. Prioritou nového vedenia 
univerzity je v tejto snahe pokračovať. K tomu 
je však potrebná podpora vás všetkých. 
Veľkou výzvou je pre nás projekt European 
Universities Network, ktorý je viazaný na ob-
lasť vysokoškolského vzdelávania pre všetky 
tri stupne a  je zaradený do  projektovej sché-
my ERASMUS+. Projekt poskytne priestor pre 
ďalšie upevňovanie strategickej spolupráce 
medzi univerzitami v  Európe. Je založený 
na  nebyrokratickom, inkluzívnom, otvore-
nom a  transparentnom princípe. Takéto vz-
delávacie siete či aliancie by sa mali postupne 
stať novým štandardom univerzitného vzde-
lávania a akademickej kultúry v Európe. Oča-
káva sa, že do roku 2024 by mohlo existovať 
približne 20 aliancií „Európskych univerzít“. 
Našou prioritou je byť plnohodnotnou súčas-
ťou týchto aliancií. 
So vzdelávaním úzko súvisí aj budovanie 
infraštruktúry a  zjednodušenie procesov ad-
ministratívnej agendy smerom k  študentom. 
Myslím tým elektronickú prihlášku, elektro-
nický zápis na štúdium či elektronický index. 
Zároveň aj atraktívnosť prostredia, ktorá 
vytvára optimálne podmienky nielen  na štú- 
dium, ale aj voľnočasové možnosti pre štu-
dentov. Kultúra prostredia je neustále naším 
stredobodom záujmu, preto aj v  tomto aka-
demickom roku budeme pokračovať v rekon-
štrukcii ubytovacích zariadení a v stavebných 
úpravách na  budovách elektrotechnickej 
a  strojníckej fakulty. S  úpravami plánujeme 
začať v roku 2019.  Začiatkom septembra už 
začali výkopové práce v  rámci schváleného 
IROP projektu „Zlepšenie environmentálnych 
aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostred-
níctvom budovania prvkov zelenej infraštruk-
túry“, čo zahŕňa riešenie námestia pred našou 
hlavnou budovou, prístupové cesty, cyklosto-
jany, zóny zelene a  oddychové zóny pre štu-
dentov. 
V  najbližších rokoch nás čaká zapojenie 
do  prípravy projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ v rámci operačných programov 
Výskum a  inovácie, resp. Vzdelávanie, ale 

aj programov Kvalita životného prostre-
dia.   
Pripravení musíme byť na  reformu systému 
akreditačného procesu, ktorá kladie dôraz 
na  vnútorný systém kvality. V  tejto súvislosti 
sme pripomienkovali návrh novej štruktúry 
sústavy študijných odborov, ktorú v  auguste 
tohto roku predložilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. V našom vyjadre-
ní rezonovalo odporúčanie, aby sa uskutočni-
lo stretnutie autorov novej sústavy študijných 
odborov s  dekanmi fakúlt, na  ktorom by sa 
podrobne ozrejmilo kreovanie novej sústavy 
a spresnili názvy študijných odborov a prísluš-
ných odborov do nich zaradených.
Výskum je nevyhnutným zdrojom rastu a ďal-
šieho rozvoja študijných programov, ktoré 
univerzite poskytujú príležitosť pre rozširova-
nie a využitie poznatkov a technológií získa-
ných v rámci vedeckovýskumnej činnosti.
Univerzita musí vložiť úsilie do celého súboru 
vhodne nastavených procesov tak, aby op-
timalizovala výstupy rozšírením príležitostí 
pre všetky zainteresované subjekty – fakulty, 
ústavy, katedry, oddelenia, zamestnancov 
i študentov. Hľadajme rovnováhu medzi uče-
ním, výskumom a  poskytovanými službami, 
medzi príležitosťou vzdelávať študentov a  fi-
nančným portfóliom pre základný i aplikova-
ný výskum či inžinierske, poradenské a exper-
tízne služby.
Sme výskumnou univerzitou a  získanie gran-
tu z  programu Európskej komisie Horizont 
2020 pre projekt s názvom „Mobility and Time 
Value“ (MoTiV) považujeme za úspech. Poda-
rilo sa to tímu pracovníkov projektu ERAdiate, 
ktorý je pilotným projektom 7. rámcového 

programu v  rámci iniciatívy Európskej komi-
sie ERA Chair. 
Ide o projekt z tradičnej oblasti výskumu našej 
univerzity (doprava) a univerzita je jeho hlav-
ným koordinátorom. Partnermi projektu sú 
významné centrá a inštitúcie z oblasti dopra-
vy a  dopravného plánovania zo Španielska, 
Portugalska, Belgicka, Švajčiarska a Fínska. 
Zámerom projektu MoTiV je štúdium 
a výskum v novej oblasti, ktorou je „Hodnota 
času cestovania“. Výsledky projektu tak môžu 
posunúť úroveň výskumu pre hodnotenie 
času cestovania prostredníctvom návrhu 
a  overenia koncepčného rámca na  základe 
zberu a vyhodnotenia dát v rámci celej Euró-
py. Dáta budú zbierané pomocou aplikácie 
v  mobilnom zariadení, ktorú vyvinie konzor-
cium riešiteľov projektu MoTiV, a ktorá kombi-
nuje a integruje funkcie existujúcich aplikácií 
s vytvorením novej pridanej hodnoty pre plá-
novanie dopravnej infraštruktúry. 
V  súčasnosti intenzívne riešime naplnenie 
výzvy na podporu dlhodobého strategického 
výskumu - Dopravné prostriedky pre 21. st.  
v doménach inteligentnej špecializácie v pod-
mienkach univerzity  - Priemysel pre 21. storo-
čie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 
a Dopravné prostriedky pre 21. storočie.
Univerzita má zodpovednosť – voči štu-
dentom, voči verejnosti i  štátu a  voči tomu, 
čo sa na  univerzite učí v  spojitosti s  vedou 
a  výskumom. To bolo aj zmyslom Humbol-
dtovej požiadavky na  spájanie vedy a  vzde-
lávania ako výsledku univerzitného snaženia. 
Nemali by sme preto zabúdať, že aj tieto veľké 
projekty moderného výskumu a  vedeckého 
bádania by mali prispieť k  formovaniu štu-
denta, pestovaniu jeho charakteru, rozvíjaniu 
harmonickej individuality, a  to disciplinova-
ným hľadaním pravdy. 
Internacionalizácia je nevyhnutnou pod- 
mienkou zabezpečenia dlhodobej konku-
rencieschopnosti univerzít na  celosvetovej, 
európskej aj národnej úrovni. Je to súčasť 
stratégie budovania kapacity EHEA (Europe-
an Higher Education Area) i  národných ka-
pacít. Naďalej budeme pokračovať v progra-
me ERASMUS+, v ktorom sme ako univerzita 
veľmi dobre hodnotení - zvyšovaním mobility 
študentov a  učiteľov, prípravou spoločných 
študijných programov a, samozrejme, kva-
litnou jazykovou pripravenosťou, aby celé 
prostredie univerzity bolo pre zahraničných 
študentov, učiteľov a ďalších hostí atraktívne 
a jazykovo kompetentné.  
V  celouniverzitnej priamej bilaterálnej spo-
lupráci máme uzatvorené zmluvy s  viac ako 
dvadsiatimi krajinami vo vedeckovýskumnej 
i pedagogickej oblasti podľa 47 platných rám-
cových dohôd – zmlúv a memoránd a takmer 
80 platných dohôd na  fakultnej úrovni. 
Zmluvnú spoluprácu rozvíjame s viac ako 50 

Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., do úradu na-
stúpil 3. júla tohto roka.



 4/2018 n SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity 3

Zo života univerzity

krajinami sveta, nielen v Európe, ale  aj s USA, 
Mexikom, Brazíliou, Argentínou, Kóreou, Čí-
nou, Japonskom, Taiwanom, Južnou Afrikou, 
Kazachstanom či s Ruskou federáciou. Strate-
gické partnerstvo s  Kalifornskou univerzitou 
Berkeley už umožnilo výmenný pobyt, zatiaľ 
iba jedenému študentovi, ale výmenné poby-
ty budú ďalej pokračovať.
V oblasti medzinárodných vzťahov je rovnako 
dôležité, a  naďalej bude, aktívne pôsobenie 
našich učiteľov a  výskumníkov v  európskych 
i  svetových inštitúciách, organizáciách, za-
hraničných redakčných radách, asociáciách, 
komorách a  klastroch, a  to na  rôznych pozí-
ciách.  
Uvedomujem si, že hlavnou hodnotou univer-
zity sú ľudia, bez ohľadu na to, ktorú pracov-
nú pozíciu vykonávajú. Z  môjho pohľadu sú 
pre našu kolegialitu najdôležitejšie vzájomná 
spolupráca, ústretovosť a  rešpekt. Moderná 
a  kvalitná univerzita, akou naďalej chceme 
byť, je vždy výsledkom spoločnej práce. Silná 
akademická samospráva, dôraz na  etické 
princípy a  priaznivé podmienky pre slobod-
né bádanie, sú základné pravidlá tak veľmi 
potrebné pre tvorivú atmosféru na celej našej 
alma mater. 
Šesťdesiatpäť rokov v  živote inštitúcie nie je 
veľa. Iba sled udalostí obdobím pražských 
začiatkov, politickým vývojom vo vtedajšom 
Československu, revolučným obdobím roku 
1989 a  následne vznikom Slovenskej repub-
liky až po  súčasnosť, jej dáva istú historickú 
podobu, ktorá nás oprávňuje mať skúsenosti, 
vedomosti a  schopnosti nachádzať nové rie-
šenia, odhodlania, vieru i radosť z napĺňania 
želaní i očakávaní.    
Úspešnosť univerzity závisí od schopnosti vy-
tvárať príležitosti pre všetkých zúčastnených 
– zamestnancov, študentov, partnerov, verej-
nosť. Tieto príležitosti sa prejavia v spolupráci 
na individuálnej či organizačnej úrovni. 
Je našou povinnosťou šíriť na univerzite úctu 
k  vzdelanosti – pokoru voči múdrosti. Pevne 
verím, že spoločne s  kolegami, spolupracov-
níkmi, s  dekanmi, senátormi a  so všetkými 
ďalšími, ktorým nie je osud a smerovanie našej 
univerzity ľahostajné, a ktorí chcú spojiť svoje 
ciele s  vytváraním tvorivej atmosféry na  uni-
verzite, dokážeme tieto hodnoty napĺňať. 
Na záver mi dovoľte poďakovať mojim pred-
chodcom za  osobné a  profesionálne nasa-
denie, úsilie a  všetko, čím prispeli k  budova-
niu UNIZA, tiež za  prácu, ktorú vykonali pre 
slovenské vysoké školstvo. Ich osobný podiel 
je nezanedbateľný pri šírení dobrého mena 
univerzity. Nech obdobné nasadenie i  úsilie 
charakterizujú aj nadchádzajúce roky. 
Želám nám všetkým, aby akademický rok 
2018/2019 bol pre našu univerzitu úspešným, 
k čomu vám prajem dobré zdravie a priaznivé 
podmienky na tvorivú prácu.  

Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Rektor UNIZA

Noví prorektori UNIZA
Akademický senát UNIZA na rokovaní 24 . septembra tohto roka schválil návrh rektora 
na vymenovanie prorektorov: 

• doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. – prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie
• prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. – prorektor pre vedu a výskum
• doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
• prof. Ing. Josef Vičan, CSc. – prorektor pre rozvoj
• prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. – prorektor pre informačné systémy

Prorektori nastúpili do funkcie 1. októbra 2018. Ich funkčné obdobie je 4-ročné.
-r-

Noví profesori
Oddelenie pre vedu a výskum Rektorátu UNIZA oznamuje, že prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska vymenoval s účinnosťou od 19. septembra 2018 za profesorov: 

• doc. Ing. Mariána Drusu, PhD., zo Stavebnej fakulty  UNIZA v študijnom odbore 5.1.5 
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

• doc. Ing. Dagmar Faktorovú, PhD., z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom od-
bore 3.2.10 teoretická elektrotechnika,

• doc. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD., z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
UNIZA v študijnom odbore 5.2.59 doprava,

• doc. Ing. Miroslava Guttena, PhD., z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom od-
bore 3.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, 

• doc. Ing. Alžbetu Kucharčíkovú, PhD., z  Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v štu-
dijnom odbore 3.3.15 manažment, 

• doc.  Ing.  Radovana Madleňáka, PhD., z  Fakulty prevádzky a  ekonomiky dopravy 
a spojov UNIZA v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby,

• doc.  Ing.  Miloša Poliaka, PhD. z  Fakulty prevádzky a  ekonomiky dopravy a  spojov  
UNIZA v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby.

Noví docenti
Oddelenie pre vedu a výskum Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že predošlá 
rektorka Žilinskej  univerzity  v Žiline  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., udelila s účin-
nosťou od 1. júla 2018 vedecko-pedagogický titul docent: 

• JUDr. Ing. Jane Klieštikovej, PhD., z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
UNIZA v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku,

• Ing. Branislavovi Šarkanovi, PhD., z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
UNIZA v študijnom odbore 5.2.59 doprava,

• Ing. Vladislavovi Zitrickému, PhD., z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spo-
jov UNIZA v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby.

Oddelenie pre vedu a výskum UNIZA
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Dr. h. c. Dipl.-Ing. Oliver Jung Dr. h. c. prof. Ing. Mario Guagliano

Odovzdanie atribútov udelených titulov  
„DOCTOR HONORIS CAUSA“

Na slávnostný obrad okrem členov vedeckých rád prijal pozvanie 
aj Peter Lazar, honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Ži-
line, delegácia spolupracovníkov zo Schaeffler Kysuce a Schaeffler 
Skalica či rodinní príslušníci oboch laureátov. 
Udelením titulov „doctor honoris causa“ a  odovzdaním ich atri- 
bútov vyjadrila  Žilinská univerzita v Žiline úctu k celkovej činnos-
ti a práci Dr. h. c. Dipl.-Ing. Olivera Junga a Dr. h. c. prof. Ing. Maria 
Guagliana a ocenila najmä ich dlhoročnú významnú vedeckú a pe-
dagogickú spoluprácu s pracoviskami UNIZA.
Dekan SjF UNIZA prof.  Dr.  Ing.  Milan Sága v  laudatiu Dr.  h. c.  
Dipl.-Ing. Olivera Junga  okrem  iného  uviedol:  „Svojou neúnavnou 
aktivitou a  entuziazmom výrazne prispel k  zvyšovaniu  vzdelanosti  
mladej  generácie odborníkov, vedeckovýskumných pracovníkov a pe-
dagógov Žilinskej univerzity. Z týchto jeho početných aktivít výrazne 
profituje nielen výchova doktorandov, ale jeho pričinením sa zlepšili 
i podmienky pre vedeckú prácu, prepojenie  na  aplikačnú  sféru a ino-
vácie a  postavenie  Žilinskej  univerzity na domácej, ale aj medziná-
rodnej scéne“.  

V  podobnom duchu sa nieslo aj laudatio Dr.  h. c. prof.  Ing.  Maria 
Guagliana, pričom dekan SjF UNIZA vyzdvihol najmä skutočnosti, 
že pán profesor počas dlhoročného pôsobenia v univerzitnom pro-
stredí svojou aktivitou a entuziazmom významne prispel k zvyšo-
vaniu vzdelanostnej úrovne mladej technickej inteligencie nielen 
v rámci Talianska, ale aj Európy. Jeho práca v oblasti materiálov v re-
ťazci štruktúra, vlastnosti, využitie rešpektujúc finálne dizajn a ino-
váciu výrobkov je orientovaná na vedeckovýskumnú, odbornú, ale  
aj  pedagogickú a  organizátorskú  činnosť. Dr.  h. c. prof.  Guaglia-
no významne prispieval a prispieva k  tomu, že Žilinská univerzita 
a Slovenská republika je pozitívne rešpektovaná európskou, ako aj 
svetovou vedecko-odbornou komunitou.
K  titulom  srdečne  blahoželáme  a  oceneným  prajeme  najmä  
pevné  zdravie, osobné i pracovné úspechy. 

Ing. Janka Macurová
Oddelenie pre vedu a výskum Rektorátu UNIZA

Foto: Cyril Králik

V stredu 20. júna 2018 sa v obradnej sieni historickej budovy Radnice mesta Žilina uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UNIZA 
rozšírené o Vedeckú radu Strojníckej fakulty UNIZA. V zmysle tradícií a zvyklostí  ako  prejav  najvyššej  pocty  si  na  slávnosti prevzali z rúk 
predošlej rektorky našej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., diplom a medailu udeleného titulu „doctor  honoris  causa“  
naši významní zahraniční spolupracovníci Dr. h. c. Dipl.-Ing. Oliver Jung, Chief Operating Officer Schaeffler AG z Nemecka a Dr. h. c. 
prof. Ing. Mario Guagliano, profesor Politecnico di Milano z Talianka.
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Slávnostné promócie nových 
docentov a philosophiae doctorky
Dňa 20. júna 2018 sa v priestoroch obradnej siene historickej budo-
vy Radnice mesta Žilina uskutočnil akademický obrad slávnostnej 
promócie, ktorá bola venovaná najmä odovzdaniu dekrétov novým 
docentom. 

Predošlá rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c. prof. Ing. Ta-
tiana Čorejová, PhD.,  slávnostne odovzdala docentské dekréty 7 
novým docentom, dekan Fakulty riadenia a  informatiky UNIZA 
doc. Ing. Emil Kršák, PhD., odovzdal doklady o absolvovaní dokto-
randského štúdia jednej absolventke tretieho stupňa vysokoškol-
ského vzdelávania.

Ing. Janka Macurová
Oddelenie pre vedu a výskum Rektorátu UNIZA

Foto: Cyril Králik

Prvý krok v spolupráci UNIZA 
a spoločnosti ASSECO Central Europe
Dňa 14. júna 2018 sa v zasadacej miestnosti Rektorátu UNIZA usku-
točnilo pracovné stretnutie zástupcov UNIZA so spoločnosťou  
ASSECO Central Europe, a. s. Na stretnutie boli pozvaní aj prorektori, 
dekani fakúlt a riaditelia Univerzitného vedeckého parku a Výskum-

ného centra, ktorým sa spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., 
predstavila a zároveň predstavila svoju víziu spolupráce s UNIZA. 
ASSECO Central Europe, a. s., je jednou z  najvýznamnejších spo-
ločností poskytujúcich komplexné riešenia a služby v oblasti infor-
mačných technológií. Budúcu spoluprácu s UNIZA spoločnosť vidí 
najmä v  spoločných projektoch, v  spojení ľudských zdrojov a  in-
fraštruktúry s cieľom získať inovačné líderstvo v oblastiach s vyso-
kou pridanou hodnotou, čo reprezentujú najmä domény inteligent-
nej špecializácie Priemysel pre 21. storočie, Dopravné prostriedky 
pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie...  
Spolupráca by mala prebiehať na niekoľkých úrovniach: komerčná 
spolupráca spoločnosti ASSECO a UNIZA, spolupráca so študentmi 
počas štúdia a aj po jeho absolvovaní. 

Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Foto: Archív UNIZA

Oznam pre prispievateľov do nášho časopisu

Uzávierka ďalšieho čísla Spravodajcu je už  4. decembra 2018. 

Tešíme sa na vaše postrehy, podnety a články, ktoré môžete po-

sielať na  e-mailovú adresu spravodajca@uniza.sk. Materiály 

zasielajte v primeranej dĺžke (podstatné a zaujímavé informácie), 

riadne podpísané (meno, priezvisko, tituly, pracovisko), fotografie 

riadne označte (autor, názov fotografie a jej popis) a posielajte sa-

mostatne (nie ako súčasť textového dokumentu).
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Spolupráca s najlepšími posúva vpred
Dňa 19. júla 2017 sa na akademickej pôde stretli zástupcovia spo-
ločnosti DXC Technology a  zástupcovia UNIZA s  cieľom podpísať 
rámcovú zmluvu o  spolupráci. DXC Technology vznikla spojením 
spoločností HPE Enterprise Services a  CSC a  od  svojho vzniku je 
globálnou trojkou v poskytovaní IT služieb, ktorá čerpá z viac ako 
60-ročných skúseností oboch pôvodných spoločností. Predmetom 
zmluvy je spolupráca najmä v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, 
ako aj odborného poradenstva, ktorej cieľom je skvalitnenie vzde-
lávacieho procesu a  vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom 
efektívneho prepojenia teórie a praxe. Cieľom spolupráce má byť 
splnenie výziev EÚ, skvalitnenie vzdelávania študentov UNIZA, 
rýchla aplikácia poznatkov vedy a výskumu do praxe v rámci rieše-
nia aktuálnych a koncepčných úloh oboch zmluvných strán a mno-
hé iné. V oblasti výchovno-vzdelávacej sa bude spolupráca realizo-
vať formou platenej alebo neplatenej stáže študentov pri realizácii 
projektov zadanými DXC Technology. Vo vedeckovýskumnej a tech-
nickej oblasti sa bude spolupráca realizovať formou spolupráce pri 
formovaní riešiteľských kolektívov výskumných, technologických 
a priemyselných výziev, transferu technológií a inovácií z výskumu 
do praxe alebo priemyslu a spolupráce pri realizácii pilotných nasa-
dení inovatívnych technológií a postupov pre priemysel. 
Po podpísaní zmluvy zástupcovia spoločnosti navštívili Katedru me-
chatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty a jej laboratóriá, 

absolvovali prehliadku Univerzitného vedeckého parku, Katedry 
leteckej dopravy FPEDAS a Leteckého výcvikového a vzdelávacie- 
ho centra UNIZA na Letisku Dolný Hričov.

Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Foto: Jana Kollárová

Medzinárodná konferencia EDULearn2018

Ako poznamenal jeden z  pozvaných pred-
nášajúcich prof.  Eric Mazur (Harvard Uni-
versity, autor výučbovej metódy Peer in-
struction (PI), ročne dostáva od  študentov 
26 000 správ, na spracovanie ktorých sú IKT 

nevyhnutné. Aj samotná metóda PI, ktorá 
bola vyvinutá na  zlepšenie porozumenia 
a pochopenia základných pojmov vo fyzike 
a  pohľadu na  samotný predmet tiež vyža-
duje IKT, keďže pri nej študenti využívajú 

hlasovacie zariadenia a navzájom diskutujú. 
Úlohou študentov je však dopredu naštu-
dovať časť problematiky, aby bolo vôbec 
možné následne diskutovať.     
Potešujúce je, že na  tejto konferencii mala 
zastúpenie aj UNIZA v počte 11 zamestnan-
cov a  to z  fakúlt EF, FRI, SvF, FPEDAS, FBI. 
Ako sme pri vzájomnom stretnutí konštato-
vali, aj vo sfére vzdelávania existuje priestor 
na  vzájomnú spoluprácu medzi jednotli-
vými fakultami UNIZA, prípravu a  riešenie 
spoločných projektov a výmenu skúseností 
súvisiacich s odovzdávaním poznatkov mla-
dej generácii.
Zhodli sme sa, že je potrebné pripravovať 
spoločné projekty, aj vďaka ktorým je mož-
né nachádzať a  implementovať nové me-
tódy, techniky a  prístroje do  vzdelávania. 
A následne stretnúť sa s ďalšími odborníkmi 
na  budúcej EDULearn konferencii, kde je 
možné načerpať mnoho nových inšpirácií.   

 Doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum EF UNIZA

Foto: Archív EF

V dňoch 2. – 4. júla 2018 sa v meste Palma de Mallorca (Španielsko) uskutočnil jubilejný 10. ročník konferencie EDULearn 2018 týkajúci sa 
vzdelávania a nových výučbových technológií. Ako odznelo na konferencii, budúcnosť patrí informačno-komunikačným technológiám, 
ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvňujú nielen náš život, ale pomáhajú aj pri získavaní nových poznatkov, uľahčujú vzdelávanie a pomá-
hajú mladej generácii lepšie sa pripraviť na riešenie problémov, ktoré prinesie budúcnosť.
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Stavbári pretvárajú prostredie, mali by ho aj chrániť
Jeho kariéru odštartoval študijný pobyt v Taliansku. Bol talentovaným študentom, ktorý mal rád chémiu, geológiu, statiku 
a dynamiku a špecializoval sa na geotechniku.  Nemal však rád ruský jazyk,  i keď aj ten sa naučil. Hovorí, že patrí ku generácii, 
ktorá zažila všetko, od socializmu až po súčasnú dobu a že aj štúdium v zahraničí si musel zaslúžiť. Jeho cesta k stavebníctvu 
bola priamočiara - stavbárom chcel byť vždy.  A možno práve preto sa mu v tomto smere podarilo dosiahnuť maximum. Zo 
študenta Strednej priemyselnej školy stavebnej, neskôr študenta FPEDAS Vysokej školy dopravy a spojov je dnes profesor 
v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a dekan Stavebnej fakulty UNIZA. Na naše otázky odpovedal 
prof. Ing. Marián Drusa, PhD., z katedry geotechniky SvF.

Ako bývalý predseda Akademického se-
nátu SvF, bývalý člen AS UNIZA a bývalý 
prodekan pre rozvoj a  zahraničné vzťa-
hy  poznáte SvF takmer dokonale. Ako 
hodnotíte jej súčasnú kondíciu a renomé 
v  kontexte UNIZA a  v  kontexte Sloven-
ska?
Kondícia fakulty je vcelku dobrá, v rámci UNI-
ZA sme menšou fakultou.  Dobré renomé nám 
šíria naši absolventi, ktorí sú aktuálne veľmi 
žiadaní na trhu práce doma i v zahraničí.

Čo konkrétne znamená „vcelku dobrá“?
To znamená, že v  niektorých oblastiach sú 
výkony nadpriemerné a  v  ostatných máme 
rezervy.

Aké sú silné  a slabé stránky fakulty?
Máme klasické aj unikátne študijné pro-
gramy, pre ktoré je charakteristická vysoká 
uplatniteľnosť končiacich absolventov. Bol 
som vo funkcii prodekana 4 roky, predošlé ve-
denie malo snahu robiť inovatívne kroky, ale 
nestretlo sa to s podporou vedúcich katedier 
a členov fakulty.  Slabou stránkou je nevyvá-
ženosť výkonnosti jednotlivých pracovísk fa-
kulty. Mnoho pracovníkov sa nevie nájsť v ob-
lasti výskumu a nedokáže urobiť niečo navyše 
v prospech fakulty. V posledných rokoch sme 
boli menej inovatívni a prejavuje sa u nás po-
kles záujmu o štúdium.

Myslíte si, že teraz podpora bude?
Myslím si, že je to vecou vhodnej prezentácie 
a diskusie. Doba je veľmi dynamická  a ak ne-
začneme robiť niektoré kroky už teraz, dopla-
tíme na to. Len z tradície nevyžijeme. Okolité 
štáty svoje študijné programy inovujú, niečo 
musíme začať meniť aj my.

Aké je postavenie SvF z pohľadu rôznych 
hodnotiacich správ v  kontexte sloven-
ských stavebných  fakúlt?
V  porovnaní s  ostatnými dvoma stavebnými 
fakultami na  Slovensku sme, čo sa týka po-
čtu študentov a  výkonnosti, na  treťom mies-
te za SvF STU v Bratislave a SvF TUKE v Koši-
ciach. Tieto fakulty sú orientované hlavne 
na  pozemné stavby a  architektúru, budovy 
a prostredie, pričom na STU je možné študo-
vať aj vodné stavby, krajinné plánovanie, ma-
tematicko-počítačové modelovanie. U  nás 
sú nosné dopravné stavby a popri tom ďalšie 
programy. Hodnotenie fakúlt môže byť rôzne, 

podľa rôznych kritérií. Myslím si, že objektív-
nym  hodnotením je  komplexná akreditácia. 
Úspešne sme akreditovali všetky pripravené 
študijné programy a  v  rámci poslednej kom-
plexnej akreditácie fakulta dosiahla výsledok 
A- (3,65),  čím prispela k zaradeniu UNIZA me-
dzi univerzitné vysoké školy.

V  r. 2014 som robila rozhovor s  vaším 
predchodcom na poste dekana, prof. Vi-
čanom. V  tom čase klesal počet štu-
dentov.  Tento pokles sa kompenzoval 
výskumnou činnosťou. Hovoril o  roz-
trieštenosti katedier, množstve odde-
lení, jeho víziou bolo získať dostatočný 
počet študentov, prispôsobiť sa trendu 
zvýšeného záujmu o  pozemné stavby, 
dosiahnuť väčšiu integráciu výskumu 
jednotlivých pracovísk. Vy ste boli aj 
členom vedenia v  pozícii prodekana 
pre rozvoj a  zahraničné vzťahy (2010 – 
2014).  Vidíte nejaký posun? Hovorili ste 
o snahe inovovať študijné programy.  Po-
darilo sa fakulte zachytiť  trend záujmu 
o pozemné stavby?
Podarilo sa. Pozemné staviteľstvo máme 
akreditované vo všetkých stupňoch štúdia  
a  je najžiadanejším študijným programom  
v  oblasti staviteľstva. Vo svete sa však aktu-
álne otvárajú aj študijné programy zamerané 

na oblasť staviteľstva a životného prostredia. 
My stavbári pretvárame prostredie, my stav-
bári by sme ho mali vedieť i chrániť a navrho-
vať vhodné technické riešenia na ochranu ži-
votného prostredia. V tomto kontexte by sme  
chceli ponúknuť nový študijný program stavi-
teľstvo a životné prostredie, aj keď sme si ve-
domí, že o študentov budeme súťažiť s fakul-
tami, na ktorých je životné prostredie nosným 
programom. Do oblasti životného prostredia 
v spojitosti s  dopravou smeruje v posledných 
rokoch veľa našich domácich a zahraničných 
výskumných aktivít. Významný je napríklad 
projekt  Air Tritia,  zameraný na  analýzu 
ovzdušia  –  vplyv dopravy na ovzdušie, vplyv 
hluku na obyvateľstvo a okolité regióny. 

Bude to jedinečný program z  pohľadu 
názvu a zamerania?
Názov je vo svete dosť často používaný, do-
konca  aj na pomenovanie fakúlt a celých uni-
verzít. Spojenie Civil and Environmental Engi-
neering  nie je zriedkavé, pretože ide o  veľmi 
vhodné prepojenie dvoch príbuzných oblastí.

Plánujete  zmenu názvu fakulty?
To bude možno ďalší, zatiaľ však ešte vzdia-
lený krok. Okrem toho chceme reagovať aj 
na  nový trend v  stavebníctve - nástup infor-
mačných technológií, ktoré vstupujú do všet-
kých procesov v  stavebníctve - od  prípravy, 
projekcie, realizácie až po  spravovanie sta-
vieb (budov, ciest, železníc...).

Aká bude vaša reakcia na  vstup infor-
mačných technológií do  oblasti staveb-
níctva?
Plánujeme prípravu študijného programu, 
ktorý by mal mať priamo v  názve aktuálne 
používanú skratku BIM (Building information 
modelling), po slovensky Informačné techno-
lógie v stavebníctve. V oblasti IT má Slovensko 
veľmi málo odborníkov a  prepojenie na  sta-
vebníctvo je taktiež dôležité. Ak majú byť 
spracovávané údaje o stavbách, ich príprave 
a riadení, musia mať absolventi vedomosti aj 
o samotnej stavbe a stavebnej činnosti. Bol by 
to kombinovaný študijný program, ktorý by 
sme chceli realizovať v  spolupráci s  fakultou 
riadenia a informatiky.

Aký je záujem o súčasné študijné progra-
my?
O  naše študijné programy je záujem 
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a  tento rok otvárame nový, ale už dávno 
akreditovaný študijný program plánovanie 
dopravnej infraštruktúry. Ide o  inžiniersky 
študijný program nadväzujúci na bakalársky 
stupeň, ktorý sa  zaoberá plánovaním do-
pravnej infraštruktúry. Ide o analýzy dopravy, 
projektovanie prvkov dopravnej infraštruktú-
ry a stavebných úprav, ktoré musia byť reali-
zované pri riešení dopravných problémov. Je 
to nový, interdisciplinárny program.

Interdisciplinarita je trend v  modernej 
vedeckej komunikácii. Nie vždy je však 
ochota spolupracovať, prepájať pozna-
nie, priznať si, že izolované odbory prak-
ticky nemôžu existovať. Ako vnímate 
túto skutočnosť?
Aj verejnosť vníma našu univerzitu cez veľmi 
slabú spoluprácu fakúlt. Naozaj musíme viac 
kooperovať, nemyslieť len na seba a byť viac 
prepojení. V  spolupráci je pridaná hodnota 
a výsledný efekt je ďaleko cennejší.

Prečo by to zrazu malo začať fungovať, 
ak to doteraz nešlo? 
Niečo sa musí zmeniť. Spolupráca s našimi aj 
svetovými inštitúciami je prínosná a  vnáša 
nový pohľad na  proces vzdelávania. My ne-
môžeme byť odborníci na  informatiku či ži-
votné prostredie v úplných detailoch, ale spo-
lu s  inými odborníkmi to dokážeme prepojiť. 
Nemôžeme sa každý hrať na svojom piesočku, 
to je brzda pokroku. 

Viete si predstaviť aj spoluprácu s FHV?
Určite áno. Najmä v otázke životného prostre-
dia a  ostatných vplyvov stavebnej činnosti, 
kde ide o  určitý zber informácií, vyhodnoco-
vanie prieskumov,  prezentovanie zámerov 
na verejnosti a iné aspekty. Vôľa tu určite  je. 
 
Aké sú vaše dominantné vízie na najbliž-
šie 4 roky?
Pri súčasnom poklese študentov bude priori-
tou fakulty získať viac finančných prostried-
kov na  výskum a  zintenzívniť spoluprácu 
s  praxou. V  týchto aktivitách máme určité 
rezervy. Okrem toho sa musíme pripraviť 
na  novú komplexnú akreditáciu a  nastúpiť 
na  cestu zavádzania nových inovatívnych 
študijných programov. 

Ak máte garantov, personál a  priestory, 
nemáte v tomto smere v podstate žiadne 
významné problémy.
Garantov máme, avšak cítiť generačnú vý-
menu. Mnoho úspešných a  uznávaných 
profesorov  sa blíži k  dôchodkovému  veku. 
Našťastie nových docentov pribúda a  vkla-
dám do  nich veľa nádeje. Dôležitá bude ich 
motivácia a  tímové myslenie. Platové ohod-
notenie učiteľov výrazne zaostáva za staveb-
nou praxou, preto mnohí z nich kompenzujú 
nedostatočné príjmy cez súkromné aktivity. 
Dôležité je však uvedomiť si, že bez riešenia 

výskumných projektov a  projektov  v  rámci 
spolupráce s praxou, to na pokrytie súčasných 
nákladov stačiť nebude. Pri klesajúcom počte  
študentov  je riešenie projektov naša jediná 
záchrana. Tých, ktorí to nepochopia, budem 
motivovať pozitívnymi príkladmi a  diferen-
covaným odmeňovaním.  V  prípade dlhotr-
vajúcej pasivity  sa budem snažiť nahrádzať 
ich aktívnejšími kolegami. Rezervy máme 
aj vo využívaní technického a  výskumného 
personálu. Ak na niektorých pracoviskách nie 
sú projekty a  iné aktivity, títo ľudia nemajú 
pracovnú náplň, nezarobia si na  seba. Je to 
chyba ich priamych nadriadených, pretože 
úlohou technického personálu je plniť požia- 
davky a  nie získavať projekty. Na  ostatných 
pracoviskách zasa vyťaženosť výskumného 
personálu prekračuje povolené hranice. Takže 
budem chcieť väčšiu variabilitu technického 
personálu a  budem častejšie prehodnocovať 
osobné ohodnotenie, lebo to je cesta ako mo-
tivovať aktívnych ľudí.

A máte vôbec osobné príplatky?
Podľa mojich informácií príplatky na  fakulte 
sú nižšie ako na ostatných fakultách univerzi-
ty.  Je to dané aj nižším počtom študentov. Prí-
platky nie sú veľké, ale dá sa s nimi motivovať, 
najmä ak sa k nim pridajú príplatky a odmeny 
za riešenie výskumných projektov.

To ste otvorene povedali pred voľbou 
dekana? Aká bola reakcia akademickej 
obce?
Reakcia mladých učiteľov bola pozitívna. 
Samozrejme, tí starší to možno pozitívne 
nevnímajú. Ale ako som už hovoril, z  tradícií 
nevyžijeme. Svet sa dynamicky mení a  pre-
tvára. Ak budeme myslieť len na  tradície, 
záujem študentov o  štúdium na  našej fa-
kulte nebude rásť. Analyzujeme každoroč-
ný pokles počtu študentov a  myslíme si, že 
sa už blížime k  bodu, keď by už viac nemal 
klesať.  Naznačuje to i  počet novoprijatých 
študentov. Samozrejme, je to aj otázka de-
mografického vývoja a  odlivu veľkého počtu 
maturantov do zahraničia, čo by Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu malo začať 
výraznejšie riešiť (motivačné štipendiá, lepšie 
financovanie školstva, zatraktívnenie prostre-
dia). Niektoré kroky sa už dejú – na UNIZA sa 
rekonštruovali internáty a  rekonštruujú sa aj 
ďalšie priestory. V porovnaní s inými VŠ máme 
výhodu v  tom, že študentom dokážeme po- 
núknuť lepšie zázemie ako v Bratislave či v Ko-
šiciach. A myslím si, že študenti to oceňujú. 

Čo robí/robilo vedenie SvF pre to, aby sa 
študenti hlásili práve na žilinskú SvF? Na-
pokon, nemožno všetko čakať od minis-
terstva, rektorátu, niečo by sa malo diať 
aj na úrovni fakúlt. 
Každý rok pripravujeme  rozličné marketingo-
vé aktivity – Deň otvorených dverí,  návštevy 
stredných škôl. Robíme si prieskum, z ktorých 

škôl a regiónov k nám študenti najviac prichá-
dzajú. Marketingové aktivity sa vykonávajú aj 
na veľkých podujatiach – Gaudeamus v Nitre, 
Veľtrhy v Bratislave, v Brne. Máme facebooko-
vú stránku, začíname meniť a  prebudovávať 
webovú stránku. Myslím, že naším bonusom 
je aj skutočnosť, že absolventi majú veľmi 
dobré uplatnenie v praxi a  ich nástupný plat 
prevyšuje priemer v národnom hospodárstve.

To platí pre absolventov všetkých študij-
ných programov?
Pre väčšinu. Navyše, je tu aj analógia z  vys- 
pelých krajín, ktorá postupne prichádza aj 
k nám. V stavebníctve a všeobecne v sfére vy-
žadujúcej technicky vzdelaných profesioná-
lov je  čoraz menej odborníkov, ktorí sú však  
o  to viac  cenení.  Vidíme to na  príklade Ta-
lianska, Francúzska, USA. Čoraz častejšie sme 
svedkami prípadov, keď zlé manažérske roz-
hodnutia ignorujúce technické otázky, vedú 
v  konečnom dôsledku k  väčším nákladom 
na  výstavbu, finančným stratám a  katastro-
fálnym haváriám. Napríklad v študijnom pro-
grame železničné staviteľstvo, ktorý je jediný 
na  Slovensku, vychováme veľmi málo absol-
ventov, pričom ŽSR by ich vzhľadom na gene-
račnú výmenu potrebovali niekoľkonásobne 
viac. Keďže ich niet,  ŽSR prijímajú do technic-
kých pozícií aj humanitne vzdelaných ľudí, čo 
často vedie k spomínaným problémom. 

Aj keď počet záujemcov o štúdium klesá, 
celoslovensky školy „vyprodukujú“ veľa 
inžinierov, lenže asi nie každý študuje 
kvôli tomu, aby si raz zodpovedne robil 
svoju prácu. Akí sú vaši študenti?
Máte pravdu. Niektorí študujú preto, lebo 
majú takú tradíciu v rodine. Niekedy je to dob-
ré, niekedy naopak. Pre niektoré deti, ktoré 
sú rodinou „nútené“ študovať , je to trápenie. 
Našťastie, je veľká skupina tých, ktorí chcú byť 
stavbári, vidia benefity, a tá je v prevahe nad 
študentmi, ktorí sa tu nejako dostali, aj keď to 
pôvodne nemali v  pláne. Ale aj z  nich vieme 
vychovať dobrých stavbárov. 

Ako si predstavujete dobrého stavbára?
Naša výchova je o  zodpovednosti, kreativite 
a dôslednosti, či už to budú projektanti alebo 
stavitelia, všetci musia realizovať stavby bez-
pečne, ekonomicky a dnes aj esteticky, v kon-
texte udržateľného životného prostredia. Ak 
sa niečo zanedbá, ide o trvalé a ťažko napra-
viteľné zmeny.

Aké sú špecifiká práce a  poslanie kate-
dier SvF?
Máme 8 katedier, niektoré z nich garantujú štu-
dijné programy, niektoré zabezpečujú výuč- 
bu typických predmetov, ktoré každý stavbár 
musí absolvovať. Toto zloženie sa ustálilo 
vývojom a  je dobre nastavené, i  keď nie rov-
nomerné – máme katedry s  väčším počtom 
zamestnancom  a naopak. To sa potom preja-
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vuje aj na  výkonnosti katedier a  následne aj 
pri delení rozpočtu. A špecifiká? Musíme mať 
kvalitné vybavenie, laboratóriá, počítačové 
učebne ... 

Mnohé univerzity sa sťažujú na nedosta-
tok financií v tomto smere. Ako je na tom 
SvF?
Mali sme celkom úspešné projekty na  pod-
poru v  oblasti IKT a  získali potrebný softvér 
na  výskum a  výučbu, aj projekty v  oblasti 
inovácií vzdelávania, vytvorili sme centrá 
excelentnosti. Pokiaľ ide o  vybavenie, sme 
konkurencieschopní voči iným fakultám 
na  Slovensku. Naším problémom je, že 
po  presťahovaní sa na  Veľký Diel sme nezís-
kali adekvátne laboratóriá, z  hľadiska kapa-
city sú poddimenzované. S  tým máme veľký 
problém, lebo náš výskum je orientovaný 
na  laboratórne analýzy materiálov, skúšanie 
vzoriek, skúšanie častí konštrukcií. Máme uni-
kátne prístroje a  zariadenia,  tie si vyžadujú 
adekvátne priestory, ktoré aktuálne nemáme. 
Uvítali by sme zmenu.

Je to v pláne?
Spracovali sme už niekoľko projektov pre nové 
laboratóriá, nádeje sme vkladali do Výskum-
ného centra UNIZA, kde sú moderné priestory 
a  nové zariadenia, ale tie staré problémy sa 
tým nevyriešili.

Ako funguje spolupráca s  Výskumným 
centrom a  Univerzitným vedeckým par-
kom?
V  UVP máme unikátne analyzátory znečis-
tení a  tento výskum je prepojením projektu 
automatického mobilného laboratória pre 
merania v oblasti znečistenia z dopravy. Väč-
šie zastúpenie výskumných aktivít máme vo 
Výskumnom centre – kde ide o špeciálne diag- 
nostické prístroje, korozívny výskum, techno-
lógie snímania... V  spolupráci s  Výskumným 
centrom sa riešia aktuálne medzinárodné 
projekty Interreg a Horizont 2020.

Hovorili ste o  obsahovej stránke spolu-
práce, čo formálna stránka – aká je a ako 
si ju predstavujete do budúcna?
Na  fakulte sme vykonali prieskum názorov 
po  katedrách na  súčasnú spoluprácu s  VC 
a  UVP. Mnohí pracovníci sa vyslovili, že ne-
majú informácie o  tom, čo sa deje v  centre 
a parku a že nie sú oslovovaní ohľadom spo-
lupráce. Táto informačná bariéra sa musí 
prelomiť. Navyše, niektorí zamestnanci majú 
pocit, že je to o  „vykrádaní“ našich dobrých 
myšlienok. VC a UVP sú chápané aj ako kon-
kurenčné prostredie so značnou výhodou 
oproti fakulte. Fakulta musí totiž zabezpe-
čovať vzdelávanie, mať svoj vlastný výskum 
a  iné aktivity. Vo výskumnom centre majú 
nové, moderné zariadenia, vedia poskytnúť 
podporu, materiálne zázemie. „Problém“  je 
aj v tom, že nie sú nastavené pravidlá o spo-

lupráci a  o  mnohých aktivitách jednotlivcov 
z fakúlt sa vedenie dozvedá neskoro.

Ako sa to rieši?
Aktuálne prebieha analýza činností a  výko-
nov, zasadli dozorné rady a  medzi dekanmi 
intenzívne diskutujeme o tom, ako ďalej.  Vy-
budovaním parku a  centra sme veľa získali, 
ale keďže neexistuje kontinuálna podpora 
projektov, budú musieť fakulty prijať nový 
model udržateľnosti centra a parku. Ich úloha 
by mala spočívať v  administratívnej podpo-
re prípravy projektov, poskytnutí špičkových 
prístrojov a  laboratórií. Viac projektov fa-
kulty by malo byť podávaných v  spolupráci 
s centrom a parkom, pričom piliermi by mali 
byť významné osobnosti fakulty. Ak má zod-
povedný riešiteľ dobré výsledky a publikačnú 
činnosť, šanca na úspech je vyššia.

Prejdime na inú tému. Ak povieme stav-
bár, väčšina ľudí si predstaví muža.  Ako 
vnímate ženy a  ich postavenie v  pod- 
mienkach vašej fakulty?  
Dnes už to nie je problém, zastúpenie žien 
na  všetkých pozíciách fakulty sa vyrovnáva, 
naša nová prodekanka pre štúdium a  peda-
gogiku je doc.  Mária Kúdelčíková, vo vedení 
štyroch katedier z ôsmich sú naše kolegyne. 

A študentky?
Keď som študoval na našej univerzite ja (1982 
- 1987), zastúpenie žien bolo tretinové až 
polovičné, dnes mám pocit, že ich je trochu 
menej. Myslím si, že akademické prostredie 
nie je voči ženám diskriminačné a  ženy sú 
svojím rozdielnym pohľadom na  vec naozaj 
prínosom. My muži máme svoj silne technic-
ký a pragmatický názor, ale ku komplexnosti 
veci názory žien jednoducho potrebujeme.

19. septembra vás prezident SR vymeno-
val za profesora. Aký to bol pocit? 
Bol to krásny pocit a  silný emotívny zážitok, 
na ktorý som dlho čakal. Odteraz si viac uve-
domujem naše dôležité poslanie – odovzdá-
vať vedomosti a vychovávať mladých ľudí.

V  jeden kalendárny rok ste sa stali pro-
fesorom aj dekanom. Je to obrovský ka- 
riérny úspech, ale mňa zaujíma, čo pova-
žuje za úspech?  
Úspech je, keď sa niečo dobré a pozitívne po-
darí. Pre mňa bude úspech napríklad aj to, 
keď nám už nebudú klesať počty študentov 
a v úspešnosti projektov porastieme.  Úspechy 
sú dobré aj preto, lebo človek sa musí posúvať, 
prekonávať svoje hranice a venovať sa novým 
veciam. Je pravda, že aj ja som teraz pokojne-
jší a teším sa na nové výzvy.

Čo považujete za svoje vedecké úspechy?
Myslím, že som na  Slovensku i  v  zahraničí 
uznávaný odborník v  oblasti geotechniky, 
špecifického odvetvia návrhu a posudzovania 

konštrukcií v interakcii s horninovým prostre-
dím. Je to oblasť, v ktorej som sa inauguroval. 
Som rád, že sa mi to podarilo, lebo aj v našom 
profesijnom prostredí nastáva generačná 
výmena. Som garantom dvoch úspešných 
svetových konferencií a jednu zaujímavú kon-
ferenciu s medzinárodnou účasťou organizu-
jeme s prof. Ižvoltom aj na pôde UNIZA.

Niekto robí vedu, lebo sa to v akademic-
kom prostredí vyžaduje, niekto aj preto, 
že ho to baví. Vás to baví?
Áno. Naozaj. Napríklad konferencie, to je prí-
ležitosť stretnúť sa s priateľmi, privítať nových 
ľudí. A  samotná veda? Je to uspokojujúce 
dosiahnuť nejaký zaujímavý výsledok a mňa 
dvakrát teší, ak ho môžem aplikovať na neja-
ký konkrétny prípad. Keď prídem na  nový 
prístup k riešeniu nejakého problému a mám 
čím prekvapiť stavebnú prax.

Vy robíte veľa vecí s presahom do praxe. 
Uveďte niečo konkrétne.
V  spolupráci s  významnými spoločnosťami, 
ale aj Ústavom súdneho inžinierstva robíme 
veľa expertíz, pretože naše vyjadrenia sú čas-
to potrebné nielen k úspešným projektom, ale 
aj k  neúspešným – napríklad modernizácia 
železničnej trate Púchov - Žilina, výstavba Ja-
guar Land Rover pri Nitre, príprava lokality pre 
investíciu BMW, nedostavaný most Kurimany, 
veľký zosuv na  D8 v  Českej republike -  to sú 
príklady expertíz, ktoré sme s  mojím tímom 
vykonali. Pre nás stavbárov je prepojenosť 
s praxou veľmi dôležitá, bez toho nie je vzde-
lávanie úspešné a študenti rýchle poznajú, či 
sú prednášané veci aktuálne.

Hovoríte o vzdelávaní, od r. 2017 ste čle-
nom komisie pre doktorandské štúdium 
v oblasti Vied o Zemi Turínskej univerzity 
v Taliansku.  Ako ste sa k tejto práci „do-
stali“, ako často chodíte do Talianska a čo 
pre vás toto členstvo znamená – aj v rám-
ci pracovných povinností?
Je to výsledok dlhodobej spolupráce. Moja 
užšia spolupráca s  talianskymi univerzitami 
sa začala tým, že počas môjho doktorand-
ského štúdia som absolvoval 5-mesačnú stáž 
na prestížnej turínskej polytechnike - Politec-
nico di Torino, a tam som sa zoznámil s mno-
hými rovesníkmi. Tieto vzťahy, ktoré človek 
udržiava dodnes stretávaním sa na konferen-
ciách, na  ERASMUS učiteľských mobilitách, 
prerástli do priateľských vzťahov. Toto všetko 
vzniklo dlhoročným rozvíjaním našej spolu-
práce.

Hodnotíte doktorandské práce, ktoré sú 
v talianskom jazyku?
Na  týchto univerzitách je trend písať práce 
v anglickom jazyku, pretože práce posudzujú 
aj zahraniční odborníci. Ale pre mňa talianči-
na nie je problém.



10 SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity n  4/2018 

Rozhovor / Zo života univerzity

V  Taliansku ste istý čas študovali. Bola 
to náhoda alebo výsledok systematickej 
prípravy?
Vtedy bola iná doba. Bolo to hlavne o chcení. 
V súčasnosti si študenti môžu vyberať z množ-
stva ponúk. My sme po nežnej revolúcii mali 
obrovskú motiváciu dostať sa von, ale nebolo 
to jednoduché. Musel som vyvinúť obrovské 
úsilie, aby som dostal štipendium talianskej 
vlády, ktoré mi umožnilo tento môj kariérny 
štart. 

Dnes ste dekan a  profesor. Aký ste boli 
študent?
Mal som ku koncu štúdia individuálny štu-
dijný plán pre podporu nadaných študen-
tov a dobré výsledky. Už ako študent som sa  
orientoval na  špeciálnu oblasť staviteľstva - 
geotechniku.
 
Ako často sa vraciate do Talianska?
Do  Talianska chodím dosť často. Je to pre 
mňa obdobie relaxu. Mám rád taliansku kul-
túru, kuchyňu a  rád sledujem talianske filmy 
a seriály, ktoré sú iné ako americké, ponúkajú 
iný pohľad na život. 

Ako trávite voľný čas?
Športovaním a  domácimi prácami okolo 
domu a  v  garáži. Mám rád horskú cyklistiku 
a  cez víkendy často chodievam s  priateľmi 
na  dlhšie trasy. Mám rád plávanie, skúšam 
vodné športy a  občas si zahrám tenis. Mám 
rád taliansku, ale aj tureckú kuchyňu, a  keď 
mám čas, doma niečo uvarím. V  posledných 
rokoch som rád, keď si cez víkend oddýchnem 
od práce a pri peknej túre na bicykli v Javor-
níkoch alebo Beskydách prídem na  iné myš-
lienky.

Slavka Pitoňáková
Foto: Cyril Králik

Stretnutie bývalých dekanov  
Elektrotechnickej fakulty UNIZA
Dňa 8. augusta 2018 sa pri príležitosti 65. 
výročia založenia UNIZA uskutočnilo stret-
nutie bývalých dekanov EF a  významných 
odborníkov s  vedením EF a  univerzity, 
na  ktorom sa zúčastnili prof.  Ing.  Miroslav 
Zafka, DrSc.; doc.  Ing.  Fedor Hrnčiar, PhD.; 
prof. Ing. Ján Michalík, PhD., a prof. Ing. Mi-
lan Dado, PhD., a súčasné vedenie EF. Medzi 
ocenenými bol aj prof.  Ing.  Milan Kejzlar, 
CSc., bývalý prodekan elektrotechnickej 
fakulty a  taktiež bývalý riaditeľ Výskumno-
-vývojových laboratórií Tesly Orava, neskôr 
Výskumného ústavu výpočtovej techniky. 
Predchádzajúci dekani EF a  významní od-
borníci z praxe si po krátkom úvode v zasa-
dacej miestnosti EF pospomínali na  obdo-
bia, v ktorých vykonávali funkciu dekana EF, 
diskutovali o súčasnom stave výučby a ve-
deckovýskumnej činnosti, následne nav- 
štívili vybrané laboratóriá EF na  katedrách 
KMIKT, KF a KME a presunuli sa do zasada-
cej miestnosti VR UNIZA, kde prítomní de-
kani EF a významné osobnosti dostali z rúk 
rektora prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., pri 
príležitosti 65. výročia založenia UNIZA pa-

mätnú medailu UNIZA za významný podiel 
na rozvoji elektrotechnickej fakulty.
Zároveň prof.  Kejzlar si prevzal ďakovný 
list od  ministerky školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR JUDr.  Mgr.  Martiny Lubyovej, 
PhD., za významný prínos pri rozvoji IT a po-
čítačovej techniky na  Slovensku, ktorý mu 
z  poverenia ministerky školstva odovzdal 
Ing. Miroslav Tvarožek, PhD.
Ako poznamenal súčasný dekan EF (od  1. 

11. 2018 FEIT (Fakulty elektrotechniky a in-
formačných technológií), prof.  Pavol Špá-
nik, PhD.,  EF je inštitúcia s tradíciou, ktorá 
v priebehu svojej histórie vychovala množ-
stvo významných odborníkov. Ich podiel 
na rozvoji Českej a Slovenskej republiky bol 
značný a významne prispel k nášmu zarade-
niu medzi rozvinuté krajiny EÚ. 
Naša súčasnosť stojí na pevných základoch, 
ktoré svojou prácou vybudovali členovia 
predchádzajúcich vedení EF. Za to im patrí 
naša veľká vďaka. Zároveň to vyjadruje náš 
záväzok, aby sme pre budúcnosť vytvorili 
niečo podobné aj my.
Následne sa pokračovalo v diskusii pri sláv-
nostnom obede, počas ktorého sa bývalí 
dekani dohodli, že aj v budúcnosti budú po-
kračovať v tradícii stretávania dekanov a vý-
znamných odborníkov pôsobiacich na EF.

Doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
prodekan pre vedu a výskum EF UNIZA

Foto: Archív katedry
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SIAF 2018 a Zlaté krídla 2018 v znamení 100 rokov 
československého letectva
Tradične sa v  predvečer Medzinárodných 
leteckých dní SIAF vyhlasujú výsledky anke-
ty Zlaté krídla – národnej ceny letectva Slo-
venskej republiky. Slávnostný galavečer bol 
v tomto roku zameraný na 100 rokov česko-
slovenského letectva. Po prvý raz od vzniku 
ankety Zlaté krídla sa galavečer uskutočnil 
priamo na leteckej základni Sliač, ktorá pre 
túto príležitosť poskytla symbolické pries-
tory – laureáti aj hostia sa stretli priamo 
v hangári letiska. 
Prestížna anketa Zlaté krídla každoročne 
zviditeľňuje a  oceňuje osobnosti, projekty, 
inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich 
prínos v  rôznych oblastiach slovenského 
letectva. Pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československa sa v  roku 2018 zameriava-
la na osobnosti, ktoré sa významne pričinili 
o  rozvoj československého letectva počas 
storočia. Záštitu nad podujatím prevzali 
predseda vlády SR Ing. Peter Pellegrini a mi-
nister dopravy a výstavby SR PaedDr. Arpád 
Érsek.  
Nominovanými osobnosťami v oblasti vedy, 
výskumu a vzdelávania boli aj zamestnanci, 
resp. bývalí zamestnanci UNIZA: 
prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc., in me-
moriam, ktorý pôsobil na  Katedre leteckej 
dopravy FPEDAS, spolupodieľal sa na tvor-
be študijných programov letecká doprava 
a profesionálny pilot a patril k zakladateľom 
prvej leteckej školy pre pilotov civilného 
letectva v  Československu, ktorá vznikla 
na VŠD v roku 1974. Cenu zlaté krídla v ob-
lasti veda, výskum vzdelávanie získal v roku 
2014.
prof.  Ing.  Dušan Kevický, CSc., ktorý je 
významný odborník a  špičkový pedagóg 
v  oblasti leteckej navigácie a  letectva. Pa-
trí k  zakladajúcim pedagógom Katedry 
leteckej dopravy FPEDAS a  zároveň  k  za-
kladateľom prvej leteckej školy pre pilotov 
civilného letectva v  Československu, ktorá 

vznikla na  vtedajšej VŠD. Úspechy, ktoré 
pod jeho vedením dosahovala katedra le-
teckej dopravy vo vzdelávaní a  výchove, 
boli ocenené Zlatou medailou Medzinárod-
nej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). 
V ťažkom období transformácie po rozdele-
ní Československa vykonával funkciu riadi-
teľa Štátnej leteckej inšpekcie SR (v  súčas-
nosti Dopravný úrad SR - divízia civilného 
letectva) a prispel k stabilizácii tohto úradu. 
Cenu zlaté krídla v  oblasti civilné letectvo 
SR získal v roku 2014.
prof.  Ing.  Ludvík Kulčák, CSc., in memo-
riam pôsobil na  Katedre leteckej dopravy 
UNIZA v  rokoch 1991 – 2000. Počas jeho 
pôsobenia na našej univerzite bol vedúcim 
školiteľom doktorandského štúdia, zaslúžil 
sa o  rozvoj vedeckovýskumnej činnosti 
na Katedre leteckej dopravy i na Fakulte PE-
DAS. Jeho projektová a publikačná činnosť 
bola zameraná na  zvyšovanie bezpečnosti 
a kvality civilného letectva.
Ing.  František Jůn, CSc., odborník, in-

štruktor a  špičkový pedagóg pôsobiaci 
na UNIZA, ktorý bol v  rokoch 1983 – 1989 
riaditeľom Letiska Dolný Hričov (Žilina) 
v  majetku VŠDS. Od  roku 1993 vzdeláva 
na  UNIZA študentov katedry leteckej do-
pravy. V  Leteckom výcvikovom a  vzdelá-
vacom centre UNIZA pôsobí ako vedúci 
inštruktor teoretickej prípravy. Zároveň 
vykonáva examinátorskú činnosť v  rámci 
Dopravného úradu a  uskutočňuje letové 
merania. Metodicky vedie kolektív pilotov 
UNIZA, zabezpečuje teoretický aj praktický 
výcvik pilotov. Ako letecký inštruktor zabez-
pečuje výcvik študentov v rámci študijného 
programu profesionálny pilot počas celého 
pôsobenia na univerzite. Úspešne sa zapája 
do  výskumnej činnosti v  rámci katedry le-
teckej dopravy a organizuje medzinárodné 
konferencie. Dlhé roky pôsobí ako riaditeľ 
a  hlavný organizátor medzinárodného le-
teckého dňa, ktorý sa koná na Letisku Žilina 
pri príležitosti významných výročí UNIZA, 
tak ako tomu bolo aj tento rok.
Reprezentantmi UNIZA na  tomto podujatí 
boli tento rok rektor prof. Ing. Jozef Jandač-
ka, CSc., prof. Ing. Andrej Novák, PhD., vedú- 
ci Katedry leteckej dopravy FPEDAS, ktorý 
je jedným z členov odbornej poroty, ako aj 
prof. Ing. Dušan Kevický, PhD., ktorý bol jed-
ným z nominovaných. 
Nasledujúci deň sa Medzinárodných letec-
kých dní SIAF aktívne zúčastnila Katedra 
leteckej dopravy FPEDAS, ako aj Letecké vý-
cvikové a vzdelávacie centrum. Prezentovali 
možnosti štúdia a leteckú techniku, ktorá je 
pri leteckom výcviku používaná.

Prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
vedúci Katedry leteckej dopravy FPEDAS

Foto: Archív katedry
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Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity / Communications - Scientiffic 
Letters of the University of Zilina oslavujú 20 rokov úspešnej existencie
Idea vytvoriť vedecký časopis na  pôde súčasnej Žilinskej univerzity sa spája predovšetkým s  vtedajším rektorom Dr.  h. c. 
prof. Ing. Antonom Puškárom, DrSc., ktorému sa s podporou ďalších spolupracovníkov podarilo myšlienku premeniť na skutoč-
nú realitu. Prvé číslo vyšlo v marci 1999 pod záštitou vtedajšieho rektora prof. Ing. Milana Dada, PhD., ktorý v úvodníku prvého 
čísla vyzval redakčný kolektív, aby za každým novým číslom videli v prvom rade čitateľa, pre ktorého nebude dôležitá kvantita, 
ale kvalita príspevkov a ich aktuálnosť. Toto motto sa stalo ústrednou myšlienkou práce tvorcov „Komunikácií“, v tomto duchu 
pokračuje v práci aj terajší redakčný tím a v tomto duchu sa nieslo aj slávnostné zasadnutie redakčnej rady, ktoré sa konalo 26. 
septembra tohto roka v zasadačke Vedeckej rady UNIZA v Novej Menze.
Slávnostným podujatím prítomných súčas-
ných aj bývalých členov redakčnej rady, 
zástupcov vedenia UNIZA, riaditeľku EDIS – 
vydavateľského centra ŽU, výkonnú redak-
torku „Komunikácií“ a  ďalších pozvaných 
hostí viedol súčasných šéfredaktor časopisu 
doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. 
V úvodnom príhovore vysvetlil, že Slávnost-
né zasadnutie redakčnej rady bolo zrealizo-
vané v súvislosti s dvoma vzácnymi príleži-
tosťami – 65. výročím založenia UNIZA a 20. 
výročím existencie časopisu. Uviedol, že ča-
sopis je v dobrej kondícii, a to je do budúc- 
na pre súčasných tvorcov veľká a  záväzná 
zodpovednosť. 
Prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Čel-
ko, PhD., v  zastúpení rektora UNIZA 
prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., privítal pr-
vých šéfredaktorov časopisu - prof. Ing. Pav-
la Poledňáka, PhD. (v  súčasnosti pôsobí 
na  Katedre požárního inženýrství Fakulty 
bezpečnostního inženýrství Vysokej ško-
ly báňské - Technická univerzita Ostrava) 
a  prof.  Ing.  Otakara Bokůvku, PhD., ktorý 
desaťročia pôsobil na  Strojníckej fakulte 
UNIZA. Obom poďakoval za  to, že časopis 
dostali do  povedomia vedeckej komuni-
ty doma aj v  zahraničí a  vyslovil nádej, že 
energiu, ktorú do toho vložili, sa súčasným 
tvorcom časopisu podarí zúročiť v podobe 
silného povedomia o  časopise v  zahraničí. 
Nezabudol poďakovať dlhoročnému redak-
torovi Pavlovi Holešovi, jazykovému korek-
torovi PhDr.  Albertovi Jurčišinovi a  dlho-
ročnej korektorke jazykových textov 
PhDr. Anne Hlavňovej (a zdôraznil, že ľahkú 
prácu skutočne nemala...). Svoju vďaku ad-
resoval aj riaditeľke EDIS – vydavateľského 
centra ŽU Ing. Alene Michálkovej za koordi-
náciu vydávania časopisu a súčasnej výko-
nnej redaktorke časopisu Ing. Sylvii Dunde-
kovej, PhD., ako aj vedeniam UNIZA, ktoré 
časopis podporovali a  podporujú a  nikdy 
neodmietli časopisu pomôcť.
Podujatie pokračovalo príhovormi býva-
lých šéfredaktorov časopisu. Ako prvý sa 
prítomným prihovoril šéfredaktor časopisu 
prof. Poledňák. Svoj príhovor začal reminis-
cenciou na úplné začiatky časopisu, keď ho 
prof. Ing. Ján Čorej, CSc. (vtedajší prorektor 
pre vedu a  výskum), úspešne prehováral 
na  prácu v  časopise. Spomenul aj ďalších 
dôležitých aktérov úspešnej existencie ča-

sopisu – prof. Bokůvku (ktorý pomohol svo-
jimi neoceniteľnými skúsenosťami s prácou 
vo vedení vedeckých časopisov), Ing. Pflie-
gla (bývalého riaditeľa EDIS - vydavateľstva 
ŽU, ktorý získal práva na používanie titulné-
ho obrázku, navrhol obálku časopisu a  za-
bezpečoval vydávanie jednotlivých čísel) 
a  riaditeľku Univerzitnej knižnice UNIZA 
PhDr. Martu Sakalovú (postarala sa o regis-
tráciu časopisu, neskôr excerpciu v databá-
ze COPENDEX (2002) a potom i v databáze 
SCOPUS (od  roku 2003). Opätovne pripo-
menul, že „bez p. Holeša a p. Hlavňovej by to 
skrátka nešlo.“
Na jeho slová nadviazal v poradí druhý šéf-
redaktor časopisu prof.  Ing.  Otakar Bokův-
ka, PhD. Poďakoval všetkým spolupracov-
níkom a  s  preňho príznačným humorom 
spomenul aj ťažkú prácu s  príspevkami: 
„Práca s  ľuďmi je drina. Mnohé články sme 
vracali, pretože našou úlohou bolo dostať ča-
sopis na čo najvyššiu úroveň.“ Časopisu zaže-
lal budúcnosť a dobrých recenzentov, lebo 
„niektorí sú výborní, niektorí dobrí a  niektorí 
pod psa.“ 
Program podujatia pokračoval vymenova-
ním čestných členov redakčnej rady časo-
pisu. Z  rúk prorektora prof.  Čelka si čestný 
dekrét za  prácu v  časopise prebral bývalý 
šéfredaktor - prof. Poledňák (prof. Bokůvka 
bol menovaný už koncom minulého roka). 
Po tomto slávnostnom okamihu sa slova ujal 
súčasný šéfredaktor časopisu doc.  Ing. Vla-
dimír Mózer, PhD. Ten prostredníctvom 
precíznej pripravenej prezentácie a  sprie-
vodného slova previedol prítomných po-
slucháčov 20 rokmi histórie časopisu, ktorú 
možno, pokiaľ ide o čísla, zhrnúť nasledov-
ne: „Časopis Komunikácie - vedecké listy Žilin-
skej univerzity / Communications - Scientiffic 
Letters of the University of Žilina to je 20 ro-
kov, 86 čísel, z toho 2 dvojčísla a 9 špeciálnych 
čísel, 1390 príspevkov od 3681 autorov zo 49 
krajín sveta, 2625 vypracovaných recenzných 
posudkov a 8550 strán.“  V závere prezentá-
cie uviedol a  opísal aktuálne hlavné ciele  
redakčného tímu - propagovať časopis 
a možnosti publikovania, dokončiť web ar-
chív, prechod na online redakčný a recenz-
ný systém, prípravu na implementáciu DOI 
identifikátorov, lepší management elektro-
nického obsahu, automatické vyhľadávanie 
citácií, kontrola plagiátorstva a  indexácia 

databázou Web of Science.  Optimistickú 
víziu budúcnosti vyjadril stručne a  jasne: 
„V tíme, aký máme teraz, máme naozaj dobrú 
perspektívu.“  Formálna časť Slávnostného 
zasadnutia redakčnej rady časopisu Komu-
nikácie – Vedecké listy Žilinskej univerzity / 
Communications - Scientiffic Letters of the 
University pokračovala slávnostným obe-
dom, počas ktorého bol priestor na komu-
nikáciu nielen o vede a publikáciách, ale aj 
o spomienkach a budúcej spolupráci.

Slavka Pitoňáková
Foto: Cyril Králik

Prehľad dôležitých 
míľnikov, údajov a aktérov

Myšlienka vzniku časopisu sa spá-
ja s  menom bývalého rektora Dr.  h. c. 
prof.  Ing.  Antona Puškára, DrSc., prvé 
kroky s  menami prof.  Ing.  Jána Čoreja, 
CSc.,  a  bývalého rektora prof.  Ing.  Mi-
lana Dada.  Šéfredaktormi časopisu 
boli prof.  Ing.  Pavel Poledňák, PhD., 
prof.  Ing.  Otakar Bokůvka, PhD., dnes 
časopis vedie  doc.  Ing. Vladimír Mózer, 
PhD. (prodekan pre vedu a výskum FBI), 
zástupcom šéfredaktora je prof. Ing. Bra-
nislav Hadzima, PhD. (riaditeľ Výskum-
ného centra UNIZA). Výkonným re-
daktorom časopisu bol do  roku 2017 
Pavol Holeša, po  ňom túto úlohu pre-
vzala Ing.  Sylvia Dundeková, PhD. O  ja-
zykovú úroveň sa zodpovedne starali 
PhDr.  Albert Jurčišin (slovenský jazyk) 
a doc. RNDr. Anna Hlavňová, PhD. (ang-
lický jazyk). Aktuálne sa o jazykovú strán-
ku časopisu starajú prof.  Ing.  Ružica Ni-
kolić, PhD., prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. 
a Ing. Daniel Jandura, PhD.
Prvá redakčná rada bola zostavená z 25 
významných vedeckých osobností z  9 
krajín sveta. Redakčná rada časopisu vrá-
tane garantov jednotlivých čísel meno-
vaných z členov redakčnej rady a repre-
zentujúcich jednotlivé fakulty univerzity 
sa vo svojej činnosti zameriavala na ďal-
šie zvýšenie kvalifikačných, hodnotiacich 
kritérií časopisu, ako sú SNIP, SJR a  Cite 
Score. Cielene sa hodnotil pomer zahra-
ničných, prípadne zahraničných 
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a domácich spoluautorov verzus domá-
cich autorov (požiadavka min. 50/50 %), 
citovanie časopisu, úroveň vedecká a ja-
zyková a úroveň recenzií.
Prvé číslo vyšlo v marci 1999. Obsahova-
lo 13 príspevkov z  oblasti dopravných, 
telekomunikačných a informačných 
technológií, z  toho 11 príspevkov bolo 
od domácich autorov, 1 príspevok od za-
hraničného autora a 1 príspevok vznikol 
v  spolupráci domácich a  zahraničných 
autorov.  
Názov prvého článku bol „Nové trendy 
v  dynamickej kompenzácii a  rekuperá-
cii energie v elektrickej trakcii / The new 
possibilities of dynamic compensation 
and regeneration of energy in electric 
traction“, napísali ho Branislav Dobruc-
ký, Alena Otčenášová, Michal Pokorný 
a  Rastislav Tabaček. Doteraz bolo v  ča-
sopise publikovaných 1390 príspevkov, 
z toho 738 od slovenských autorov, 374 
od  zahraničných autorov a  278 príspe-
vkov vzniklo v  spolupráci slovenských 
a zahraničných autorov.  Zo 738 príspe-
vkov od  slovenských autorov bolo 596 
od autorov z UNIZA. 
Prvé číslo bolo slovensko-anglické, 
od roku 2000 vychádzal časopis v anglic-
kej verzii pričom názov článkov a anotá-
cie boli dvojjazyčné, od roku 2004 vychá-
dza len v anglickom jazyku. V roku 2001 
boli po  prvýkrát publikované vybrané 
články z medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie TRANSCOM 2001. 
Od  roku 2001 bol časopis rozdelený 
na  časť s  pôvodnými vedeckými člán-
kami a  časť s  prehľadovými článkami. 
V niektorých číslach boli publikované aj 
recenzie vedeckých monografií a  vyso-
koškolských učebníc. Snaha redakčnej 
rady o  skvalitnenie úrovne vyvrcholila 
excerpciou časopisu v databáze SCOPUS 
- od  roku 2003. Časopis vychádza štyri-
krát ročne. 
Časopis Komunikácie - vedecké listy 
Žilinskej univerzity / Communications 
- Scientiffic Letters of the University 
of Žilina je evidovaný v  databázach  
SCOPUS, COMPENDEX a EBSCO Host. 
Vedecké zameranie časopisu bolo spo-
čiatku orientované  najmä  na  otázky  
dopravy,  telekomunikácií, konštrukcií, 
materiálov, technológií a nových rozvo-
jových oblastí univerzity. V súčasnosti sa 
časopis vyprofiloval na vedecký časopis 
s  nosnou témou doprava (tematické 
bloky: Civil engineering, Electrical engi-
neering, Management and informatics, 
Mechanical engineering, Operation and 
economics, Safety and security, Travel 
and tourism studies).

Katedra priemyselného inžinierstva 
oslávila 50. výročie svojho vzniku

História a súčasnosť  
katedry priemyselného inžinierstva

Dňa 1. septembra roku 1968 rozhodnutím 
rektora Vysokej školy dopravnej boli na Fa-
kulte strojníckej a elektrotechnickej zriade-
né 4 nové katedry. Medzi nimi bola aj Ka-
tedra inžinierstva strojárskej výroby (KISV). 
Absolventi KISV končili štúdium v  odbore 
strojárska technológia (ST) so zameraním 
na  priemyslové inžinierstvo (PI). Profil ka-
tedry bol zameraný na  prípravu pracovní-
kov v  oblasti operatívneho riadenia a  ria-
denia výroby s  prihliadnutím na  technický 
rozvoj. Výučba bola orientovaná do oblastí 
projektovania technologických zariadení 
a dielní, operatívneho riadenia výroby, teó-
rie riadenia a  do  organizácie a  plánovania 
strojárskej výroby. Výskumné aktivity KISV 
boli zamerané na  hodnotenie kvality stro-
járskych výrobkov vo vzťahu k ekonomickej 
efektívnosti, predovšetkým v  oblasti ložis-
kovej výroby.
V  roku 1980 došlo k  zlúčeniu katedry inži-
nierstva strojárskej výroby a katedry elektro-
technológie (KETG) do  jedného pracoviska 
pod názvom katedra riadenia technologic-
kých procesov (KRTP) a pôvodné katedry sa 
stali oddeleniami KRTP. Zlúčenie bolo pod-
mienené koncepciou ministerstva školstva. 
Prudký rozvoj technológií spojený s  nut-
nosťou zvyšovania efektívnosti výrobných 
procesov si vynútil otvorenie nového štu-
dijného odboru automatizované systémy 
riadenia výrobných procesov (ASRVP). Ten-
to odbor bol otvorený práve na  KRTP. Ab-
solventi oboch študijných odborov (ST so 
zameraním na PI a odbor ASRVP) sa uplat-
ňovali v  oblasti projektovania, modernizá-
cie a riadenia prevádzky strojárskej výroby, 
automatizácie inžinierskych prác a v oblasti 
zvyšovania kvality strojárskych výrobkov.
V apríli roku 1990 bola KRTP znova rozdele-
ná a  obidve oddelenia začali pracovať ako 
samostatné katedry – katedra priemyslové-
ho inžinierstva (v  roku 2005 premenovaná 
na  katedru priemyselného inžinierstva – 
KPI) a  katedra elektrotechnológie. Týmto 
sa otvorila cesta k  vytvoreniu vlastnej ve-
deckej školy, teda profilu reprezentujúceho 
osobnosti, ktoré na katedre vyrastali a dali 
jej smerovanie.
Dnes má katedra akreditovaný študijný 
program priemyselné inžinierstvo vo všet-
kých troch stupňoch vysokoškolského štú- 

dia a  má udelené práva pre habilitačné 
a  inauguračné konania v  odbore priemy-
selné inžinierstvo. Obsahová náplň štúdia 
je plnohodnotným ekvivalentom medzi-
národného študijného programu, ktorý 
sa študuje na  popredných univerzitách 
na celom svete (Industrial Engineering and 
Management) a  reflektuje najnovší vývoj 
a  požiadavky priemyslu. Absolventi kated-
ry priemyselného inžinierstva sú stále veľ-
mi žiadaní priemyselnou praxou a  nachá- 
dzajú svoje uplatnenie na inžinierskych a aj 
vysokých manažérskych pozíciách nielen 
v  odvetví strojárskeho a  automobilového 
priemyslu, ale aj v ďalších odvetviach prie-
myselnej výroby a služieb.
Päťdesiat rokov systematickej práce katedry 
vytvorilo vynikajúci základ, na ktorom sa dá 
budovať jej ďalší rozvoj. Katedra v súčasnos-
ti patrí medzi špičkové pracoviská v odbore 
nielen na  Slovensku, ale minimálne v  stre-
doeurópskom priestore. Vyvážený pracov-
ný kolektív pedagogických, výskumných 
a  technických zamestnancov, doplnený 
o mladých doktorandov, spolu s kvalitným 
materiálno-technickým vybavením katedry 
vytvára optimálne podmienky nielen pre 
výchovu nových priemyselných inžinierov, 
ale aj pre výskum a  vývoj nových, progre-
sívnych prístupov využívaných v priemysel-
nom inžinierstve.
Na  pracovisku od  roku 1990 rezonuje ví-
zia pripravovať absolventov tak, aby našli 
uplatnenie nielen v  slovenských firmách, 
ale minimálne v  európskom pracovnom 
priestore. To si vyžaduje úzke prepoje-
nie najnovších teoretických poznatkov so 
znalosťami a  skúsenosťami z  priemyselnej 
praxe. Študenti sú v  rámci tejto filozofie 
intenzívne zapájaní do  duálneho systému 
vzdelávania prostredníctvom stáží, odbor-
ných praxí, exkurzií a  riešenia záverečných 
prác priamo v priemysle a prostredníctvom 
zapájania odborníkov z priemyslu do peda-
gogického procesu formou konania výbe-
rových prednášok alebo formou konzultácií 
pri aktualizácii obsahovej náplne jednotli-
vých predmetov.
Katedra sa počas svojej histórie podieľala 
na vytvorení viacerých rozvojových organi-
zácií a zapája sa nielen do profesijných sietí, 
ale i do európskeho výskumného priestoru. 
Bola a  je riešiteľom, koordinátorom a  spo-
luriešiteľom štátnych projektov, granto-
vých projektov aplikovaného výsku-

Rok 2018 je významným rokom pre UNIZA, pretože si pripomína 65. výročie svojho zalo-
ženia. Na univerzite máme však tento rok ešte jedného jubilanta, ktorý oslavuje okrúhle 
50. výročie svojho vzniku. Je ním Katedra priemyselného inžinierstva na Strojníckej fakulte 
Žilinskej univerzity v Žiline.
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Nekonvenčné technológie po sedemnástykrát
V dňoch 21. – 22. júna 2018 sa uskutočnilo odborné podujatie – medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2018. 
Konferencia  sa datuje od roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti, o čom svedčí účasť prednášajúcich. 
Konferencia sa uskutočnila v nádhernom prostredí Roháčov a krásnych priestoroch rekreačného strediska UNIZA v Zuberci. Bolo to veľmi 
vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.

V  rámci  konferencie Nekonvenčné tech-
nológie majú už tradične svoj priestor aj 
mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  
prezentujú svoje dosiahnuté vedecké vý-
sledky.  Jedným z  cieľov je overenie vlast-
nej schopnosti prezentovania pred širším 
fórom  účastníkov – školiteľov, pedagógov 
i  kolegov. Prvoradou snahou organizáto-
rov je, aby  témy a problémy prezentované 
účastníkmi neboli prednesené iba verbálne, 
ale  zaznamenané v  písomnej podobe. Ta-
kýto spôsob sa v  predošlých rokoch veľmi  
osvedčil, a  tohto roku boli príspevky  vy-
dané v  riadnom čísle  (2/2018) vedeckého 

časopisu Technológ.  V  tomto roku bolo 
zaslaných na  uverejnenie 28 príspevkov 
v rozličných jazykových mutáciách (sloven-
sky, česky, nemecky, poľsky, anglicky), čo je 
dobrý znak a  týmto sa skvalitňuje celková 
úroveň konferencie. Z  geografického hľa-
diska ide o autorov zo strednej Európy. 
Konferencia mala dva bloky, počas kto-
rých bolo prednesených veľa hodnotných 
príspevkov. V rámci prvého bloku býva tra-
dične zaradená historická prednáška. Tento 
rok to bola prednáška o  živote a  vedeckej 
dráhe prvého slovenského fyzika D. Ilkoviča. 
Každý z účastníkov dostal certifikát za svoju 

aktivitu a niekoľko suvenírov. Podujatie na-
plnilo očakávania účastníkov, čo sa zisťova-
lo v rámci miniankety.  Organizátorov klad-
né a  povzbudivé ohlasy štartujú do  ďalšej 
intenzívnej práce a veríme, že účastníci radi 
prídu  aj nabudúce.  Ako doplnkový pro-
gram pre účastníkov bola zvolená komen-
tovaná návšteva Múzea oravskej dediny.
Ďakujeme vedeniu Strojníckej fakulty UNI-
ZA za  ochotu a  pomoc pri organizovaní 
konferencie.  

Doc. Ing. J. Moravec, PhD.
Katedra technologického inžinierstva SjF

hlavný organizátor a editor konferencie

mu (KEGA, VEGA, APVV, AV), projektov zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie ako 
aj medzinárodných projektov. Je nositeľom 
rozvojových programov v  oblasti priemy-
selného inžinierstva na Slovensku.
Za  päťdesiat rokov poctivej práce katedra 
vychovala viac ako 2800 nových inžinierov 
a viac ako 150 absolventov doktorandského 
štúdia. Na katedre sa v súčasnosti stretávajú 
všetky generácie pracovníkov, od  zakla-
dajúcich členov, cez generáciu profesorov, 
docentov a  dlhoročných pedagogických 
pracovníkov katedry, až po najmladšiu ge-
neráciu postdoktorandov a mladých vedec-
kých a  pedagogických zamestnancov. Aj 
napriek vekovým rozdielom funguje tento 
kolektív ako jeden spoločný tím, ktorý po-
súva katedru stále dopredu.
Veľká vďaka za to, že katedra priemyselného 
inžinierstva získala počas svojej existencie 
postavenie významného a  medzinárodne 
uznávaného vzdelávacieho a  vedecko-
výskumného pracoviska, patrí predovšet-
kým lídrom žilinskej školy priemyselného 
inžinierstva, ktorí túto katedru za  posled-
ných päťdesiat rokov významne formovali: 
Ing.  Ing.  Štefanovi Čiernikovi, Ing.  Stani-
slavovi Petrášovi, prof.  Ing.  Miroslavovi Za-
fkovi, DrSc., prof.  Ing.  Jánovi Štefánikovi, 
CSc., doc.  Ing.  Ferdinandovi Stachovi, CSc., 
doc. Ing. Eve Slamkovej, PhD., doc. Ing. Sta-
nislavovi Kmeťovi, CSc., prof. Ing. Jaroslavovi 
Nenadálovi, CSc., prof. Ing. Milanovi Grego-
rovi, PhD., prof.  Ing.  Branislavovi Mičietovi, 
PhD., a prof. Ing. Jánovi Košturiakovi, PhD.

Konferencia priemyselného inžinierstva

Pri príležitosti oslavy 50. výročia vzniku ka-
tedry sa konala 6. 9. 2018 v  hoteli Holiday 
Inn v  Žiline Konferencia priemyselného 
inžinierstva. Okrem súčasných a  bývalých 

zamestnancov katedry a doktorandov sa jej 
zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia z partner-
ských organizácií z univerzitnej pôdy ako aj 
z  priemyselnej praxe. Okrúhle výročie ka-
tedry prišlo osláviť takmer 120 účastníkov 
a  významných osobností priemyselného 
inžinierstva. 
Program konferencie bol rozdelený 
do  dvoch prednáškových blokov. V  prvom 
bola prezentovaná história katedry, jej 
súčasný profil a  vízie jej ďalšieho rozvoja 
do budúcnosti. V druhom bloku prednášok 
dostali slovo vybraní hostia, partneri a spo-
lupracovníci katedry, ktorí prezentovali 
svoj pohľad na  kooperáciu univerzitného 
prostredia a priemyselnej praxe v kontexte 
aktuálnych požiadaviek na  priemyselných 
inžinierov. 
Po vystúpeniach vyše desiatky odborníkov 
nasledovalo slávnostné ocenenie význam-
ných osobností, ktoré sa zaslúžili o  rozvoj 
priemyselného inžinierstva na Slovensku. 
Prvé ocenenia odovzdal Dr.  h. c. 
prof.  Ing.  PhDr.  Štefan Kassay, DrSc., ktorý 
v mene Nadácie profesora Štefana Kassaya 
na  podporu vedy a  vzdelávania ocenil vý-
znamné osobnosti pôsobiace na  katedre 
priemyselného inžinierstva: prof.  Ing.  Mila-
na Gregora, PhD., prof. Ing. Branislava Mičie-
tu, PhD. a Ing. Petra Magvašiho, CSc. 
Ďalšie ocenenia sa už niesli v  réžii samot-
nej jubilujúcej katedry. Vedúci katedry, 
doc.  Ing.  Martin Krajčovič, PhD., odovzdal 
ceny za  odbornú, vedeckú, výskumnú 
a  pedagogickú činnosť a  osobný prínos 
pri rozvoji katedry bývalým pracovní-
kom katedry: prof.  Ing.  Miroslavovi Za-
fkovi, CSc., prof.  Ing.  Jánovi Štefánikovi, 
CSc., prof.  Ing.  Jaroslavovi Nenadálovi, 
CSc. a  doc.  Ing.  Stanislavovi Kmeťovi, PhD. 
V  druhej kategórii za  dlhodobú spoluprá-
cu a významnú podporu katedry boli oce-

nené významné osobnosti z  partnerských 
organizácií, dlhodobo spolupracujúcich 
s katedrou: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek,  
Dr. h.c., Ing.  Igor Kováč, PhD., Ing.  Peter 
Magvaši, CSc., Ing. Štefan Blaško, PhD. Špe-
ciálne ocenenie za  spoluprácu s  katedrou 
v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblas-
ti si odniesla spoločnosť CEIT, a. s., Žilina. Vr-
cholom ceremónie bolo odovzdanie ocene-
nia doc. Ing. Eve Slamkovej, PhD., ktorá bola 
jedným zo zakladajúcich členov katedry, 
za 50 rokov práce a významný prínos k roz-
voju nášho pracoviska. 
Konferencia bola zavŕšená spoločenským 
večerom, ktorý hostia využili na  stretnutie 
so starými priateľmi, nadviazanie nových 
kontaktov, výmenu skúseností a  strávenie 
príjemného večera v  spoločnosti ľudí rov-
nakej krvnej skupiny – PI pozitívnej.
Dovoľte mi na  záver poďakovať všetkým 
pracovníkom katedry, súčasným aj minu-
lým, našim dlhoročným partnerom z  uni-
verzitného prostredia, ako aj z priemyselnej 
praxe a  všetkým ostatným, ktorí nám po-
máhali a pomáhajú budovať a rozvíjať našu 
katedru po odbornej, ale aj ľudskej stránke. 
Zároveň mi dovoľte, aby som katedre prie- 
myselného inžinierstva, k  jej okrúhlemu 
jubileu, poprial veľa úspechov do  ďalších 
rokov, dobrých pracovníkov, úspešných 
absolventov a  uznanie katedry v  odbornej 
komunite priemyselných inžinierov na Slo-
vensku i vo svete.

Doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
vedúci Katedry priemyselného 

inžinierstva SjF
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ECF22- 22nd European Conference on Fractur
Posledný augustový týždeň sa v dňoch 26. - 31. augusta 2018 konala v Belehrade konferencia s názvom ECF22 - 22nd European Conference 
on Fracture- LOADING AND ENVIRONMENT EFFECTS ON STRUCTURAL INTEGRITY spojená s Letnou školou (25. - 26. 8. 2018). Ako z názvu 
vyplýva, obe podujatia boli zamerané najmä na lomovú mechaniku, únavu a štruktúru materiálov. Hlavnými organizátormi boli ESIS (Eu-
ropean Structural Integrity Society) a DIVK (Društvo za integritet i vek konstrukcija). 

Konferencie sa zúčastnili mnohí významní vedci, medzi nimi aj po-
predný americký profesor James R. Rice so špeciálnou prednáškou 
pri príležitosti 50. výročia objavenia J integrálu, ktorý slúži na urče-
nie rýchlosti uvoľňovania energie pružnej deformácie pri šírení trhli-
ny. Prof. Rice zároveň otváral konferenciu s prednáškou zameranou 
na dynamické lomy súvisiace so zemetraseniami. Je to téma, ktorá 
sa týka veľkej časti ľudskej populácie, preto jej význam nemožno 
podceňovať. Svoje príspevky na  konferenciu zaslalo viac ako 600 
účastníkov z rôznych krajín sveta, pričom najväčšie zastúpenie malo 
Srbsko, Rusko, Japonsko a Čína. Žilinskú univerzitu reprezentovala 
strojnícka a stavebná fakulta. Za katedru materiálového inžinierstva 
SjF sa konferencie aktívne zúčastnili Ing. Alan Vaško, PhD., Ing. Mi-
lan Uhríčik, PhD. a  Ing. Tatiana Oršulová. Letnú školu absolvovali 
doc.  Ing. František Nový, PhD., a  Ing. Michal Jambor. Počas konfe-
rencie denne prebiehalo paralelne 8 sekcií prednášok v príjemnom 
prostredí hotela Metropol Palace. Prednášky boli na vysokej úrovni 
a mnohokrát bolo ťažké vybrať, ktorej prezentácie sa zúčastníme, 
pretože všetky boli veľmi zaujímavé. Autori sa venovali najmä si-
muláciám procesov lomovej mechaniky a  zlepšovaniu odolnosti 
materiálov voči cyklickému zaťažovaniu. Po celodenných prednáš-
kach mysleli organizátori aj na voľný čas účastníkov. Pre zúčastne-
ných pripravili bohatý sprievodný program zameraný na spoznanie 
kultúry národa a krajiny - večer v znamení srbskej kultúry, plavba 
po riekach Sáva a Dunaj, vyhliadková jazda po meste alebo výlety 
po okolí Belehradu. 
Belehrad je veľmi pekné historické mesto, hoci bolo poznačené ob-
čianskou vojnou zo začiatku 90-ych rokov. Vo voľnom čase sme nav- 
štívili okrem iného starobylé belehradské opevnenie Kalemegdan, 
Chrámy sv. Sávu a sv. Marka, múzeum Nikolu Teslu či novovybudo-

vanú televíznu vežu Avala z roku 2010, nakoľko pôvodná televízna 
veža bola pred rokmi zbombardovaná. Hlavné mesto Srbska je plné 
zaujímavých miest a pamiatok, preto sme vyberali len najznámejšie 
z nich. Z konferencie sme si odniesli nové odborné vedomosti z ob-
lasti lomovej mechaniky, spoznali sme mesto a celkovo sme zhod-
notili celú akciu veľmi pozitívne. Veľká vďaka za príjemne strávený 
čas patrí nielen organizátorom, ale aj prof. Ružici Nikolić, ktorá nás 
pozvala na  toto skvelé poduajtie spojené s  Letnou školou. Počas 
záverečnej večere organizátori pozvali účastníkov na  nasledovný 
ročník Letnej školy, ktorý sa uskutoční v roku 2019 v Krakove.

Ing. Tatiana Oršulová
Katedra materiálového inžinierstva SjF

Foto: Ing. Alan Vaško, PhD.

Spolupráca fakulty humanitných vied s regiónom 
napreduje
V  roku 2017 začala FHV UNIZA oficiálnu spoluprácu so základný-
mi a strednými školami v žilinskom regióne. Podnetom bola snaha 
o skvalitnenie prípravy študentov učiteľských smerov  FHV UNIZA 
na  povolanie učiteľa. Podpismi zmluvy o  spolupráci vznikla sieť 
cvičných škôl,  na ktorých vykonávajú naši študenti svoju pedago-
gickú prax pod vedením skúsených učiteľov. Každá škola podpisom 
zmluvy získala štatút Cvičnej školy FHV UNIZA. Dňa 20. septembra 
2018 slávnostným podpisom zmluvy, za prítomnosti rektora UNIZA 
prof.  Ing.  Jozefa Jandačku, PhD., sa sieť cvičných škôl FHV UNIZA 
rozrástla o ďalšie základné a stredné školy. V súčasnosti má FHV 
UNIZA 19 cvičných škôl, na ktorých pôsobí 71 cvičných učiteľov. 
Spoluprácu FHV UNIZA s  cvičnými školami možno považovať 
za  zmysluplné prepojenie vysokoškolského vzdelávania a  pra-
xe. Táto spolupráca nespočíva len vo vysielaní našich študentov 
na prax do cvičných škôl. Spolupráce je obojstranná. Cviční učite-
lia sú pozývaní na metodické stretnutia realizované na pôde FHV 
UNIZA, kde odborníci fakulty sprostredkovávajú učiteľom najnovšie 
poznatky z oblasti pedagogiky, psychológie a odborovej didaktiky. 
Prostredníctvom týchto stretnutí získavajú učitelia bezprostredný 
prístup k  inovatívnym vyučovacím metódam, ktoré potom môžu 
aplikovať vo svojej učiteľskej praxi. 

Na  metodických stretnutiach zároveň učitelia z  praxe informujú 
fakultných učiteľov o  potrebách obsahovej modifikácie odbornej 
prípravy našich študentov vzhľadom na  meniace sa potreby spo-
ločnosti. 

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie FHV
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Keď je cieľom cesta

Krásny slnečný deň prial slávnostnému aktu a tak v obedňajších ho-
dinách za prítomnosti vedenia UNIZA prestrihol stuhu rektor UNIZA 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., spoločne s bývalou rektorkou Dr. h. c. 
prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD., a kvestorkou Ing. Janou Gjaši-
kovou. 
Nová obslužná komunikácia s  dĺžkou 340 metrov je pripojená 
na  miestnu komunikáciu, ktorou sa široká verejnosť môže dostať 
do neďalekého Múzea oravskej dediny alebo Brestovskej jaskyne. 
Milovníci turistiky môžu zo strediska navštíviť plesá alebo blízke 
vodopády. V zime lyžiari ocenia 5 km vzdialené Lyžiarske stredisko 
Zuberec – Roháče – Spálená aj s vlekmi. 
Univerzitné stredisko v Zuberci využíva UNIZA už mnohé roky, nie- 
len na rekreáciu zamestnancov, ale aj napríklad na výjazdové roko-
vania. Nachádza sa totiž v  jednej z najkrajších prírodných scenérií 
Slovenska, poskytuje priam nekonečné možnosti na aktívny relax 
v  každom ročnom období. V  areáli sa nachádza 15 chatiek, ktoré 
prednedávnom prešli rekonštrukciou a  jedna hlavná chata, ktorej 
spoločenská miestnosť slúži na stravovanie, prípadne spoločenský 
program. V  kuchyni sa varí podľa tradičných receptúr. Návštevní-
kom na spríjemnenie večerov alebo na prípravu chutného gulášu 
slúži neďaleký altánok s ohniskom. Športový areál ponúka možnos-
ti zahrať si napríklad basketbal, volejbal či bedminton. Na zregene-
rovanie tela je od roku 2013 k dispozícii fínska sauna a menší bazén, 
ktorý je plnený vodou priamo z potoka. Jazierko a okolitá príroda 

len dotvárajú prekrásnu scenériu, preto je stredisko vyhľadávaným 
miestom na rodinné pobyty s deťmi, usporiadanie školení, kurzov, 
firemných hier, detských táborov, športových sústredení či lyžiar-
skych zájazdov.

Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Foto: Cyril Králik

V utorok 7. augusta 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej obslužnej komunikácie v Univerzitnom stredisku v Zuberci a budú 
ju môcť využívať nielen zamestnanci, ale aj široká verejnosť. Toto dielo sa podarilo vďaka dlhoročným snahám vedenia a zamestnancov 
UNIZA s podporou Štátnych lesov, Urbáru Zuberec a obce Zuberec.  

Deň zdravého ovzdušia vďaka projektu AIR TRITIA
Na žilinskom Námestí A. Hlinku sa 19. septembra 2018 uskutočnil DEŇ ZDRAVÉHO OVZDUŠIA, ktorý bol zorganizovaný v rámci projektu 
AIR TRITIA s názvom Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v  regióne TRITIA. 
Cieľom projektu je pomôcť orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia vytvorením jednotnej priestorovej databázy, za-
vedením nových nástrojov pre riadenie a predpovedanie znečistenia a spracovaním spoločných stratégií pre zlepšovanie kvality ovzdušia 
v mestách.
Mottom celého dňa bolo „Čo môžeme 
urobiť pre zlepšenie ovzdušia v  našom 
okolí“. V rámci akcie vystúpil Ing. Jiří Horák, 
PhD., z  Výskumného energetického cent-
ra v  Ostrave so svojou edukatívnou show 
„Smokeman zasahuje“. V rámci prezentácie 
hravou a  experimentálnou formou ukázal 
študentom, deťom, ale aj dospelým, ako 
správne vykurovať. Účastníci si mohli od-
merať objem pľúc, vidieť, čo spôsobuje spa-
ľovanie plastov, proces fotosyntézy a  veľa 
ďalších pokusov. Cieľom edukatívnej show 
bolo priblížiť širokej verejnosti správne vy-
kurovanie v  lokálnych vykurovacích systé-
moch. S pojazdnou kotolňou prišiel priamo 
na  Námestie A. Hlinku a  ukázal praktické 
ukážky ako správne (ne)vykurovať. Dňa 
zdravého ovzdušia sa zúčastnili aj partneri 
projektu z  VŠB TUO a  z  mesta Žilina a  zá-
stupcovia z Úradu vlády SR, ktorý koordinu-
je projekty Interreg. 
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 štu-
dentov zo základných a  stredných škôl 
a  viac ako 180 dospelých. Účastníci sa 
zabavili, niečo nové naučili a súťažili o za-

ujímavé ceny v  tombole. Hlavnú cenu 
do  tomboly, víkendový pobyt v  rekreač-
nom zariadení Zuberec, venoval dekan sta-
vebnej fakulty.
O  informačný deň projektu bol veľký záu-
jem nielen zo strany verejnosti, ale zúčast-

nili sa ho aj médiá. Informovala o ňom RTVS, 
TV Markíza, TA3 aj TV Severka. 

Ing. Daša Kovalová, PhD.
Výskumné centrum UNIZA
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Tohtoročné otvorenie nového akademického roka malo o niečo slávnostnejšiu atmosféru ako zvyčajne. V zaplnenej Aule Datalan boli 27. 
septembra pozvaní členovia akademickej obce Žilinskej univerzity (UNIZA), zástupcovia a partneri spolupracujúcich firiem a inštitúcií, ako 
aj ďalší pozvaní hostia, svedkami približne dvojhodinového ceremoniálu otvorenia akademického roka 2018/2019 spojeného s inaugurá- 
ciou nastupujúceho rektora prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Prierez podujatím prinášame prostredníctvom nasledujúceho textu a foto-
grafií.

Otvorenie akademického roka spojené 
s inauguráciou rektora a oslavami 65. výročia UNIZA

Prítomným sa naskytol pohľad na  úžasné defilé takmer štyroch de-
siatok rektorov a  prorektorov slovenských a zahraničných univerzít 
(okrem Česka, Poľska a  Maďarska prišli aj delegácie z  Bulharska, Ta-
lianska, Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny).  Väčšina týchto hos-
tí prišla do Žiliny už vopred a 26. septembra sa so zástupcami UNIZA 
stretli počas slávnostnej večere.

Pred slávnostným ak-
tom inaugurácie rektora 
predniesol predseda Aka-
demického senátu UNIZA 
prof.  Dr. Ing.  Juraj Gerlici 
správu o  vykonaní voľby 
kandidáta na  funkciu 
rektora UNIZA. V  sprá-
ve prítomných  stručne 
oboznámil s  tým, že 2. 
júla 2018 ukončila svoje 
druhé funkčné obdobie 
vo funkcii rektorky Dr.  h. 
c. prof.  Ing.  Tatiana Čo-
rejová, PhD., a  v  súlade 
s  vysokoškolským záko-
nom AS UNIZA na  rokovaní  26. februára 2018 schválil návrh zlože-
nia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA a  návrh 
harmonogramu voľby kandidáta na rektora UNIZA. Do termínu uzá-
vierky návrhov bolo doručených 5 návrhov na kandidátov na rektora, 
so zaradením  na kandidátsku listinu pre voľbu kandidáta na rektora 
UNIZA súhlasili 2 kandidáti (prof. Ing. Ján Čelko, PhD., a prof. Ing. Jozef 
Jandačka, PhD.). Voľba rektora sa uskutočnila  9. apríla 2018, za kan-
didáta na rektora bol zvolený prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorého 
prezident Slovenskej republiky 22. mája 2018 vymenoval za  rektora 
UNIZA s účinnosťou od  3. júla 2018. 

Slávnostný akt inaugurá-
cie rektora sa vykonal po-
ložením ruky na rektorské 
žezlo a  prečítaním Sľubu 
rektora. Následne rektor 
UNIZA prevzal od  predse-
du AS UNIZA insígnie ako 
symbol práv a  povinností 
rektora UNIZA a  pred-
niesol slávnostný prího-
vor, ktorý v  plnom znení 
nájdete na 2. strane tohto 
čísla Spravodajcu.

Akademickú slávnosť moderoval prorektor pre vzdelávanie a prvý 
prorektor UNIZA doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., ktorý v úvode vy-
svetlil, že výnimočnosť slávnostného otvorenia akademického roka 
2018/2019 spočíva v  troch, pre život UNIZA významných okolnos-
tiach: „Prvá je prijatie NR SR veľmi dôležitých zákonov pre budúcnosť 
vysokého školstva - zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania  a  zákona,  ktorým sa mení a  dopĺňa zákon o  vysokých 
školách. Druhá, zvlášť milá, okolnosť je to, že UNIZA úspešne zavŕši-
la svoje 65-ročné pôsobenie. Tretia okolnosť je inaugurácia nového 
rektora UNIZA na  funkčné obdobie rokov 2018 - 2022.“ Prorektor 
symbolicky privítal 2356 študentov prvých ročníkov bakalárskeho 
štúdia, 1124 študentov prvých ročníkov inžinierskeho a  magist-

erského štúdia a  123 študentov prvých ročníkov doktorandského 
štúdia na pôde UNIZA. V najväčšej aule UNIZA ďalej privítal býva-
lých a nastupujúcich členov vedenia UNIZA, predstaviteľov vedenia 
jednotlivých fakúlt a súčastí UNIZA, predsedu Správnej rady UNIZA 
JUDr. Emila Hadbábneho,  poslanca NR SR a primátora mesta Žilina 
Ing.  Igora Chomu, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja 
Ing. Eriku Jurinovú, veľvyslanca Poľskej republiky Kryzstofa Strzal-
ku,  honorárneho konzula Nemecka Petra Lazara, členov AS UNIZA, 
členov akademickej obce UNIZA, rektorov a prorektorov domácich 
aj zahraničných univerzít, zástupcov spolupracujúcich firiem a inšti-
túcií a ďalších pozvaných hostí.

Aula Datalan bola obsadená do posledného miesta. Vstup bol na po-
zvánky, ďalší záujemcovia mali možnosť sledovať podujatie prostred-
níctvom priameho prenosu. 
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Po hudobnom vstupe nasledoval príhovor viceprezidenta Sloven-
skej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. 
Prítomných pozdravil aj v  mene Slovenskej rektorskej konferen-
cie a skonštatoval, že „UNIZA sa počas svojej existencie stala jednou 
z  najdôležitejších vzdelávacích a  vedeckovýskumných inštitúcií s  vý-
znamným kreditom na  Slovensku aj v  zahraničí. UNIZA je komplex-
ne vybudovaná univerzita, ku ktorej majú kladný vzťah významné 
osobnosti z rôznych oblastí celospoločenského života. V súčasnosti je 

nevyhnutné diskutovať o novej kvalite vzdelávania, nevyhnutnosti re-
foriem školstva, či o prepojení vysokoškolského vzdelávania na prax.“ 
Vyjadril sa aj k aktuálnej situácii v rezorte školstva, zvlášť v oblasti 
vysokého školstva: „Na  Slovensku, napriek tomu, že vláda SR urobi-
la v ostatnom období viaceré pozitívne kroky, predovšetkým v oblasti 
zvyšovania miezd učiteľom a rekonštrukcii internátov, máme v oblasti 
vysokého školstva viaceré problémy. Najmä model financovania VŠ 
a  dlhodobé podfinancovanie sektora VŠ. Pamätám si na  rokovanie 
rektorov technických škôl s  ministerkou školstva SR začiatkom toh-
to roka, aj s  vtedajšou rektorkou UNIZA prof.  Čorejovou, keď napriek 
spoločenskému dopytu po vysokoškolských absolventoch technického 
typu, sa štyri „techniky“ na Slovensku po rozdelení dotácie MŠ, dostali 
takmer ako jediné do „červených čísel“ v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Je to pochopenie situácie a spoločenskej objednávky?“ Vyjadril 
sa k odchodu študentov do zahraničia, pričom za najväčší problém 
považuje to, že po  štúdiu sa na  Slovensko nevracajú a  Slovensko 
tak prichádza o intelektuálny kapitál.  Postoj zaujal aj k aktuálnym 
legislatívnym zmenám a Národnému programu výchovy a vzdelá-
vania, ktoré „nemožno považovať za  zásadné reformy v  oblasti VŠ, 
bude však potrebné pripraviť sa na nové podmienky, ktoré tieto úpravy 
predstavujú.“ Zdôraznil, že zásadnou požiadavkou zostáva posilňo-
vanie akademickej kultúry na princípe univerzitnej autonómie pri 
rešpektovaní akademických slobôd.

Podujatie pokračovalo vystúpeniami ďalších hostí.  Predsedníčka Ži-
linského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová o. i. pripomenula, 
že „ŽSK prostredníctvom gymnázií a stredných škôl vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti úzko spolupracuje s viacerými fakultami, predovšet-
kým v oblasti informatiky a naše školy sú cvičnými školami pre absol-
ventov študijných programov s pedagogickým zameraním.“ Poslanec 
NR SR a primátor mesta Žilina Ing.  Igor Choma, ocenil vynikajúcu 
spoluprácu s  bývalou rektorkou UNIZA prof.  Čorejovou a  vyjadril 
nádej, že  rovnako dobrú spoluprácu nadviaže súčasný rektor s no-
vým primátorom Žiliny zvoleným v nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách. Prorektor UK v  Bratislave, doc.  RNDr.  Daniel Olejár, PhD., 
v mene UK zablahoželal rektorovi UNIZA a odovzdal mu pamätnú 
medailu UK. Prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spo-
ločností  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., vyjadril potešenie z toho, že 
ako predstaviteľ vedecko-technickej komunity na Slovensku môže 
popriať UNIZA ďalších krásnych viac ako 65 rokov existencie. „Zväz 
reprezentuje v súčasnosti 45 odborných spoločností, 15 000 inžinierov 
a technikov, zastupuje Slovensko v Európskej inžinierskej federácii FE-
ANI. Pred 25 rokmi naša aktivita umožnila, že 25 technických fakúlt 
na Slovensku sa dostalo do Indexu FEANI. Zjednodušene to znamená, 
že úspešní absolventi týchto fakúlt, medzi nich aj absolventi UNIZA, 

Predchodkyňa súčasného rek-
tora Dr.  h. c. prof.  Ing.  Tatiana 
Čorejová, PhD., zaželala no-
vému rektorovi pevné zdra-
vie, veľa entuziazmu, dobrých 
a tvorivých kolegov, otvorenosť 
a veľa porozumenia. Vo svojom 
príhovore uviedla: „UNIZA si 
v duchu najlepších univerzitných 
tradícií ctí svoje hodnoty: auto-
nómnosť; humanizmus, mrav-
nosť a  korektnosť vo vedeckom 
bádaní a  vzdelávaní; transpa-
rentnosť  a  rovnosť príležitostí. 
To všetko je založené na  vzá-

jomnom rešpekte, kolegialite a  tímovej práci, efektívnom využívaní 
prostriedkov s cieľom trvalého skvalitňovania všetkých procesov. Dnes 
však univerzity čelia mnohým útokom a neistote spojenej s rôznorodý-
mi očakávaniami zainteresovaných strán, s meniacou sa dynamikou 
politiky, so zvýšenou konkurenciou, s výzvami vyplývajúcimi z interna-
cionalizácie a z rýchleho vývoja technológií a komunikácie. To všetko 
má vplyv na tradičné kolegiálne vzťahy. Univerzitné hodnoty však po-
skytujú rámec a  zostávajú nástrojom pri riešení týchto nových výziev.“ 

Slávnostnú časť stretnutia doplnilo  hudobné vystúpenie Patrície Pra-
vlíkovej, študentky  2. ročníka Fakulty humanitných vied UNIZA a víťaz-
ky mnohých celoslovenských speváckych súťaží.

Predseda Správnej rady UNIZA JUDr. Emil Hadbábny uviedol, že „65 
rokov existencie školy nie je mnoho, na Slovensku, nehovoriac o Euró-
pe, sú univerzity podstatne staršie. Napriek tomu sme na  našu školu 
mimoriadne hrdí, lebo je to škola mladá, dynamická, mladá a úspeš-
ná. Patrí medzi TOP školy na Slovensku.“



 4/2018 n SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity 19

65 rokov Žilinskej univerzity

môžu po  úspešnom zavŕšení štúdia, absolvovaní 2-ročnej technickej 
praxe a súčasne pri overení jazykových predpokladov získať titul euro-
inžinier. S potešením konštatujem, že veľké množstvo euroinžinierov sú 
absolventi Žilinskej univerzity.“ Prezradil, že členom zväzu je aj rektor 
UNIZA.

Stručnú chronológiu vzniku UNIZA, dosiahnuté  úspechy a  vízie 
do budúcnosti vo svojom príhovore predstavil prorektor pre medzi-
národné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef  Ristvej, PhD. Zdôraznil 
bohatú históriu UNIZA, unikátne zameranie a jej veľký vplyv na kul-
túrny, vzdelanostný, ako aj ekonomický obraz mesta a  regiónu. 
 „Dnešná Žilinská univerzita - to je takmer 9000 študentov a 1500 za-
mestnancov s  veľkým s  veľkým vplyvom na  kultúrny, vzdelanostný, 
ale aj ekonomický obraz mesta a regiónu. Žilinská univerzita v Žiline 
alebo ako my radi hovoríme „naša UNIZA“ patrí už 65 rokov k popred-
ným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Už 
nie je orientovaná len na dopravu a spoje, ako to bolo pri jej vzniku. 
Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na  slovenské pome-
ry v  unikátnom univerzitnom mestečku. (...) Štúdium na  nej doteraz 
úspešne ukončilo viac ako 22 000 bakalárov, 55 000 inžinierov a 2 500 
doktorandov. UNIZA to je aj 180 akreditovaných študijných programov  
zameraných na  všetky druhy dopravy (cestnú, mestskú, železničnú, 
vodnú, leteckú), na dopravné a pozemné staviteľstvo, poštové služby, 
elektrotechniku, telekomunikácie, informatiku, informačné a komuni-
kačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, 
krízový a bezpečnostný manažment, občiansku bezpečnosť, požiarnu 
ochranu, súdne inžinierstvo, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích pred-
metov, knižnično-informačnú vedu, sociálnu pedagogiku a  vysoko-
horskú biológiu,“ uviedol.
Podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 
UNIZA patrí do prvej päťky najlepších slovenských univerzít. Posky-
tuje zázemie s desiatkami špičkovo vybavených laboratórií pod ve-
dením medzinárodne známych profesorov a vedcov.
Príjemným oživením ceremoniálu bolo vystúpenie dlhoročného 
spolupracovníka UNIZA Dr. h. c. prof. dr hab. Inž. Stanisława Adam-
czaka, DrSc., z Fakulty mechatroniky a stavby strojov  Politechniki 
Świętokrzyskiej v poľskom Kielce. Ten, i keď si zabudol pripravený 
príhovor, so šarmom jemu vlastným pobavil prítomných svojimi 
spomienkami na niekoľko desiatok rokov trvajúcu spoluprácu s na-
šou univerzitou (na našu univerzitu po prvýkrát prišiel v roku 1978). 
Prof. Čorejovej odovzdal prekrásnu kyticu so 65 kvetmi v poľských 
národných farbách. Súčasnému rektorovi a  bývalým rektorom 
prof. Ing. Jánovi Bujňákovi, PhD., a prof. Ing. Milanovi Dadovi, PhD., 
odovzdal umelecké obrazy.
Súčasťou akademickej slávnosti bolo odovzdávanie pamätných 
medailí k  65. výročiu vzniku UNIZA významným osobnostiam 

a partnerom univerzity, fakúlt, ústavov a vedeckých pracovísk. Me-
daily prevzali:
• Bývalí rektori a rektorka UNIZA: 

Dr.  h. c. prof.  Ing.  Tatiana Čorejová, PhD.; prof.  Ing.  Ján Bujňák, CSc.; 
prof. Ing. Milan Dado, PhD.

• Zástupcovia  ocenených inštitúcií verejnej správy: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – medailu prevzal 
riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a  me-
dzinárodných iniciatív výskumu a  vývoja, sekcie vedy a  techniky, 
Ing. Róbert Szabó, PhD.; Ministerstvo dopravy a výstavby SR –me-
dailu prevzala JUDr.  Tatiana Šopová, generálna riaditeľka sekcie 
akcionárskych a majetkových práv; Mesto Žilina – medailu prevzal  
Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina; Žilinský samosprávny kraj – 
medailu prevzala Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK

• Zástupcovia ocenených spolupracujúcich firiem: 
Stredoslovenská energetika, a. s. – medailu prevzal Ing.  Patrik Vi-
cenec, riaditeľ sekcie predaja; Datalan, a. s. – medailu prevzal člen 
predstavenstva Ing. Dušan Gavura;  Scheidt und Bachmann Sloven-
sko,  s. r. o.  – medailu prevzal štatutár spoločnosti Ing. Ján Krúpa; 
Siemens, s r. o.  – medailu prevzal Ondrej Chrappa, riaditeľ divízie 
Corporate Technology Siemens; Orange Slovensko, a. s.  – medailu 
prevzal Ing.Tomáš Mikuš, PhD., obchodný zástupca pre stredné Slo-
vensko; Hastra, s r. o. – medailu prevzal  Jozef Hanuliak, generálny 
riaditeľ; Žilinská teplárenská, a. s. – medailu prevzal Ing. František 
Pompura, generálny riaditeľ; AutoCont  SK, a. s. – medailu prevzal 
Ing. Mário Háronik, riaditeľ pobočky Žilina. 

Sled hovoreného slova predelilo vystúpenie speváckeho zboru OMNIA. 
Hudobné teleso vzniklo na  pôde UNIZA v  roku 2003 a  počas svojho 
doterajšieho pôsobenia úspešne reprezentovalo UNIZA a  Slovensko 
na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch. 
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Udeľovania pamätných medailí k 65. výročiu vzniku UNIZA vyplnil 
hudobný predel v  členov univerzitného folklórneho súboru Stav-
bár. (Stavbár vznikol v  roku 1959 pri Pozemných stavbách Žilina, 
od roku 1997 pôsobí pri UNIZA. Počas svojej existencie absolvoval 
viac ako 2 000 vystúpení doma a  v krajinách Európy, Ázie, Afriky 
a Južnej Ameriky. Súbor je držiteľom významných ocenení z folklór-
nych súťaží a festivalov nielen doma, ale aj v zahraničí). 
Po odznení posledných tónov študentskej hymny Gaudeamus po-
kračoval slávnostný deň recepciou v priestoroch Novej menzy. Vy-
nikajúcu atmosféru posilnilo dobré jedlo a kvalitné nápoje.
Mimoriadne zaujímavý program čakal na  pozvaných hostí večer. 
V žilinskom Dome umenia Fatra sa uskutočnil Slávnostný koncert 
k 65. výročiu UNIZA. V úlohe moderátora vystúpil doc. Ing. Benedikt 
Badánik, PhD., ktorý prítomným slovenským aj zahraničným divá-
kom dvojjazyčne priblížil vystupujúcich - Štátny komorný orchester 
Žilina (čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 2018 špičkový 
český dirigent Leoš Svárovský) a miešaný spevácky zbor OMNIA (ve-
die šéfdirigentka Mgr.  Art. Monika Bažíková, ArtD., z  FHV UNIZA). 
Ako sólisti počas špeciálneho koncertu vystúpili Václav Hudeček 
(husle, Česká republika) a Monika Fabianová (mezosoprán, sólistka 
Slovenského národného divadla).  

Hudba bola ústredným leitmotívom aj v príhovore rektora UNIZA. 
Riadenie univerzity prirovnal k riadeniu orchestra a vyjadril nádej, 
že sa mu podarí zosúladiť jednotlivé súčasti univerzity tak, aby uni-
verzita vystupovala ako jeden celok, podobne ako to zaznelo počas 
koncertu.  Opätovne pripomenul, že inštitúciu tvoria najmä ľudia 
– zamestnanci aj študenti. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali 
na  budovaní úžasnej histórie našej UNIZA a  pripomenul, že ďalší 
vývoj a budúcnosť závisí od konania každého jednotlivca.
Skvelá hudba v podaní skvelých umelcov bola predzvesťou skve-
lého rautu v žilinskej Novej synagóge, ktorý bol reprezentatívnym 
vyvrcholením slávnosti. 

Spracovala: Slavka Pitoňáková
Foto: Cyril Králik

Pamätné medaily si prevzali aj osobnosti 
a partneri fakúlt a ústavov univerzity

Ocenení za FPEDAS: 
• Ing. Ján Žačko, Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií, Bra-

tislava
• Ing.  Ivan Mikuš, PhD., vedúci odboru  podpory, obchodu 

a služieb Slovenská pošta, a. s., Bratislava
• Ing. Milan Vašanič, PhD., predseda predstavenstva a gene-

rálny riaditeľ Coris, Bratislava
Ocenení za SjF: 
• Dr. h. c. prof. Ing. Stanislaw Adamczak, DrSc., predchád-

zajúci rektor University of Technology, Kielce, Poľsko 
• prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc., emeritný profesor SjF
• prof. Ing. Ján Vavro, PhD., Fakulta priemyselných technoló-

gií, Trenčianska univerzita 
• prof.  Ing. Jaroslav Čáp, DrSc., Univerzita Pardubice, Cent-

rum kompetencie dráhových vozidiel 
• Ing. Emil Buc, technický riaditeľ, TatraVagónka Poprad
Ocenení za FEIT: 
• Professor Alfio Consoli, in memoriam, Università degli Stu-

di di Catania, Taliansko – pamätnú medailu prevzala manžel-
ka Maria Gracia Consoli

• prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan Fakulty elektrotechniky 
a informatiky STU,  Bratislava

• prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.,  rektor VŠB Technická uni-
verzita, Ostrava 

Ocenení za SvF: 
• Dr. h. c., prof.  Aarne Jutila, Extraplan Oy, Fínsko 
• prof. Ing. Andrea Segalini,  Università degli Studi di Parma, 

Taliansko 
• prof. Yilmaz Isik, Cumburiet university, Turecko 
• Ing.  Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ  REMING 

Consult, Bratislava
Ocenení za FRI: 
• prof. Daniel Ranc, Télécom SudParis, Francúzsko
Ocenení za FBI: 
• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadé-

mie Policajného zboru, Bratislava
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., FBI UNIZA
• prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD., FBI VŠB, Technická univer-

zita, Ostrava 
• Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Strojnícka fakul-

ta TU, Košice 
Ocenení za FHV: 
• prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., FHV UNIZA
• prof. PhDr. Boris Banáry, PhD., FHV UNIZA
• doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc., FHV UNIZA
Ocenení za  súčasti UNIZA - Ústav dopravy CETRA, EDIS - vy-
davateľské centrum Žilinskej univerzity, Ústav telesnej výchovy, 
Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania a Centrum informač-
ných a komunikačných technológií:
• Akademik, prof. Ing. Ladislav Skyva, DrSc., bývalý riaditeľ 

ústavy dopravy CETRA, člen akademickej obce UNIZA
• Ing. Dušan Lichner, CSc., dlhoročný spolupracovník EDIS-u 

– vydavateľského centra Žilinskej univerzity, člen akademic-
kej obce UNIZA

• PaedDr.  Július Dubovský, prezident Slovenskej asociácie 
univerzitného športu

• Univ. Prof. Dr. Hermann Steffan, Technická univerzita Graz, 
Rakúsko 

• prof. Ing. Pavol Horváth, CSc., Slovenská technická univer-
zita, Bratislava
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Nemáme toľko absolventov, koľko ich požaduje prax
Snaží sa striktne dodržiavať čas venovaný deťom a  pracovný čas využívať efektívne. Miluje svoju rodinu, svoj rodný kraj a povolanie uči-
teľ. Bol rozhodnutý študovať matematiku a fyziku, napokon vyštudoval cestnú dopravu. Na FPEDAS si našiel manželku a so Žilinou spojil 
súkromný život aj profesionálnu kariéru. 11. mája 2018 ho Akademický senát FPEDAS zvolil za dekana Fakulty ekonomiky a prevádzky 
dopravy a spojov UNIZA a 1. júla nastúpil do funkcie. Nielen o pohľade na fakultu nám porozprával prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., z katedry 
cestnej a mestskej dopravy.

Očakávali ste víťazstvo vo voľbách?
Hlavne musím povedať, že pred voľbami som 
mal veľký rešpekt. Mal som silných protikan-
didátov – vtedy ešte rektorku UNIZA prof. Čo-
rejovú a  prof.  Klieštika, ktorý je v  ekonomike 
veľmi silná osobnosť s najvyšším Hirschovým 
indexom na  Slovensku v  oblasti ekonomiky. 
Do  volieb som nešiel so stresom, ale s  tým, 
že ak by som aj prehral, bolo by to so silným 
rešpektom voči kvalitným protikandidátom.

Už máte svoj tím prodekanov?
Áno. Oblasť pre rozvoj a zahraničné vzťahy na-
ďalej povedie doc. Ing. Martin Bugaj, PhD. Vedu 
a výskum bude mať na starosti prof. Ing. Jozef 
Gašparík, PhD., a  prodekankou pre vzdeláva-
nie bude prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

Možno voľby dekana na FPEDAS označiť 
ako súboj „dopravákov“  a ekonómov?
Ako súboj nie, pretože posunúť ďalej nás 
môže len spolupráca. Výsledok volieb skôr 
niektorí chápu ako návrat k doprave. Už via- 
cero funkčných období „doprava“ nemala 
„svojho“ dekana. Vždy to bol dekan zo spojov 
alebo z ekonomiky a po dlhom období sa vrá-
tila na post dekana „doprava“.

Pred sebou máte 4 roky práce na čele fa-
kulty, čo chcete stihnúť, aké sú vaše zá-
kladné priority a vízie?
Prioritou je spolupráca s praxou. Dnešný stav 
financovania vysokého školstva je zameraný 
na to, aby fakulty produkovali indexované ča-
sopisy a konferencie, ale na spoluprácu s pra-
xou sa prakticky neprihliada.

Tak sú nastavené kritériá, ako to chcete 
zmeniť?
Podporovať spoluprácu s praxou cez odborné 
štúdie, partnerstvá, spoluprácu s  podnikmi... 
Každá katedra okrem projektov z grantových 
agentúr by mala mať aj projekt prepojený 
s  podnikateľskou sférou. Chcem vyzdvihnúť 
aj to, že odborníkom v  danej oblasti je člo-
vek uznávaný praxou. Dnes sa zameriavame 
na  indexované články, máme ľudí, ktorých 
„prax nepozná“ a pre nás, odborne zameranú 
fakultu, ktorá nemá produkovať vedcov, ale 
odborníkov pre prax, je dôležité, aby pedagó-
govia poznali aj prax.

Ako však chcete dosiahnuť optimálne 
financovanie, keď „hodnotu“ podľa kri-
térií vytvárajú tí, ktorí píšu indexované 
články? Podporíte praktikov, čo je skve-
lé, ale pre financie potrebujete vedcov...
Vedu nemôžem a  ani nechcem potlačiť, tá 
musí byť podporovaná. Nemožno ale zabúdať 
na  to, že naším poslaním je vychovávať člo-
veka pre prax. Študent musí vedieť, ako prax 
funguje. Mám skúsenosti z  iných vedecky za-
meraných univerzít, kde som členom štátnico-
vých komisií, že niektorí absolventi ekonomic-
kých programov nevedia vyplniť ani daňové 
priznanie... A to je problém. My musíme vedieť, 
čo prax potrebuje, a musíme to študentov na-
učiť. Popritom budovať vedu. Súčasný sys-
tém financovania vysokých škôl je zameraný 
na  publikovanie v  indexovaných časopisoch. 
Ale napríklad  pre oblasť dopravy je indexova-
ných časopisov veľmi málo. Doprava je apliko-
vaná vedná disciplína. Ľudia robia veci prak-
ticky, vymýšľajú riešenia pre prax. Z  hľadiska 
vedy je nevyhnutné popísať postup, ako rieše-
nie vytvorili. Až tak je možné článok umiestniť 
do  vedeckého (indexovaného...) časopisu, 
inak to pre vedu nemá význam. Napríklad 
téma integrovanej dopravy. Robíme riešenia 
pre konkrétne územia (Bratislava, Košice, Pre-
šov), v  území to nastavíme, urobíme štúdiu, 
ale ak to chceme vedecky povedať, musíme 

k tomu urobiť nadstavbu v podobe metodiky. 
Robíme tak dvojitú robotu – konkrétnu apliká-
ciu a pre vedu nadstavbu. 

Dnes je možno niekedy dôležitejšie písať 
o tom, ako sa to má robiť, než to v skutoč-
nosti realizovať?
Stále vychádzam z toho, že pri našich doprav-
ných odboroch spoluprácu s  praxou máme 
a sme schopní vytvárať aj kvalitné  karentova-
né výstupy. V ekonomike máme tiež ľudí, ktorí 
spolupracujú s  praxou a  tiež ľudí, ktorí vedia 
publikovať veľmi kvalitné vedecké články. 
Ľudia musia vedieť, že tí, ktorí spolupracujú 
s  praxou, majú veľmi kvalitnú pedagogickú 
činnosť a  nemajú vysoký Hirschov index, sú 
pre nás rovnako cenní ako tí, ktorí ho majú 
najvyšší. Lebo cez to, že oni poznajú prax, 
dokážu študentov získať aj ich naučiť veci po-
trebné pre prax. Treba pochváliť a vyzdvihnúť 
tých, ktorí spolupracujú s  praxou. Dnes je si-
tuácia vo vysokom školstve taká, že sa ľudia 
zoradia podľa Hirschovho indexu a  povie sa 
- tí sú dobrí, tí nie... 

Aká je vaša konkrétna predstava?
Vychádzam z  toho, že na  UNIZA máme 
Výskumné centrum a  Univerzitný vedecký 
park. To by mali byť „ťahúne“ vedy a  cez tie-
to dva útvary by sa fakulta mala dostávať 
k vede. Dnes je to skôr opačne. 

Ako si predstavujete reálnu a  konštruk-
tívnu spoluprácu FPEDAS s  centrom 
a parkom?
Musí to byť formou partnerstva. V projektoch 
musí fakulta vystupovať ako partner VC alebo 
UVP. Myslím si, že do projektov by mali vstu-
povať fakulty celé, so všetkými zamestnanca-
mi. To by malo pozitívny dosah aj na akreditá-
ciu, aj na zapájanie ľudí do týchto projektov. 

Každý potrebuje vykazovať výsledky - 
aj fakulty, aj park, aj centrum. Ako do- 
siahnuť obojstrannú výhodnosť, harmo-
nické partnerstvo aj benefity pre fakulty?
Hovoril som, že VC a UVP majú byť „ťahúňom“ 
vedy. Myslím to v tom zmysle, že vedia získať 
a  vypracovať zámer projektu, poznajú gran-
tové schémy, do  ktorých sa môžeme zapojiť. 
Na fakultách sú nápady. Už pri podáva-
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ní projektu musí byť zadefinované, aký podiel 
a povinnosti v projekte bude mať fakulta a VC 
alebo UVP. Publikačná činnosť bude patriť pra-
covisku,  z ktorého je konkrétny zamestnanec. 
Teším sa na dozorné rady parku a centra, kde 
si musíme nastaviť pravidlá fungovania. Ne-
môže sa stať, že niekto si vyberie človeka z fa-
kulty a ten preňho pracuje. Tým oberá fakultu 
o  potenciál tohto človeka. Na  druhej strane 
musím vyzdvihnúť spoluprácu s Univerzitným 
vedeckým parkom (s  Výskumným centrom 
FPEDAS nespolupracuje), máme u  nás labo-
ratóriá, ktoré sú na  našej fakulte, napríklad 
valcová skúšobňa MAHA, ktorú využívajú naši 
študenti a zamestnanci na výskum, záverečné 
práce... To je príklad dobrej spolupráce. Zaria-
denie UVP je u nás a skutočne sa využíva pre 
vzdelávanie aj výskum. 

Ďalšie priority?
Zamerať sa na  štúdium. V  názve fakulty re-
zonuje okrem ekonomiky aj doprava a spoje. 
Máme dva študijné programy ekonomického 
zamerania. Dnes ich študenti študujú čistú 
ekonomiku, ale po  skončení štúdia sa väč-
šinou zamestnávajú v  dopravných firmách, 
keďže diplom majú z FPEDAS. A potom môžu 
vznikať problémy. Uvediem príklad - keď sa 
stretávam s uchádzačmi o štúdium, často sú 
to deti našich absolventov, ktorí ich k nám dá-
vajú študovať s víziou, že budú študovať eko-
nomiku dopravy. A keď doštudujú, za najväčší 
problém považujú to, že majú diplom z fakul-
ty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 
ale vedomostí z  oblasti dopravy a  spojov 
takmer žiadne. 

Čo chcete urobiť, aby sa to zmenilo?
Už som rokoval s garantmi oboch študijných 
programov, aby sme v  každom semestri za-
viedli predmet z jednotlivých druhov dopravy 
tak, aby študenti postupne prešli všetky druhy 
dopravy. Keď ukončia štúdium, budú inžinie- 
ri ekonomiky, ale s  prehľadom o  fungova-
ní v  dopravnom podniku.  Garanti súhlasili, 
pretože sú k  tomu „nútení“ prostredníctvom 
našich absolventov, ktorí spomínané znalosti 
v praxi potrebujú.

Kedy sa zmeny začnú realizovať?
Ak návrh schváli Vedecká rada FPEDAS, niek-
toré zmeny sú možné najskôr od  letného se-
mestra, niektoré od  nového akademického 
roka. 

Ekonomických fakúlt je na  Slovensku 
viac, ale FPEDAS je svojou orientáciou 
na dopravu a spoje jedinečná na Sloven-

sku aj v  Čechách, podobne orientované 
fakulty sú najbližšie na Balkáne. 
Naša fakulta bola jedinečná v  celom býva-
lom Československu. Po  rozdelení republiky 
v  Čechách vznikli dve podobné fakulty – 
v  Prahe a  Pardubiciach, ale ani tie nemajú 
rovnaké zameranie. My pokrývame celý sek-
tor dopravy. Na  ČVUT v  Prahe sa orientujú 
viac na  techniku, v  Pardubiciach na  želez-
ničnú dopravu. U nás máme vodnú, železnič-
nú, leteckú, cestnú dopravu, zasielateľstvo, 
poštové služby... Podobné zameranie majú 
fakulty najbližšie v  Záhrebe, Sarajeve. V  zá-
padnej Európe je fakulta s  veľmi podobným 
portfóliom študijných programov v  Drážďa-
noch, prípadne v Poľsku vo Varšave a Štetíne. 
Tieto školy však majú samostatne vyčlenenú 
morskú dopravu.

Záujem o štúdium v jednotlivých študij-
ných programoch FPEDAS nie je rovno-
merný. Aj z  hľadiska záujmu o  štúdium, 
aj z hľadiska potrieb súčasnej a budúcej 
spoločnosti, rozmýšľate o prípadnej reví-
zii programov, katedier...?
Naše študijné programy a  katedry sú dobre 
nastavené, pretože logistika a  doprava tvorí 
zhruba 10 percent HDP – teda bez logistiky 
a  dopravy sa fungovať nedá. Ak chceme byť 
jedineční, musíme si zachovať všetky typy do-
pravy. Teraz je možno menší záujem o niekto-
ré programy, ale zrušiť niečo je oveľa ľahšie, 
ako to opätovne naštartovať... Možno by mo-
hol pomôcť štát. V Čechách aj iných krajinách 
si štát stanoví priority aj limity v jednotlivých 
profesiách. Ale sú aj ďalšie problémy – mo-
mentálne je napríklad nízky záujem o pošto-
vé služby. Na odborné pozície sa nevyžaduje 
odborné vzdelanie, čo je chyba. A pokiaľ prax 
nebude vyžadovať odborne zdatných absol-
ventov, dopyt po  štúdiu nebude. Napríklad 
v  cestnej doprave, ak to nie je náš absolvent 
alebo nemá príslušné skúšky, nemôže pod-
nikať, takže záujem je. V železničnej doprave 
je to podobné, v  zasielateľstve to je tiež tak. 
Dokonca naši absolventi si môžu urobiť FIATA 
Diploma v zasielateľstve, diplom s celosveto-
vou platnosťou.

Aký je teda záujem o štúdium na FPEDAS?
Posledných 5 rokov máme ustálený počet 
záujemcov o  denné štúdium, externé štú- 
dium je spoplatnené a predĺžené na 6 rokov, 
čo spôsobilo pokles záujmu, takže sme ho 
zredukovali na 1 študijný program v externej 
forme zameraný na  ekonomiku (ekonomika 
a manažment podniku) a 1 v oblasti dopravy 
(železničná doprava). Za  veľký problém ale 

považujem skutočnosť, že nemáme toľko ab-
solventov, koľko ich požaduje prax. 

Po ktorých absolventov je najväčší dopyt?
Po všetkých z oblasti dopravy. Napríklad štu-
denti cestnej dopravy sú zamestnaní už pred 
ukončením štúdia, pretože ak by firma ča-
kala na  hotového inžiniera, môže sa stať, že 
jej „zostane“ len ten najslabší.  Napríklad pri 
vodnej doprave je vždy väčší záujem o absol-
ventov, ako je záujem o  štúdium. Aj minulý 
rok Slovenská plavba a  prístavy Bratislava 
potrebovala šesť absolventov inžinierskeho 
štúdia katedry vodnej dopravy - my sme mali 
len dvoch. Tých ostatných hľadajú v logistike 
alebo inde.

Určite ste zisťovali, prečo je to tak.
Áno. Na  stredných školách sa stretávame 
s  tým, že študenti nemajú takmer žiadnu 
predstavu, čo chcú robiť o päť rokov. Ich vízia 
je často jednoduchá - ukončiť školu čo najľah-
ším spôsobom. Potom si pozrú naše študijné 
plány, uvidia matematiku a  už sa im to zdá 
náročné... Ďalšia skupina študentov predsta-
vu má, ale verejná mienka je nastavená tak, 
že české školy sú lepšie ako naše (čo z môjho 
pohľadu vôbec nie je pravda) a  študenti od-
chádzajú do  Čiech. Na  druhej strane, ak sa 
pozriem na  súkromnú Námornú akadémiu 
v  Bratislave, ktorá má 150 študentov vodnej 
dopravy - absolventov bez titulu, musíme sa 
zamerať na to, prečo platená súkromná ško-
la má toľko záujemcov a my nie. Takže aj my 
musíme urobiť nejaké zmeny - vodná doprava 
musí ponúkať skúšky aspoň na menšie plavi-
dlo, aby si ich študenti po štúdiu nemuseli do-
pĺňať (v tomto smere sme už uskutočnili kon-
krétne kroky k  Námornej akadémii v  Gdyni). 
Podobne to už dlhšie robí železničná doprava 
– naši inžinieri, ktorí majú záujem, si už počas 
štúdia môžu urobiť výpravcovský kurz.

FPEDAS je v  prostredí prevažne tech-
nickej univerzity, ale čisto technicky za-
meraná nie je. Ako vnímate vytváranie 
mediálneho obrazu o potrebe technikov, 
pričom na ostatné odbory sa akoby zabú- 
dalo?  
My vychovávame ľudí a  nerobíme politiku. 
Áno, hovorí sa o technike, ale spolu s technik-
mi sú nevyhnutne potrební aj zamestnanci 
dopravnej prevádzky. Samotný priemysel bez 
dopravy nemôže a nedokáže fungovať. Každý 
závod potrebuje prísun materiálu, distribúciu 
a  logistiku hotových výrobkov. Slovensko 
nemá námornú dopravu, letecká doprava je 
skôr na prepravu osôb a drahé zásielky, ostáva 
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Rozhovor

nám železničná a  cestná doprava. Celé pre-
pravné toky musíme pokryť týmito typmi 
dopravy.  Pokiaľ máme dopravcov, ktorí pre-
vádzkujú cestnú alebo železničnú dopravu, 
musíme im zabezpečiť ľudí od  stredného až 
po vrcholový manažment. 

Hovoríte, že vychovávate a nerobíte po-
litiku, ale aj akademici a  odborníci, by 
mohli mať ambíciu hovoriť o  tých ve- 
ciach v  médiách a  upozorňovať spoloč-
nosť na skutočné potreby. 
Spolupracujeme s  odbornými zväzmi a  spo-
ločne problematiku komunikujeme s  Minis- 
terstvom dopravy, Ministerstvom školstva, 
vedy, techniky a športu, ako aj s Úradom vlády 
SR. Stále poukazujeme na  to, že odborníkov 
v doprave sa produkuje veľmi málo.  Dokázali 
by sme umiestniť možno raz toľko absolven-
tov v praxi, ale záujem o štúdium dopravných 
odborov nie je taký, ako by sme potrebovali.

Aké sú vaše ďalšie priority?
Aby nás v  praxi identifikovali ako univerzitu, 
ktorá ponúka kvalitných absolventov pre ob-
lasť dopravy a spojov. Naša fakulta existuje 65 
rokov a  teší ma, keď stretávam absolventov, 
dôchodcov, ktorí si prídu vybaviť napríklad 
potvrdenia pre dôchodok a povedia: „Ja som 
z PEDAS-u“. Posledný júnový týždeň sme mali 
na fakulte Zlaté promócie. Je veľmi milé vidieť, 
že sa zišlo toľko našich absolventov.

Vy veľmi rád učíte a  učiteľstvo ste chce-
li aj študovať. Ako sa chlapec z  malej 
dedinky Muránska Zdychava snívajúci 
o povolaní učiteľ dostal na FPEDAS?
Po skončení Strednej priemyselnej školy stroj-
níckej v Revúcej bolo potrebné rozhodnúť sa, 
čo ďalej. Vždy som chcel byť učiteľom, aj som 
si dal prihlášku na  dve pedagogické fakulty 
– chcel som študovať matematiku a  fyziku. 
Po rôznych diskusiách som si dal ešte prihláš-
ku „na  dopravu“ do  Žiliny. Všade ma zobrali 
bez prijímacích pohovorov, len do Žiliny som 
robil prijímacie pohovory, pretože som nebol 
absolvent gymnázia. Keď som sem prišiel pr-
výkrát, uvidel som priestory..., veľmi sa mi tu 
páčilo a  keď ma prijali, rozhodol som sa pre 
Žilinu, pre cestnú dopravu.

A boli ste vynikajúci žiak.
Skončil som s  červeným diplomom a  keďže 
som vždy chcel byť učiteľ, urobil som si aj DPŠ 
a  chcel som sa vrátiť na  strojnícku priemys-
lovku do Revúcej. To bol moja vízia. Keď som 
končil štúdium, oslovil ma prof. Gnap a najmä 
vtedajšia študijná referentka p. Šulajová -  že 

by som sa mohol prihlásiť na  doktorandské 
štúdium (ktoré v  tom čase fungovalo inak 
a  prakticky to bolo zamestnanie). Dlho som 
váhal, napokon som sa prihlásil a urobil som 
veľmi dobre, pretože ja som sa v pozícii vyso-
koškolského učiteľa našiel, veľmi ma to baví. 

Po doktorandskom štúdium v oblasti od-
vetvových a  prierezových ekonomík ste 
sa habilitovali v oblasti dopravných slu-
žieb, čím konkrétne sa zaoberáte?
Po celý čas sa venujem financovaniu dopravy 
a dopravnému právu.

Čo konkrétne vás na tom zaujíma?
Napríklad dopravné podniky sa transformo-
vali zo štátnych podnikov na  akciové spo-
ločnosti, potom prešli z  pôsobnosti štátnej 
správy pod samosprávy a  vždy bol problém 
s  financovaním. To bola výzva aj pre mňa. 
Podieľal som sa na tvorbe metodiky financo-
vania, akým spôsobom by sa mala vypočítať 
dotácia pre autobusovú dopravu. V tejto ob-
lasti po  celý čas profesijne pôsobím. Pôsobil 
som v  komisii samosprávneho kraja v  Žiline, 
pre všetky okresy a  pre väčšinu miest sme 
posudzovali ekonomicky oprávnené náklady 
na autobusovú dopravu. Neskôr sme ako au-
torský kolektív na katedre robili plány doprav-
nej obslužnosti – t. j. kedy by mali spoje jazdiť, 
ich nadväznosť na železničnú dopravu...

Spolupracovali ste na  projekte integro-
vanej dopravy pre Bratislavu, čo integro-
vaná doprava v Žiline?
Integrovaná doprava Bratislavy sa riešila 
u nás na fakulte a Žilina sa pripravuje.

A časový horizont, kedy by to mohlo byť 
reálne?
Do tohto, kedy sa spustí integrácia, veľmi za-
sahujú politické rozhodnutia. V  Žiline sa za- 
tiaľ testujú prvé prestupové body na  Kysu- 
ciach, s tým, že sú urobené štúdie, ako by vy-
zerali jednotlivé zóny integrovaného systému, 
ako by mohol vyzerať tarifný systém. Práce, 
ktoré teda v  reálnom živote nevidieť, sú už 
v pokročilej fáze spracovania. Kedy sa to spus-
tí, to je politické rozhodnutie.

Cesty sú preplnené, niektorí politici ponú- 
kajú ľuďom „riešenia“ v  podobe využí-
vania železničnej dopravy. Je to naozaj 
také jednoduché?
Železničná doprava je skutočne riešenie, ale 
nemôžeme od  cestujúcich čakať, že sa zrazu 
rozhodnú pre vlak. Pri železničných stani- 
ciach musia byť minimálne monitorované (ak 

nie strážené) parkoviská, cestujúci musí prísť 
na železnicu pohodlne a musí mať motiváciu, 
že vlakom sa do  zamestnania prepraví skôr 
ako autom. Nemôže sa stať, že bude ráno pol 
hodiny čakať na MHD. Napríklad v smere Bra-
tislava – Dunajská Streda to funguje celom 
dobre, pri niektorých vlakoch nestačí ich ka-
pacita. 

Vy chodíte častejšie autom alebo pešo?
Do  práce dochádzam z  okolia autom, avšak 
ráno rozvážam deti do  školy a  manželku 
do práce, takže auto je kapacitne využité. Ni-
kdy som aktívne nešportoval, ale mám veľmi 
rád prechádzky v prírode. Ak mám trošku čas, 
snažím sa navštíviť rodičov, pretože okolo 
Muráňa je krásna príroda. Tiež sa mi veľmi 
páči Záhorie, odkiaľ pochádza manželka. Veľ-
mi rád sa prechádzam po lánoch polí. 

Muránska Zdychava je skutočne veľmi 
malá obec s  250 obyvateľmi, to je v  po-
rovnaní s mestom „iný svet“. 
Áno. Bol to úplne iný život ako v meste, auto 
tam prešlo možno dvakrát za deň. Deti na de-
dine sú stále v  lese. Všetky bežné veci, ktoré 
na dedine treba vedieť, ovládam.

Chlapci zvyknú kadečo vyparatiť. Aj vám 
sa niečo podarilo?
Ja som v  tomto smere nikdy nebol „expert“. 
Doma sme vždy mali malú farmu, na  ktorej 
som pracoval, takže som na  hlúposti nemal 
čas. Od  šestnástich som jazdil na  traktore, 
staral som sa o dobytok. Aj teraz, keď sa vra- 
ciam k  rodičom, zaujímam sa, ako sa zvie-
ratám darí. Úplný relax pre mňa je aj to, keď 
robím elektrický ohradník pre dobytok... 
V  dobrom závidím mojim rodičom, že žijú 
v takom pokoji.

Nechýba vám ticho, relax?
Hľadal som dom na  dedine, podarilo sa mi 
nájsť aspoň dom pod lesom. Mám tu rodinu 
a to je pre mňa nový, pekný domov.

Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Svojej rodine. Deti si kúpili korytnačky a pre-
hovárajú ma aj na psa. Takže možno budem 
mať nejaké zvieratá nielen u  mojich rodičov, 
ale aj doma. A teším sa na to. Teším sa na kaž- 
dú možnú chvíľu strávenú spoločne s  mojou 
rodinou a blízkymi.

Slavka Pitoňáková
Foto: Cyril Králik
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19. medzinárodná vedecká konferencia CPEE 2018
V  dňoch 9. až 12. septembra 2018 sa v  hoteli Grand Matej v  Banskej Štiavnici konal 19. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
CPEE2018 (The 19th International Conference “Computational Problems of Electrical Engineering”) orientovanej na problematiku analy-
tických a  numerických výpočtov elektromagnetického poľa, elektrických obvodov a  združených problémov. Konferenciu organizovala 
UNIZA, najmä pracovníci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva EF, ktorí sa uvedenej problematike dlhodobo 
venujú v rámci svojich vedeckovýskumných aktivít. Akcia bola technicky sponzorovaná Československou sekciou IEEE a bola sprievodnou 
konferenciou podujatia Extrapolácie 2018.

Vedecká konferencia CPEE poskytuje účast-
níkom medzinárodnú platformu na prezen-
tácie najnovších výsledkov výskumu a  dis-
kusiu o stave a perspektívach výpočtových 
metodík v  rôznych oblastiach elektrotech-
niky a  združených multifyzikálnych pro-
blémov. Fórum je organizované s  ročnou 
periodicitou už od roku 1999 a má putovný 
charakter. Jeho vznik iniciovali viaceré uni-
verzity z Poľska a Ukrajiny, hlavne Technická 
univerzita vo Varšave a Technická národná 
univerzita v Ľvove. Neskôr, v  roku 2010, sa 
k  hostiteľským krajinám pridala Česká re-
publika a 15. ročník bol po prvýkrát v roku 
2014 organizovaný na Slovensku.
Slávnostné otvorenie konferencie 
CPEE2018 sa konalo 10. septembra tohto 
roka v hoteli Grand Matej za účasti čelných 
predstaviteľov Programového výboru tej-
to konferencie. V  rámci otvorenia zaznela 
plenárna prednáška zameraná na unikátnu 
projektovú aktivitu – Solar Team Slovakia. 
Počas troch dní bolo prezentovaných 53 
vedeckých príspevkov účastníkov zo 4 kra-
jín (Poľsko, Česká republika, Ukrajina a SR). 
Účastníci referovali o ostatných výsledkoch 
svojho výskumu v rámci orálnych a postero-
vých sekcií, ktoré boli zamerané na oblasti: 
nové smery v  optimalizácii elektrotechnic-
kých zariadení, pokročilé metódy numeric-
kého modelovania elektromagnetického 
poľa a združených multifyzikálnych problé-
mov, vývoj nových prístupov a  metód pre 
riešenie špecifických problémov v biomedi-
cínskom inžinierstve, mechatronike, teleko-
munikáciách, spracovaní signálov a v silno-
prúdových aplikáciách. Boli prerokované aj 
otázky moderného prístupu vo vzdelávaní 
v oblasti elektrotechnicky a ďalších príbuz-
ných disciplín. Vedecké rokovania a  disku-
sie umocňovalo historické prostredie mesta 
Banskej Štavnice, ktoré je súčasťou kultúr-
neho dedičstva UNESCO. Súčasťou kultúr-
neho programu bola aj moderovaná preh-
liadka mesta a  výlet do  Banského múzea 
v prírode. 
Vybrané prezentované príspevky budú 
po recenznom procese zaradené do zborní-
ka publikovanom na IEEE Xplore Digital Lib-

rary. Z UNIZA sa konferencie aktívne zúčast-
nilo 10 pracovníkov EF, ktorí prezentovali 
11 príspevkov v rámci viacerých autorských 
kolektívov.
Konferencia bola po  organizačnej stránke 
pripravená na vysokej úrovni a časovo roz-
siahle úsilie organizačného výboru sa počas 
štyroch dní transformovalo do  úspešného 
podujatia. Účastníci ocenili vysokú kvalitu 
odbornej a  organizačnej stránky 19. roč-
níka medzinárodnej vedeckej konferencie 
CPEE2018.

Úprimne ďakujeme všetkým členom orga-
nizačného výboru, ktorí svojou snahou pris-
peli k  úspechu a  pomohli aj touto cestou 
zviditeľniť našu fakultu a univerzitu.

Prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. 
predseda organizačného výboru
vedúci katedry Katedra 
teoretickej elektrotechniky 
a biomedicínskeho inžinierstva EF
Doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.   
podpredsedníčka organizačného  
výboru
Foto: Archív katedry

Spoločná fotografia účastníkov CPEE2018

Účastníci CPEE2018 v Banskom múzeu v prírode
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Zlaté promócie absolventov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dňa 22. júna 2018 sa konali v zasadačke Vedeckej rady Žilinskej uni-
verzity ZLATÉ PROMÓCIE absolventov študijného odboru prevád-
zka a ekonomika spojov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy 
Vysokej školy dopravnej dnes Žilinskej univerzity,  ktorí úspešne 
ukončili štúdium pred 50 rokmi (v roku 1968). Za prítomnosti vte-
dajšej rektorky Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., boli absol-
venti slávnostne promovaní prof. Ing. Annou Križanovou, PhD., vte-
dajšou dekankou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
UNIZA. Promócie sa zúčastnilo 22 z  31 absolventov, ktorí napriek 

tomu, že žijú v rôznych kútoch sveta (Kanada, Veľká Británia, Švaj-
čiarsko, Nemecko, ako aj Česká republika) sa za posledných 15 ro-
kov každoročne stretávajú. Univerzita i fakulta si takto uctila svojich 
absolventov a odovzdaním „zlatých diplomov“  im vyjadrila vďaku 
za šírenie dobrého mena UNIZA počas celého ich aktívneho pracov-
ného života, ako aj dnes.

Doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 
FPEDAS UNIZA

ERAdiate Training School 2018: Investovanie  
do zručností mladých výskumných pracovníkov
Po  úspešnom UNIZA Grants Week 2017, 
zorganizoval ERAdiate tím v dňoch 18. - 20. 
septembra 2018 druhý ročník tréningovej 
školy, ktorá sa tentokrát zamerala na akade-
mické zručnosti („soft skills“) – písanie ve-
deckých a  odborných príspevkov a  komu-
nikáciu. Podujatia sa zúčastnilo celkom 71 
účastníkov, z toho približne 30 doktorandov 
z UNIZA. Ostatní účastníci boli z  iných slo-
venských a českých vysokých škôl. 
Program tréningovej školy bol rozvrhnutý 
v rámci troch dní do  prednášok a worksho-
pov a  ukončený panelovou diskusiou. 
Vzhľadom na medzinárodný rozmer podu-
jatia a  špecifické charakteristiky a  potreby 
slovenskej vedeckej komunity bola zvolená 
kombinácia miestnych a  medzinárodných 
rečníkov. „Už nie je postačujúce mať len ve-
domosti, po ukončení PhD. štúdia sa od dok-
torandov očakáva, že získali a osvojili si širokú 
škálu zručností, ktoré sú základným aktívom 
inštitúcie,“ povedal Markus Dettenhofer, 
výkonný riaditeľ CEITEC v  Brne. Výkonnosť 
slovenských vysokých škôl vo vedeckom 
publikovaní porovnával s medzinárodnými 
štandardami Daniel Straka, výkonný riaditeľ 
SOVVA v Bratislave. V globálnom vedeckom 
kontexte, kde v  súčasnosti dominuje Čína, 
je pozitívne, že Slovensko za  posledných 

15 rokov zlepšilo svoju výkonnosť, a  to 
v  rôznych ukazovateľoch. Stále však výraz-
ne zaostáva, najmä pokiaľ ide o publikácie 
v  najkvalitnejších vedeckých časopisoch. 
Negatívom je, že sa Slovensko ocitlo na dru-
hom mieste na svete v počte článkov publi-
kovaných v tzv. „predátorských“ časopisoch. 
„Posudzovanie publikácií spôsobom „peer re-
view“ nie je dokonalé, ale je to zatiaľ najlepší 
spôsob, ako zabezpečiť kvalitu vedeckých pu-
blikácií,“ povedala Elisabetta Cherchi z Uni-
versity of Newcastle. Mario Malički (Univer-
sity of Split) zdôraznil dôležitosť sociálnych 
médií.  Apeloval tiež na  dodržiavanie etic-
kých noriem, ktoré sú obzvlášť dôležité 
pre dosiahnutie uznania medzinárodnou 
vedeckou komunitou. O  tipy na  to, ako 
uspieť pri publikovaní v časopisoch s vyso-
kým citačným indexom, sa podelil člen tímu 
ERAdiate a  zároveň FRI doc.  Ľuboš Buzna, 
ktorý tiež zdôraznil dôležitosť mobility 
doktorandov na zahraničných univerzitách 
a investovania do rozvoja medzinárodných 
kontaktov a spolupráce. 
Okrem prednášok boli organizované prak-
tické workshopy zamerané na  prípravu 
vedeckých publikácií. Tréningovú školu 
uzavrela zaujímavá panelová diskusia ve-
novaná téme zvyšovania kvality a  vplyvu 

vedeckého publikovania na  UNIZA. Pa-
nelovú diskusiu moderovala prof.  Tatiana 
Kováčiková, ERAchair holder. Zúčastnili sa 
jej doc.  Anna Hlavňová, ktorá v  súčasnosti 
vedie kurz akademického písania pre dok-
torandov na  FPEDAS, prof.  Pavol Rafajdus, 
prorektor pre vedu a  výskum na  UNIZA, 
doc.  Michal Koháni, prodekan pre vedu 
a  výskum na  FRI a  Dr.  Shahab Khormali 
z tímu ERAdiate. Okrem iného sa diskutujúci 
zhodli v tom, že je potrebné, aby univerzita 
systematicky investovala do akademických 
zručností doktorandov a  výskumných pra-
covníkov.
Účastníci konštatovali, že podujatia, ako 
bolo toto, by mali byť organizované pravi-
delne, čo by umožnilo jednak ďalej rozvíjať 
ich zručnosti a kompetencie, ale tiež stimu-
lovať otvorenú výmenu názorov medzi dok-
torandmi, mladými výskumnými pracov-
níkmi a ich skúsenejšími kolegami. 
Všetky prezentácie a  učebné materiály 
z UNIZA Training School 2018 sú dostupné 
na webovej stránke ERAdiate: www.eracha-
ir.uniza.sk/event/uniza-training-school

Prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
ERA Chair Holder
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Spolupráca katedry požiarneho inžinierstva s Univerzitou v Novom Sade
V  dňoch 2. – 6. júla 2018 sa uskutočnilo v  Macedónsku, v  meste 
Ohrid, pracovné stretnutie zástupcov Katedry požiarneho inžinier-
stva Fakulty bezpečnostného inžinierstva so zástupcami podobne 
zameraných fakúlt. Stretnutie bolo uskutočnené v  rámci riešenia 
Erasmus+ projektu s  názvom „Knowledge FOr Resilient SoCiEty“  
(K – FORCE). Na projekte participujú univerzity z balkánskych kra-
jín - Srbska, Bosny a Hercegoviny, Albánska, Macedónska a z krajín 
Európskej únie – Slovenska, Dánska, Švédska. Jeho hlavným iniciá- 
torom bola Univerzita v Novom Sade, s ktorou KPI úspešne spolu-
pracuje už niekoľko rokov. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť re-
gionálnu odolnosť voči rizikám a zvýšiť schopnosť spolupráce jed-
notlivých organizácií pri prevencii mimoriadnych udalostí, akými sú 
napr. požiare, záplavy, zemetrasenia... 
Pracovnému stretnutiu v  Macedónsku predchádzalo stretnutie 
zástupcov zúčastnených univerzít v  Žiline na  akademickej pôde 
UNIZA, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29. januára – 2. februára 2018. 
Stretnutie otvorili predstavitelia FBI – dekan, prof. Ing. Zdeněk Dvo-
řák, PhD., a prodekan FBI pre vedu a výskum, doc. Ing. Vladimír Mó-
zer, PhD. Počas prvých dvoch dní sa diskutovalo najmä o  témach 
týkajúcich sa riadenia, kvality a  šírenia informácií. Následne sa 
balkánske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a partnerské in-
štitúcie krajín EÚ prezentovali svojimi vlastnými príspevkami a ná-
vrhmi k riešenej problematike. 
Po stretnutí bola projektovým partnerom zorganizovaná prehliad-
ka univerzitného kampusu a laboratórnych priestorov Univerzitné-
ho vedeckého parku UNIZA. Medzi prezentovanými zariadeniami 
boli pre skupinu zaujímavé napríklad laboratórium pre simuláciu 
krízových javov, laboratórium bezpečnostného manažmentu...

Druhá časť rokovania sa presunula z priestorov UNIZA do Bešeňo-
vej, kde sa formou diskusie a brainstormingu pracovalo na rôznych 
témach - platforma B – learningu, učebné materiály a  webináre, 
kurzy pre hasičov v rámci celoživotného vzdelávania... 
Každá zúčastnená univerzita má po  ukončení projektu možnosť 
zhodnotiť získané výsledky a  je výzvou pre každú z  nich, ako ich 
dokáže implementovať a využiť na zlepšenie vzdelávania denných 
a externých študentov. 

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. 
Katedra požiarneho inžinierstva FBI 

Foto: Archív katedry

Stretnutie K-FORCE partnerov na pôde UNIZA

Kurz ochrany života a zdravia na FBI UNIZA
Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNI-
ZA rozbehla novú formu spolupráce so 
strednými školami. Pre Gymnázium Hlinská 
v  Žiline zrealizovala pilotné účelové cviče-
nie kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ). 
KOŽAZ je povinnou súčasťou vzdelávacie-
ho programu na stredných školách. Účelo-
vé cvičenia v  rámci KOŽAZ formujú vzťah 
žiakov k problematike ochrany zdravia a ži-
vota, integrujú ich spôsobilosti orientované 
na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 
priemyselných a  ekologických havárií, do-
pravnými nehodami, živelnými pohroma-
mi, či spôsobených terorizmom a  extrémi-
zmom. 
Viac ako sto stredoškolákov z  Gymnázia 
Hlinská v Žiline absolvovalo účelové cviče-
nie KOŽAZ 26. septembra 2018 na FBI UNI-
ZA. Formou interaktívnych cvičení zamera-
ných na ochranu osôb a majetku, požiarnu 
ochranu, krízové riadenie a civilnú ochranu 
sa naučili efektívne a  konštruktívne riešiť 
rôzne krízy. Svoje vedomosti a  zručnosti 
v  oblasti zdravotnej prípravy si gymnazisti 
overovali na  simulovaných situáciách, kto-
ré  pripravili študenti fakulty z  Miestneho 
spolku Slovenského Červeného kríža pri FBI 
UNIZA. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali 
na  príprave a  realizácii jednotlivých aktivít 
gymnazistov počas kurzu ochrany života 
a zdravia na FBI UNIZA. Veríme, že účelové 
cvičenie bolo pre všetkých prínosom, prí-
jemným spestrením a  zároveň začiatkom 

ďalšej intenzívnej spolupráce FBI UNIZA so 

strednými školami. 

Doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie FBI UNIZA
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UNIZA podporuje zdravie zamestnancov
Po krátkej prestávke sa na pôdu našej univerzity opätovne vrátilo podujatie zamerané na zdravie a krásu. V poradí druhý ročník Dňa zdravia 
sa uskutočnil v priestoroch univerzity 12. septembra tohto roka v dopoludňajších hodinách, ponúkol zaujímavý program a aktívne sa ho 
zúčastnilo viac ako 200 našich zamestnancov, ktorí využili možnosť absolvovať prednášky a rôzne vyšetrenia priamo na pôde pracoviska. 
V súvislosti s podujatím sme položili niekoľko otázok Ing. Veronike Kunovej, vedúcej oddelenia personálnej a sociálnej práce, ktoré  v spo-
lupráci s personálnymi referentkami fakúlt túto aktivitu organizačne zabezpečovalo.

Ako a  kedy vznikla myšlienka organizo-
vať Deň zdravia na UNIZA? 
Už v minulosti sa uskutočnili podobné podu-
jatia, no myšlienka organizovať ich opätovne 
vznikla z  dôvodu nevyhnutnosti zaujímať sa 
o  zdravie zamestnancov a  najlepším spôso-
bom je prevencia chorôb. Aj zo skúseností 
v  predchádzajúcich zamestnaniach som ve-
dela, že Dni zdravia majú vždy veľký úspech.

Aký je cieľ týchto aktivít?
Cieľom je prevencia pred rôznymi ochore-
niami.

Počas podujatia svoje výrobky a  služby 
prezentovalo niekoľko firiem aj inšti-
túcií. Podľa čoho ste ich vyberali? 
Minulý rok sme spolupracovali so zdravot-
nou poisťovňou Union. Tento rok sme vybrali  
Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VZP), nakoľ-
ko nám ponúkla zaujímavú sériu vyšetrení, 
aké doteraz na UNIZA počas Dňa zdravia ne-
boli realizované.  S ostatnými spoločnosťami 
som mala dobré skúsenosti zo spolupráce 
z minulosti.

Koľko zamestnancov využilo možnosť 
absolvovať jednotlivé vyšetrenia? 
Tento rok mali možnosť zamestnanci zúčast-
niť sa na  vyšetreniach organizovaných VZP. 
Išlo o biometrické vyšetrenia, hodnoty chole-
sterolu, poradenstvo dentálnej hygieny a  vy-
šetrenie znamienok. Napriek tomu, že sa mali 
zamestnanci nahlasovať prostredníctvom 
svojich personalistiek a  predbežná kapaci-
ta bola 55 vyšetrených, zamestnanci chodili 
na  vyšetrenie aj bez prihlásenia. Našťastie, 
VZP stihla vyšetriť všetkých záujemcov. Cel-
kový počet vyšetrených tak bol až viac ako 90 
a  predpokladám, že na  vyšetrení znamienok 
to bol ešte vyšší počet. Ďalšou aktivitou, ktorú 
mohli zamestnanci vyskúšať, bolo cvičenie 
s  fyzioterapeutom zo spoločnosti KRANKAS 
– témou bol Zdravý chrbát. Fyzioterapeut   
záujemcov naučil  sériu účinných cvikov, kto-
ré môžu realizovať aj priamo počas pracovnej 
doby v kancelárii. Výhodou bolo, že účastníci 
si cviky mohli vyskúšať a  odstrániť prípadné 
chyby pri cvičení. Tejto aktivity sa zúčastnilo 
62 zamestnancov. 
 
Hovorili ste o aktivitách, na ktoré sa bolo 
potrebné vopred prihlásiť. Aké boli ďal-
šie sprievodné podujatia?
Záujemcovia si mohli vypočuť aj prednášku 
na tému Podpora imunity v jesenných mesia-

coch a  následne aj odkonzultovať svoje prí-
padné zdravotné problémy s  konzultantkou 
zo spoločnosti JUST. Okrem toho mohli využiť 
aj mobilnú pobočku VZP, vyskúšať si poskyto-
vanie prvej pomoci, ktoré sme organizovali 
v  spolupráci s  Univerzitným vedeckým par-
kom, odskúšať si produkty Mary Kay a konzul-
tovať riešenie problémov s pleťou. 

O ktoré aktivity bol najväčší záujem?
Veľký úspech malo tento rok vyšetrenie zna- 
mienok a  prednášky s  fyzioterapeutom. 
V týchto aktivitách chceme spolupracovať aj 
počas roka. Uvidíme, či sa nám to podarí. 

Ako hodnotíte úroveň podujatia a aké sú 
ďalšie plány? 
Myslím, že tento rok sa nám podarilo zvýšiť 
úroveň podujatia a priniesť účastníkom zau-

jímavú paletu produktov, ktoré prispejú k utu-
žovaniu ich zdravia a  zvýšia prevenciu pred 
rôznymi ochoreniami. Pravdaže, je tu ešte 
veľký potenciál Dni zdravia rozšíriť o  ďalšie 
zaujímavé aktivity. Tento rok sme chceli zor-
ganizovať aj darovanie krvi, bohužiaľ, nebolo 
to možné z dôvodu nevyhovujúceho termínu 
pre Národnú transfúznu stanicu. Dúfam však, 
že sa nám to podarí v budúcich ročníkoch.
Do  budúcna chceme rozšíriť ponuku a  pri-
lákať ešte väčší počet zamestnancov. Bohu- 
žiaľ,  mnohí nevenujú pozornosť e-mailovým 
oznamom, ani  vyveseným plagátom, preto 
sa o tomto zaujímavom podujatí nedozvedeli 
včas. Budúci rok sa budeme snažiť podujatie 
viac propagovať. 

Slavka Pitoňáková
Foto: Cyril Králik
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UNIZA uskutočňuje svoj plán a buduje kvalitnú 
infraštruktúru
UNIZA ani v tomto roku nepoľavuje v budo-
vaní. Cieľom je vytvoriť atraktívne prostre-
die, ktoré vytvára optimálne podmienky 
na  štúdium a  voľnočasové možnosti pre 
študentov, no tiež aj pre zamestnancov 
na ich tvorivú prácu. 
V  poslednom období sa na  univerzite 
uskutočnilo viacero opráv a  rekonštrukcií. 
Opravená bola hydroizolácia striech nad 
hlavnou halou, nad kafetériou, nad blo-
kom FHV a nad AULOU 4 a 5. komplexnou 
rekonštrukciou prešli toalety na  FPEDAS 
- na  štyroch poschodiach (sanita, stúpač-
ky, rozvody, obklady, dlažba). V  učebniach 
FBI na  bloku A  sa demontovalo pôvodné 
vybavenie a  stupňovité lavice, opravili sa 
steny, podlahy, inštalovali sa elektroroz-
vody, osvetlenia a  vykurovacie telesá. 
V  učebniach v  budove BF sa opravili a  vy-
maľovali steny a vymenili podlahy. Výdajňa 
jedla na  FRI prešla čiastočnou rekonštruk- 
ciou, ktorá spočívala v  demontáži hliníko-
vej predsteny a  výdajného pultu, v  oprave 
vlhkosti a vymurovania nového pultu. Zre-
konštruovaná bola aj stropná sadrokartó-
nová konštrukcia. Dôležitým krokom bola aj 
oprava zatekania zadnej terasy na FRI, ktorá 
pozostávala z  vytvorenia odtoku dažďovej 
vody a opravy izolácie muriva. V súčasnos-
ti sa dokončuje komplexná rekonštrukcia 
na FRI, toalety na bloku B - sanita, stúpačky, 
rozvody, obklady a  dlažba. Vytvorená bola 
aj toaleta pre imobilné osoby. Na budove BI 
a BJ boli opravené strešné svetlíky v celko-
vom počte 47 ks, plocha 695m2. Počas leta 
bola tiež namontovaná klimatizácia na  3. 
poschodí budovy AA. 
V  blízkej budúcnosti bude realizovaná vý-
stavba nového archívu a  skladovej haly 
v blízkosti Hospodárskeho bloku, generálna 
oprava telocvične na FBI, generálne opravy 
rekreačných chatiek v Univerzitnom stredis-
ku v Zuberci a asanácia unimobuniek bloku 
H pri Novej Menze. Čoskoro bude ukonče-
ná rekonštrukcia spevnených plôch v areáli 
UZ Veľký Diel určených na parkovanie a tiež 
generálna oprava internátu Hliny blok 5 ur-
čená na  skvalitnenie ubytovacích kapacít, 
nakoľko aj to je jedna z hlavných priorít. 
V pondelok 24. septembra 2018 sa usku-
točnilo slávnostné otvorenie budovy 
AR, ktorá prešla úplnou rekonštrukciou. 
Uskutočnením opatrení na  zníženie spo-
treby energie navrhnutých v  projektovom 
hodnotení sa plánuje dosiahnuť celková 
úspora energie 207,56 MWh/rok, čo pred-
stavuje zníženie emisií o 83,42 t/rok. Budo-
va AR tak zníži svoju energetickú náročnosť 
zo súčasnej energetickej triedy C na triedu 
A1. Okrem prác v  rozpočte bola zabezpe-

čená demontáž podlahy a pôvodných lavíc 
v aule, obnovili sa energetické systémy (kú-
renie, vzduchotechnika) a vytvorená bola aj 
nová vrátnica. 
Kultúra prostredia i  naďalej zostáva stre-
dobodom záujmu UNIZA, preto aj v tomto 
akademickom roku budú pokračovať re-
konštrukcie ubytovacích zariadení a staveb-
né úpravy na  budovách elektrotechnickej 
a strojníckej fakulty, ktoré majú začať v roku 
2019.  
V  septembri už začali výkopové práce 
v  rámci schváleného IROP projektu „Zlep-
šenie environmentálnych aspektov Žilin-
skej univerzity v  Žiline prostredníctvom 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry“, 
čo zahŕňa riešenie námestia pred našou 

hlavnou budovou, prístupové cesty, cyklo-
stojany, zóny zelene a oddychové zóny pre 
študentov. Tiež bude pokračovať realizácia 
schválených projektov ohľadom zníženia 
energetickej náročnosti internátov a  škol-
skej budovy na  letisku v  Dolnom Hričove, 
výstavba archívu UNIZA. Pre budúcnosť je 
kľúčová tiež príprava projektu pre výstav-
bu novej telocvične a projektov pre rekon-
štrukciu historickej budovy „A“. 
V najbližších rokoch UNIZA čaká zapojenie 
do  prípravy projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ v  rámci operačných programov 
Výskum a inovácie, resp. Vzdelávanie, ale aj 
programov Kvalita životného prostredia.  

Kancelária rektora UNIZA
Foto: Cyril Králik
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Generačná odlišnosť je prínosná
Medzigeneračný dialóg je stále naliehavejšou potrebou súčasnej 
spoločnosti. Populácia starne, ale jej aktívny a  produktívny život 
sa predlžuje. Aby seniori mohli stále do života spoločnosti prinášať 
svoj vedomostný potenciál a zároveň sa obohacovali novým pohľa-
dom mladých,  je nutná spolupráca generácií navzájom. Univerzita 
tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA (U3V) 
preto okrem svojej hlavnej činnosti vytvára aj priestor pre spoločné 
neformálne vzdelávanie seniorov, detí a mládeže. Jedným z výsled-
kov tejto snahy sú aj dobrovoľnícke vzdelávacie workshopy senio-
rov - študentov U3V na základných a stredných školách v Žiline a ich 
propagácia v seniorskom časopise Schody.  Jedna z dobrovoľníčok 
U3V stretnutie s deťmi popísala takto: „Úžasné, bezprostredné, fan-
tastické deti. Radi tvoria, rozprávajú a počúvajú. Po ukončení stretnu-
tia ma milo prekvapila otázka: Prídete ešte? Áno, určite by som išla 
do podobnej aktivity, ak mi to čas dovolí. A veľmi pekne ďakujem, že 
som sa mohla zúčastniť tohto stretnutia.“    
Ruka v  ruke s  vydávaním časopisu U3V organizuje aj špecifickú 
prípravu pre dobrovoľníkov vo vzdelávaní. Vďaka projektu U3V 
s názvom: Časopis Schody a medzigeneračný dialóg, ktorý bol spo-
lufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
sa uskutočnil  zážitkový workshop s  názvom: Starý človek - fakty 
a mýty. Študentky U3V sa ako dobrovoľníčky stretli s deťmi 6. roční-

ka základnej školy a spoločne búrali predsudky voči sebe navzájom. 
Stretnutie sa nieslo v atmosfére tvorivého riešenia spoločných úloh, 
vzájomného spoznávania, pozorného počúvania a smiechu. 
Podobné posolstvo medzigeneračného dialógu a  jeho potreb-
nosti priniesla U3V aj do  prostredia strednej školy v  Žiline. Počas 
workshopu s názvom: Vážime si to, čo máme?  sa vybraní a vyško-
lení seniori spolu s mladými ľuďmi zamýšľali nad hodnotami živo-
ta, ktoré si treba vážiť, chrániť a  budovať. Spoločne diskutovali aj 
na tému hrdosti a príslušnosti k rodisku a svojej krajine. „Práca so 
študentmi v skupine bola veľmi príjemná, dynamická a pružná, lebo aj 
ja, aj študenti sme veľmi rýchlo pochopili, čo je zmyslom nášho stretnu-
tia. Bavilo ma byť v triede so študentmi gymnázia, lebo sú tak úžasne 
mladí, životaschopní, vtipní, inteligentní a slušní. Napriek generačnej 
odlišnosti sú schopní počúvať a  vnímať staršieho človeka, možno aj 
s určitým nadhľadom, bez prejavov akejkoľvek neúcty, či odmietania,“ 
uviedla dobrovoľníčka.
Výsledkom obidvoch medzigeneračných stretnutí je propagácia  
potreby vzájomného dialógu medzi seniormi a juniormi v septem-
brovom vydaní časopisu Schody č. 16. 

Ing. Jana Sňahničanová – koordinátorka časopisu Schody
Ústav celoživotného vzdelávania U3V

Keď sa ma pýtajú, čo robím na dôchodku, poviem, že študujem...
Univerzita tretieho veku je neodmysliteľ-
nou súčasťou našej UNIZA už viac ako dve 
desaťročia. „Myšlienka založiť U3V na  Žilin-
skej univerzite bola inšpirovaná vzájomnými 
stretnutiami kolegov z  ostatných univerzít 
Slovenska a  reálne črty nabrala 13. októbra 
1995 zápisom prvých 17 študentov v  študij-
nom odbore doprava a spoje. Po prvýkrát tak 
univerzita posunula hranicu vzdelávacieho 
procesu ďalej, ukázala silu a potenciál skrytý 
v práci so staršími učiacimi sa. Poslaním U3V 
na  ŽU je prostredníctvom záujmového vzde-
lávania a ďalších aktivít prispievať ku skvalit-
ňovaniu života starších jednotlivcov, poskyt-
núť občanom i  vo vyššom veku priestor pre 
uspokojenie túžby po  poznaní a  odborných 
vedomostiach, možnosť sebarealizácie a no-
vého životného naplnenia, nastaviť procesy 
v  spoločnosti tak, aby sa vzdelávanie stalo 
životným štýlom aj seniorov, stalo sa trendom 
ďalšieho vzdelávania slovenskej seniorskej 
inteligencie. Je naším cieľom takýmto spôso-
bom aktivizovať tvorivé schopnosti študentov, 
rozširovať obzor, zvyšovať okruh vedomostí, 
získavať najnovšie informácie z  oblasti vedy 
a spoločenského diania, jednoducho poveda-
né udržovať našich seniorov byť „ in“ i v tejto 
etape života. Frekventanti U3V vedia, že ak 
si tento trend uchovajú po celý život, prinesie 
im naplnenie potreby aktívneho starnutia až 
do  vysokého veku,“  uviedol pri príležitostí 
osláv 20. výročia založenia U3V na  UNIZA 
(ešte v roku 2015) vtedajší prorektor pre vz-
delávanie doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., 
a  jeho slová potvrdzuje každoročná realita 

v  podobe stále nových študijných progra-
mov a  ďalších záujemcoch o  štúdium. „Je 
našou životnou nevyhnutnosťou neustále sa 
vzdelávať. Vzdelávanie v  akomkoľvek veku 
nám dáva slobodu. Slobodu v zmysle nových 
poznatkov i  ľudí, s  ktorými sa v  stretávame. 
Ak ešte dokážeme nájsť spôsob, ako spojiť 
poznatky získané vo vzdelávaní s  bohatými 
životnými skúsenosťami študentov  - senio-
rov, máme silný základ  pre medzigeneračný 
transfer,“ vyjadrila sa Ing.  Lucia Hrebeňáro-
vá, PhD., riaditeľka Ústavu celoživotného 
vzdelávania UNIZA a  doplnila, že správne 
nasmerovať túto silu je výzvou pre posky-
tovateľov vzdelávania. Univerzita tretieho 
veku Ústavu celoživotného vzdelávania 
zvolila cestu dobrovoľníctva vo vzdelávaní.
Popri štúdiu sa seniori žilinskej U3V venujú 
mnohým dobrovoľníckym aktivitám. Medzi 
tie výnimočné patrí aj založenie a realizácia 
na Slovensku jediného seniorského časopi-
su vydávaného na univerzite tretieho veku. 
Časopis vznikol v roku 2010 v rámci Letnej 
školy pre seniorov a v súčasnosti vychádza 
už ôsmy rok. „Už názov časopisu nazna-
čuje, že jeho cieľom je motivovať: Schody = 
Snaha + Chuť + Odvaha + Dôvtip + Yes! Je 
výnimočný svojím zameraním a prostriedka-
mi, pretože seniori v ňom oslovujú seniorov. 
Jazykom zrozumiteľným tejto vekovej ka-
tegórii. Píšu o  svojich životných skúsenosti-
ach, nadobudnutých vedomostiach, delia sa 
o  svoje úspechy i  sklamania. Časopis dáva 
priestor pre tvorivosť a  múdrosť, ktorú seni-
orský vek prináša. Pridanou hodnotou je aj 

fakt, že tento časopis je jediný svojho druhu 
medzi existujúcimi univerzitami tretieho 
veku na  Slovensku. Vychádza 2 x ročne, je 
evidovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej 
republiky a má svoju ISSN identifikáciu. Me-
dzi študentov U3V, partnerov U3V a ostatné 
U3V na Slovensku je distribuovaný zdarma,“ 
vysvetlila Ing.  Janka Sňahničanová, koor-
dinátorka Univerzity tretieho veku UNIZA 
a  dodala, že časopis je výnimočný svojím 
zameraním, keďže seniori sa v  ňom delia 
o  nadobudnuté vedomosti, životné skúse-
nosti a  zároveň motivujú komunitu senio-
rov k ďalšiemu vzdelávaniu.
O  svoj pohľad na  U3V, časopis SCHODY aj 
dobrovoľnícku prácu sa s nami podelili ak-
tuálna šéfredaktorka časopisu SCHODY Vie-
ra Ďurdíková a v poradí päťtisíca študentka 
U3V Vlasta Muchyová. Obe spája aktívny 
pohľad na  život a  pozitívny vzťah k  celoži-
votnému vzdelávaniu.

Prečo ste sa rozhodli študovať na U3V?
M: Chcela som urobiť niečo pre seba, chcela 
som nejakú zmenu, chcela som viac vedo-
mostí, no a keď už vnúčatá, o ktoré sa celé 
leto starám, trošku vyrástli, tak som sa sama 
seba pýtala, čo idem robiť...  Len záhradka,  
upratovanie a  varenie manželovi? To teda 
nie...  Začala som študovať  „Dejiny Žiliny“ 
a  teraz chcem študovať „Právo – systém 
hodnôt“. 
Ď: Nechcela som len oddychovať, ako to 
mnohí od ľudí na dôchodku očakávajú. 
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Ako reagujú ľudia z vášho okolia, keď zis-
tia, že ešte stále študujete?
Ď: Ako bývalá učiteľka sa na  pôde UNIZA 
stretávam s bývalými žiakmi. Sú prekvape-
ní, že stále študujem, pýtajú sa, či toho ešte 
nemám dosť, keď oni sú len vysokoškoláci 
a už by najradšej doštudovali. Hovorím im, 
že v  našom veku určite prídu na  to, aké je 
štúdium dôležité. Mne sa napríklad páči aj 
to, že kým celý život som sedela za  kated-
rou a učila, teraz prednášajú mne. Predná-
šajú nám pomerne mladí ľudia a to je veľmi 
dobré.  Minulý rok som doštudovala „Dejiny 
Európy“, teraz som začala študovať  „A  po-
znáte si Slovensko?“ a som rozhodnutá, že 
keď skončím tento program, budem študo-
vať znovu a znovu, lebo si myslím, že mi to 
dáva zmysel života. Ráno vstanem, teším sa 
do školy, je to úžasné. 
M: Reakcie sú rôzne. Tí, ktorí už niečo podob-
né študovali, nás podporia, iní sa čudujú.
 
Ako reagovali vaši blízki?
Ď: Musím sa priznať, spočiatku ma najviac 
odrádzala vlastná rodina. Celý život si v ško-
le  a teraz ide znova do školy?  Mysleli si, že 
to vzdám. Napokon som spromovala, mala 
nejaký úspech v časopise a sú prekvapení, 
že to myslím vážne.  Myslím, že som „stúpla 
na cene“ aj u vlastnej rodiny. Nemyslím si, že 
na dôchodku máme len oddychovať.
M: Mňa doma podporovali. Aj manžel, aj 
deti. Sú radi, že žijem aktívne.

Čo pre vás znamená U3V?
M: Pre mňa veľa – rozhľad, vedomosti, no-
vých ľudí. 
Ď: Prvý polrok na  dôchodku som prežíva-
la strašný stres z  nepotrebnosti.  Náhodou 
som sa dozvedela o U3V a začala pre mňa 
nová životná etapa. Spoznala som nových 
ľudí a svoj život som naplnila novými veca-
mi. Robím časopis a ďalšie organizačné veci 
na  U3V. Pre mňa U3V znamená nové pro-
stredie, nových ľudí a nový zmysel života.

Aké máte skúsenosti s časopisom SCHO-
DY?
Ď: Pôvodne som chcela len študovať, ale 
p. Sňahničanová ma „zlanárila“ robiť jazyko-
vé korektúry časopisu. Nechcelo sa mi, ale 
teraz som jej za to vďačná. Práca v redakčnej 
rade je veľmi  tvorivá. Počas korektúr  čítam 
všetky články a niektoré sú mimoriadne zau- 
jímavé. Dokonca robím aj jazykové korektú-
ry záverečných prác,  a to ma naozaj veľmi 
baví. 
M: Ja som čitateľkou časopisu SCHODY 
a vnímam ho veľmi pozitívne.  Sú v ňom veľ-
mi dobré články a, myslím, že aj moje spolu-
žiačky/spolužiaci  ho vnímajú podobne ako 
ja. Prekvapilo ma aj to, že časopis ponúka 
aj autorskú tvorbu spolužiakov. Napríklad 
básne p. Zvaríka sú naozaj fenomenálne. 

Ako ste ho hodnotili časopis SCHODY, 
keď ste ho ako jazyková korektorka pr-
výkrát čítali?
Ď: Mimoriadne ma prekvapil. Myslela som 
si, že to bude časopis s  jednoduchými 
článkami, jazykom... Bola som prekvapená 
z úrovne článkov, používaného jazyka, od-
bornosti textov. Je vidieť, že prispievatelia 
sú jazykovo zdatní.  Prečítala som si všetky 
čísla od vzniku časopisu,  chcela som ich po-
znať. Časopis už začal na vysokej úrovni, keď 
ste ho so seniormi začali robiť vy (lektorky 
kurzu, počas ktorého SCHODY vznikli, boli  
PaedDr. Silvia Antolová, PhD., a PhDr. Slavka 
Pitoňáková, PhD., pozn.) a tá úroveň nesmie 
klesnúť, musí len rásť. Som šéfredaktorka 
len  krátko, ale chcem časopis  niekde po-
sunúť, priniesť ďalší rozmer. V  prvom rade 
som si uvedomila, že časopis vznikol na zá-
klade projektu Poznávanie spája a túto myš-
lienku poznávania chcem posilniť v tom, že 
chcem rozšíriť okruh prispievateľov a získa-
vať externých dodávateľov textov. Ide o to, 
že všetkým sa časopis páči, len málokto už 
potom niečo naozaj napíše. Zároveň by som 
chcela rozšíriť tematické oblasti – turistické 

chodníčky, zdravoveda, zdravá výživa... Aby 
časopis motivoval nebáť sa žiť. 
 
Tvorivý tím zostane po zmene šéfredak-
torky rovnaký?
Ď: Áno. Sú to dobrovoľníci, ktorých oslovuje 
p. Sňahničanová. Aj bývalá šéfredaktorka p.  
Gašparíková sľúbila, že bude pomáhať, pris-
pievať. Treba vzdať hold tým, ktorí časopis 
začali robiť, lebo najťažšie sú začiatky. Se-
niori sú povďační, že môžu pomôcť. Máme 
stále prispievateľov, jazykové korektúry ro-
bím ja, p. Zvarík sa stará o poéziu. Veľký kus 
práce robí grafička pani Ľudmila Petráková, 
ktorá časopis zostavuje. Srdcom časopisu 
je p. Sňahničanová. Redakčné práce sú ná-
ročné, neustále upravujeme, skracujeme, 
komunikuje a  autormi...  Je s  tým dosť ro-
boty,  ale vždy sa nájdu tí, ktorí časopis dr-
žia pri živote. A bola by škoda, ak by skon-
čil, pretože je to jediný časopis tohto typu 
na Slovensku.  Žiadna iná univerzita takýto 
časopis nemá.

Vy ste bývalá učiteľka, p.  Muchyová bý-
valá ekonómka. Ako hodnotíte úroveň 
žilinskej U3V?
Ď: Myslím, že bez odborníkov z UNIZA by sa 
ani vyučovanie ani časopis robiť nedal, resp. 
bolo by to veľmi ťažké. Seniori si veľmi vážia 
odbornú aj pedagogickú úroveň lektorov. 
Mnohí z lektorov majú, čo robiť, aby senio-
rov zvládli. A zvládajú to fantasticky, klobúk 
dolu.  To nie je len o  vedomostiach, ale aj 
o vytvorení dobrého vzťahu. Aby sa seniori 
dobre cítili, aby mali pocit, že lektor kolek-
tív utužuje. Komunikácia a priateľstvo, to je 
veľmi dôležité – možno viac ako odborné 
vedomosti. 
M: Mám na to rovnaký pohľad.

V seniorskom veku ste sa stali študentka-
mi. Máte občas trému študenta?
M: Áno a obrovskú.
Ď: Podobne, ale nie pred lektorom, ale spo-
lužiakmi.

Pani Muchyová, ste  už päťtisíca študent-
ka U3V, ako ste sa túto informáciu dozve-
deli a aké (ak vôbec) máte privilégiá?
Som „mediálna hviezda“, o čo som nestála. 
(smiech) Oznámili  mi to telefónom a mys-
lela som si, že je to nejaký žart. Ale potom 
som si uvedomila, že je to reálne a  milo 
ma to prekvapilo. Urobili so mnou rozho-
vor do  časopisu SCHODY a  SPRAVODAJCU 
a tento rok študujem zdarma.  

U3V umožňuje študentom zapájať sa 
do  dobrovoľníckych aktivít. Využívate 
túto možnosť?
Ď: Mne sa to podarilo hneď v  prvom roč-
níku - začala som v  projekte Starý človek  
- búranie mýtov. Bola to spolupráca so 
strednou školou, konkrétne s  Gymnáziom 
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Európska noc výskumníkov
Naša univerzita, fakulta a katedra anglické-
ho jazyka a literatúry sa 28. septembra toh-
to roka opäť predstavila na Európskej noci 
výskumníkov v Žiline v priestoroch nákup-
ného centra Aupark Shopping Centre v Ži-
line. Okrem vedeckých stánkov, programu 
na pódiu, súťaží a kvízov nám organizátori 
umožnili po prvýkrát prednášať aj vo veľmi 
inšpirujúcom prostredí kníhkupectva Panta 
Rhei.
Keďže sme humanitne orientovaná fakulta, 
výsledky našej práce a výskumu majú často-
krát inú podobu ako výsledky práce našich 
kolegov z  technicky orientovaných fakúlt. 
Preto sme veľmi ocenili možnosť priblížiť 
širokej verejnosti našu vedeckovýskumnú 
a  projektovú činnosť formou dvoch vzá-
jomne prepojených a  atraktívnych predná-
šok vedených v anglickom a ruskom jazyku. 
Prvú prednášku a diskusiu s publikom viedla 
v anglickom jazyku naša americká lektorka 
Caroline Kyzek, MA. Vo všeobecnom úvode 
predstavila našu fakultu, katedru a  akredi-
tované študijné programy. Následne po-
rozprávala o prostredí, z ktorého pochádza 
a o vzdelaní, ktoré v USA absolvovala. Ďalšia 
časť jej prednášky sa týkala predmetov, kto-
ré na univerzite vyučuje a vedeckovýskum-
nej činnosti, ktorej sa v  rámci Britských 
a  amerických štúdií venuje. Na  záver po- 
núkla možnosť zlepšiť si komunikačné zruč-
nosti v anglickom jazyku v rámci jej konver-

začných kurzov prebiehajúcich na  katedre 
anglického jazyka a literatúry.
Podobnú štruktúru mala aj prednáška od-
bornej asistentky z KAJ Mgr. Oleny Hunda-
renko, PhD. Keďže rodný jazyk našej druhej 
kolegyne je ruský, publiku sa prihovorila 
v  ruskom jazyku. Porozprávala o  svojom 
štúdiu na  Kirovohradskej štátnej pedago-
gickej univerzite v Kirovohrade na Ukrajine, 
o  svojich študijných pobytoch v  USA, Ra- 
kúsku a na Slovensku a získanom vzdelaní 
nielen v  oblasti anglickej jazykovedy, ale 
aj ruského a  nemeckého jazyka. Predstavi-
la tiež svoj výskum zameraný na  politický 
diskurz a  akademické písanie. Posluchá-
čom priblížila aj ukrajinské tradície, kultúru 

a  ukrajinskú kuchyňu. V  závere prednášky 
informovala o kurzoch ruského jazyka, kto-
ré vedie už tretí rok v priestoroch našej fa-
kulty a univerzity.
Na záver by sme radi poďakovali organizá-
torom podujatia, ako aj vedeniu univerzi-
ty a  fakulty za  možnosť prezentovať našu 
prácu v  tak nádhernom a  inšpirujúcom 
prostredí. Veríme, že sa na budúci rok opäť 
spoločne stretneme na  Európskej noci 
výskumníkov, resp. na podobne orientova-
nej akcii a už teraz máme v hlave témy, kto-
ré by sme radi predniesli.  

Mgr. Eva Leláková, PhD.
Katedra anglického jazyka a literatúry FHV

Pamätáte si ešte na  váš prvý deň na  vyso-
kej škole? Alebo prvý týždeň? Spomínate si 
na neistotu a na to obrovské množstvo otá-
zok, ktoré ste sa ani nemali koho spýtať? Ak 
áno, môžeme vás ubezpečiť, že tohtoroční 
študenti prvého ročníka študijného progra-
mu učiteľstvo anglického jazyka v kombiná-
cii to mali tentokrát omnoho jednoduchšie.
Naši prváci boli na  fakulte ešte len druhý 
deň, keď sme pre nich zorganizovali stret-
nutie. Dňa 25. septembra 2018 sme si pre 
nich v priestoroch fakulty pripravili prezen-
táciu „Študentský manuál Žilinskej univer-
zity v  Žiline“, prostredníctvom ktorej sme 
sa im pokúsili odovzdať všetky informácie 
a skúsenosti, ktoré by mohli potrebovať po-
čas prvých dní a  týždňov v „novom svete“. 

Snahou nás – študentov prvého a druhého 
ročníka magisterského stupňa štúdia – bolo 
svojim „študijne mladším kolegom“ odpo-
vedať na otázky, ktoré sa nám v hlavách vy-
nárali pred niekoľkými rokmi, keď sme boli 
v tej istej pozícii.
Po  tom, ako sme študentom predstavili 
webové stránky univerzity, fakulty a jednot-
livých katedier, študijné oddelenie, elekt-
ronický systém: e-vzdelávanie a  možnosť 
členstva v  študentskej časti akademické-
ho senátu fakulty a  univerzity, prešli sme 
aj na  uvoľnenejšie témy - internátny život, 
možnosti stravovania na univerzite, aktivity 
Univerzitného pastoračného centra, ale aj 
športové a ďalšie voľnočasové aktivity. Na-
koniec sme študentov informovali aj o jazy-

kových kurzoch organizovaných katedrou 
anglického jazyka a  literatúry. Naše stret-
nutie sme zakončili diskusiou – odpovedali 
sme na  otázky našich nových spolužiakov, 
ktoré im napadli počas našej prezentácie.
Pevne veríme, že toto spoločné stretnutie 
bolo pre študentov prvého ročníka baka-
lárskeho stupňa štúdia prínosom a  aspoň 
sčasti im zjednodušilo prvé týždne strávené 
na  našej univerzite. Zároveň im všetci pra-
jeme veľa akademických, ale aj osobných 
úspechov.

Bc. Peter Könyveš
študent Katedry anglického 

jazyka a literatúry FHV  

sv. Františka z  Assisi. Päť dobrovoľníčok 
spolupracovalo s  maturantmi na  hodinách  
výchovy k  občianstvu. To ma opäť vrátilo 
do  života strednej školy, do  čias, keď som 
učila. Spolupráca mala veľký úspech, nadvi-
azali sme aj  spoluprácu v rámci časopisov 
a  v  stretnutiach sme pokračovali.  Spolu-
práca s mladými je veľmi zaujímavá  a bolo 

by dobré, ak by sa do nej zapájalo viacej se- 
niorov.  Mali sme pocit, že stredoškoláci nás 
veľmi pozitívne vnímali – najmä to, že sme 
na nich mali jednoducho čas. Bolo to veľmi 
zaujímavé. Som za  to U3V vďačná a  aj ju 
všade chválim.  Keď sa ma pýtajú, čo robím 
na dôchodku, poviem, že študujem a robím 
redaktorku časopisu. Dám im časopis a oni 

sú prekvapení. Tento rok som SCHODY dala 
aj môjmu zubárovi  a mám mu dať vedieť, 
kedy sa dávajú prihlášky...

Slavka Pitoňáková
Foto: Silvia Antolová

Študentský manuál pre prvákov  katedry anglického jazyka a literatúry
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Dňa 28. septembra 
2018 nás vo veku 
57 rokov po  ťažkej 
chorobe opusti-
la naša dlhoročná 
spolupracovníčka 
prof. Ing. Mária Fra-
neková, PhD.
Narodila sa v  12. 
februára 1961 
v  Brezne. Po  ma-
turite na  Strednej 
priemyselnej škole 
v  Banskej Bystrici 

vyštudovala odbor telekomunikačná technika - diaľ-
kové spracovanie dát na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave. V roku 1987 nastúpila ako odborná 
asistentka na vtedajšiu Katedru blokov a spojov Stroj-
níckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopra-
vy a spojov v Žiline. Na tom istom pracovisku sa v roku 
1995 stala kandidátkou vied a v roku 2004 sa habilito-
vala vo vednom odbore informačné a zabezpečovacie 
systémy. Následne získala funkčné miesto docentky 
na  Katedre riadiacich a  informačných systémov Elek-
trotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, kde pracovala 
až do svojho odchodu. Svoj výrazný organizačný talent 
uplatnila od  roku 2006 ako vedúca oddelenia komu-
nikačných a  informačných systémov. Bola uznávanou 
autoritou v oblasti automatizácie, priemyselných sietí, 
bezpečného prenosu dát, ako aj analýzy bezpečnosti 
komunikácie v  komunikačných systémoch v  doprave 
a priemysle s použitím prostriedkov kódovania a kryp-
tografie. Viedla bakalárske a diplomové práce, je autor-
kou či spoluautorkou niekoľkých vedeckých monogra-
fií, odborných kníh a skrípt, stoviek vedeckých článkov 
a recenzií. Viedla či recenzovala desiatky bakalárskych, 
diplomových a dizertačných prác. 
Absolvovala študijné a  prednáškové pobyty na  via-
cerých zahraničných univerzitách, napríklad v  Lipsku 
(1993), Berlíne (1995), vo Viedni (2000, 2002, 2005), 
Braunschweigu (2005), Porte (2007), Sofii (2010). Na ve-
deckých konferenciách predniesla niekoľko vyzvaných 
prednášok z  oblasti komunikačnej bezpečnosti prie-
myselných a informačných sietí.
Vrcholom jej profesijnej kariéry bol rok 2011, keď ju 
prezident Slovenskej republiky na návrh ministra škol-
stva a  Vedeckej rady Žilinskej univerzity vymenoval 
za profesorku v študijnom odbore automatizácia. 
Rozsiahle boli aj odborno-spoločenské aktivity pani 
profesorky Franekovej. Bola členkou Vedeckej rady 
Elektrotechnickej fakulty, garantkou bakalárskeho 

štúdia v odbore automatizácia, spolugarantkou a školi-
teľkou v doktorandskom štúdiu v odbore riadenie pro-
cesov, dlhoročnou predsedníčkou správnej rady Klubu 
absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty, člen-
kou vedeckých výborov mnohých našich i  zahranič-
ných konferencií, členkou komisie grantovej agentúry 
KEGA a mnoho ďalších organizácií.
Ďalším jej milovaným svetom bola chalupa v Javorní-
koch. V ťažkých podmienkach túto drevenicu premenili 
spolu s manželom Paľom a kamarátmi na čarovný kút. 
Okrem všemožných prác tu boli jej doménou kvety, 
hlavne „smraďochy“, ako ich volala. Drobné žlté a oran-
žové kvietky, ktoré sú vo vidieckych záhradách také uži-
točné. Ale pestovala aj iné ušľachtilé kvety a vždy, keď 
prišlo ich obdobie, ožila.
Všetci sme ju vnímali ako človeka s  veľkým srdcom, 
skromného, no sebavedomého, ako mimoriadne ob- 
ľúbenú „kantorku“ priateľskú ku kolegom aj študen-
tov, vždy ochotnú pomôcť. Bola skvelou učiteľkou 
a aj študenti, ktorých za svojho pôsobenia na katedre 
učila, budú na ňu určite radi a s vďačnosťou spomínať. 
Všetci sme ju mali radi nielen pre jej priateľskosť a bez-
prostrednosť, ale aj pre jej múdrosť, odborný rozhľad 
a snahu pomáhať druhým. Bola obdarená citlivým in-
telektuálnym humorom, ktorým robila tento náš aka-
demický svet pestrejším.
Je nám cťou, že sme s pani profesorkou mohli na ka-
tedre viac ako 30 rokov spolupracovať. Vážime si prácu, 
ktorú pre katedru i pre fakultu urobila. Budeme na ňu 
spomínať ako na vzácnu kolegyňu, učiteľku a priateľku. 
Bude chýbať nám, bude chýbať študentom. Sme pre-
svedčení, že ostane v  našich spomienkach i  v  našich 
srdciach.

Česť jej pamiatke!

kolektív Katedry riadiacich a informačných systémov EF

Odišla prof. Ing. Mária Franeková, PhD.
* 12. 2. 1961   † 28. 9. 2018
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Hodnotíme letné športové aktivity

Úvod tohtoročnej letnej sezóny patril jednodňovým splavom rieky 
Váh, ktoré oslovili predovšetkým úplných začiatočníkov. Určite ne-
oľutovali, pretože zažili parádnu atmosféru raftingu v krásnom me-
androvom úseku rieky popod zrúcaniny Starého hradu a Strečna, 
známym úsekom popri Margite a Besnej.
Rieka Salza patrí medzi najkrajšie rieky v Rakúsku. Zároveň je naj-
vyhľadávanejšou rakúskou riekou vodákmi z celej Európy. Malebné 
údolie rieky leží v Štajersku v Hochšwábskych Alpách. Na svoje si 
prišli začiatočníci, aj skúsení vodáci z radov našich študentov a za-
mestnancov. Zážitok z akcie bol umocnený ferratmi, ktoré si účast-
níci tohto sústredenia mali tiež možnosť vyskúšať.
Splav Hrona patrí už oddávna medzi veľmi obľúbené letné telový-
chovné sústredenia študentov aj zamestnancov UNIZA. Hron spla-
vujeme na dvojmiestnych otvorených kanoe. Športové hry, ako aj 
spoznávanie historických a kultúrnych pamiatok v oblasti Pohronia 
sú tradičnými sprievodnými akciami pri splavoch Hrona. 
Rieka Orava ponúka nenáročný splav prekrásnou oravskou príro-
dou. Keď sa k  tomu pridá výborná partia našich vysokoškolákov 
túžiacich po dobrodružstve a zábave, vydarená letná športová akcia 
je na svete.

Adrenalínové zaistené cesty – ferraty, ktoré umožňujú vďaka fix-
nému isteniu bezpečne zdolať aj náročný horolezecký terén, boli 
hlavným obsahom sústredenia pri talianskom Lago di Garda. Od-
menou za námahu boli pre účastníkov rozprávkovo krásne výhľa-
dy v okolí tohto najväčšieho a zároveň aj najkrajšieho talianskeho 
jazera.

Na  tohtoročné cykloturistické telovýchovné sústredenia sme vy-
cestovali na  Roháče, do  oblasti Moravského krasu a  na  južnú 
Moravu. Cykloturistika v  Západných Tatrách oslovila svojím tré-
ningovým charakterom predovšetkým našich aktívnych športov-
cov – florbalistov, ktorí spojili rozvoj vytrvalosti a pobytu v prírode. 
Spomínané lokality u  našich českých susedov držia krok s  dobou 
a cykloturistika tu získala skutočne vynikajúce zázemie. Celé regió-
ny sú popretkávané značenými cyklotrasami, ktoré sa častokrát kľu-
katia aj za rakúskymi hranicami. Zo sediel bicykla si môžete pozrieť 
množstvo zámkov, hradov, rybníkov, jaskýň, vinohradov, „sklípkov“ 
a zrazu máte pocit, že sa sem o rok chcete znova vrátiť. 
Jednou z klasických letných aktivít nášho pracoviska je detský špor-
tový tábor, ktorý organizujeme predovšetkým pre deti zamestnan-
cov UNIZA. V tejto sezóne sme si vybrali opäť penzión Brest priamo 
v nádhernom prostredí Jasenskej doliny. Spestrili sme prvé prázd-
ninové dni 40 deťom vo veku od 6 do 15 rokov. Športovanie, súťaže, 
výlety, táborák a  nočný pochod sú klasickou náplňou akcie. Detský 
tábor má už v našej ponuke svoje pevné miesto a nás tešia pozitív-
ne ohlasy na jeho adresu. 
Do  letných telovýchovných sústredení 2018, ktorých organizátor-
mi boli ÚTV UNIZA a AC UNIZA, sa zapojilo spolu úctyhodných 233 
účastníkov. 

PaedDr. Ľudmila Malachová
Ústav telesnej výchovy UNIZA

Možnosti športovania  
pre zamestnancov UNIZA

Všetkým zamestnancom a doktorandom UNIZA ponúkame  
nasledujúce možnosti športovania: 

kondičné posilňovanie, squash, richochet 
v čase otváracích hodín Fit-clubov

stolný tenis  
v čase otváracích hodín v  Športcentre  

Stará menza na Hlinách V

fitlopty pre zamestnankyne 
štvrtok 18.00 h – 19.00 h

Fit club na Hlinách V

indoorcycling  
streda 18.00 h – 19.00 h
Fit club na Veľkom Diele

Obsadenie telocviční pre jednotlivé fakulty je 
zverejnené na sekretariáte ÚTV UNIZA.

Prípadné informácie 
poskytneme na tel. č. 041/513 52 51.

Krátko po skončení výučbovej časti letného semestra akademického roka nastupuje v náplni aktivít Ústavu telesnej výchovy obdobie 
dochádzkových a pobytových letných telovýchovných sústredení. V súčasnom období stojí v popredí vodáctvo, cykloturistika a zaistené 
cesty - ferraty. Vhodné lokality hľadáme nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
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Športový deň rektora Žilinskej univerzity 2018
V stredu 19. septembra 2018 sa v priestoroch univerzity konal 7. ročník celouniverzitného športového podujatia s názvom Športový deň 
rektora Žilinskej univerzity 2018. Jeho organizátormi boli Ústav telesnej výchovy UNIZA, Rada ZO OZ PŠVVaŠ pri univerzite a športový klub 
AC  UNIZA.
Slávnostné otvorenie športového sviatku 
univerzity sa konalo dopoludnia v telocvič-
ni na  Veľkom Diele. V  úvode podujatia sa 
športovcom prihovorili zástupcovia vede-
nia univerzity a  organizátorov – Ing.  Jana 
Gjašiková; doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.; 
RNDr.  Peter Varša, PhD., a  PaedDr.  Róbert 
Janikovský. Po  ich privítacích a  povzbudi-
vých slovách sa zápolenia mohli naplno roz-
behnúť. V  duchu známeho hesla Pierre de 
Coubertina sa na  štart jednotlivých súťaží 
postavilo 334 športovcov z  radov zamest-
nancov a doktorandov UNIZA, pričom však 
mnohí štartovali vo viacerých športových 
disciplínach. Na výber bol futsal, basketbal, 
volejbal, florbal, nohejbal, bedminton, te-
nis, stolný tenis, športová streľba a preťaho-
vanie lanom. Nesúťažnou disciplínou bolo 
kruhové cvičenie pre ženy. Po  športových 
výkonoch všetkým dobre padlo chutné ob-
čerstvenie z dielne menzy UNIZA.
Deň plný športu vyvrcholil záverečných de-
korovaním najlepších športovcov a  kolek-
tívov. Putovný pohár pre víťaza bodovacej 
súťaže pracovísk zaslúžene obhájila Elek-
trotechnická fakulta. Z pohľadu zastúpenia 
športovcov však musíme pochváliť aj FBI, 
FPEDAS, SjF a  SvF. Priateľské posedenie 
športovcov aj divákov do  neskorých ve-
černých hodín len potvrdilo skutočnosť, že 
šport ľudí spája a podobné akcie sú príjem-
ným spestrením bežných pracovných dní.

Prehľad medailistov v jednotlivých  
súťažiach:

Basketbal  
1. miesto: družstvo FPEDAS
2. miesto: družstvo EF

Volejbal   
1. miesto: družstvo EF
2. miesto: družstvo FPEDAS 1
3. miesto: družstvo FBI

Futsal    
1. miesto: družstvo SjF
2. miesto: družstvo FPEDAS
3. miesto: družstvo SvF
Najlepší brankár: Michal Regula (EF)
Najlepší strelec: Radoslav Skokan (SjF)

Florbal   
1. miesto: družstvo EF
2. miesto: družstvo FPEDAS
3. miesto: družstvo SjF - KET

Nohejbal
1. miesto: družstvo FBI (M. Titko – M. Mono-
ši)
2. miesto: družstvo FBI (A. Fanfarová –  
J. Flachbart)
3. miesto: družstvo FBI (J. Pijak – M. Laciník)
    
Bedminton
Štvorhra mix:  
1. miesto: T. Kello (FRI) – Z. Vidrová (FPEDAS)
2. miesto: P. Nemec (SjF) – J. Leštach (SvF)
3. miesto: V. Achimská (FPEDAS) – M. Laci-
nák (FBI)

Stolný tenis
dvojhra muži:  
1. miesto: Miroslav Benčo (EF)
2. miesto: Patrik Kamencay (EF)
3. miesto: Martin Decký (SvF)
3. miesto: Andrej Bolf (EF)

dvojhra ženy:  
1. miesto: Andrea Kociánová (SvF)
2. miesto: Jaroslava Kubáňová (FPEDAS)
3. miesto: Martina Holíčková (SvF)
3. miesto: Katarína Jurošková (EF) 

Tenis
Muži:
1. miesto: Michal Varmus (FRI)
2. miesto: Patrik Kamencay (EF)
3. miesto: Miroslav Benčo (EF)

Ženy:
1. miesto: Diana Komendátová (FBI)
2. miesto: Zuzana Androvičová (Rekt.)
3. miesto: Katarína Kratchenko (SjF)

Športová streľba
Muži:
1. miesto: Maroš Krajčír (FBI)
2. miesto: Miloslav Karch (EF)
3. miesto: Vojtech Šimák (EF)
Ženy: 
1. miesto: Viktória Fabušová (FPEDAS)
2. miesto: Paulína Magdolenová (FBI)
3. miesto: Michaela Holešová (SjF)

Preťahovanie lanom 
Zmiešané družstvá:
1. miesto: družstvo EF 1
2. miesto: družstvo FBI
3. miesto: družstvo SvF
Ženy:
1. miesto: družstvo EF
2. miesto: družstvo SvF
3. miesto: družstvo FBI

Bodovacia súťaž pracovísk:

1. miesto:  EF 209,5 bodov
2. miesto:  FBI 136 bodov
3. miesto:  FPEDAS 131 bodov
4. miesto:  SjF 86,5 bodov
5. miesto:  SvF 76 bodov
6. miesto:  Rekt. 29 bodov 
7. miesto:  FRI 15 bodov 
8. miesto:  FHV 4 body

Fotogalériu z  podujatia nájdete na  Face-
booku UNIZA.

PaedDr. Ľudmila Malachová
Ústav telesnej výchovy UNIZA

Foto: Cyril Králik
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Letná aktivita Žilinská detská univerzita (ŽDU) 2018 sa v tomto roku 
začala 9. júla a trvala do 13. júla, keď úspešne ako „bakalárikovia“ 
alebo „inžinierikovia“ promovalo 138 detí (77 bakalárikov a 61 in-
žinierikov).
Týždňový program detí na ŽDU vypĺňali v doobedňajšom čase pred-
nášky (celkovo 19 prednášok pre „bakalárikov“ a  14 pre „inžinie- 
rikov“), po obede deti absolvovali cvičenia v  laboratóriách UNIZA 
(9 cvičení pre „bakalárikov“ a  8 pre „inžinierikov“), „bakalárikovia“ 
navštívili radnicu mesta Žilina a „inžinierikovia“ letisko v  Dolnom 
Hričove.  
Celkovo bolo pre sedem skupín detí (4 skupiny „bakalárikov“ a  3 
skupiny „inžinierikov“) odučených 104 hodín prednášok (62 hodín 
prednášok pre bakalárikov, 42 pre inžinierikov) a 50 hodín cvičení 
(28 hodín cvičení pre bakalárikov, 21 pre inžinierikov, 1 hodina di-
plomového seminára), 3 hodiny trvali obhajoby diplomových prác 
inžinierikov, dohromady 157 hodín. 

Na  ŽDU 2018 spolupracovalo v  rámci prednášok a  cvičení 47 pe-
dagógov, 6 doktorandov, 1 študent a  pripravovalo ju 8 administ-
ratívno-technických pracovníkov, deti sprevádzalo 14 študentov. 
Mnohé z detí sa už tešia na pokračovanie ŽDU v ďalších rokoch. 
Zostrih z  najzaujímavejších momentov zo ŽDU 2018, slávnostné 
otvorenie, ukážky z prednášok a cvičení, návšteva radnice a letiska 
a slávnostné promócie ponúka spracované DVD.  
V závere by sme sa radi poďakovali partnerom, ktorí s touto aktivi-
tou finančne vypomohli: všetkým fakultám UNIZA; zvlášť EF UNIZA; 
mestu Žilina; firmám Martel Power, s. r. o.; Ekono-print, KLS, s. r. o., 
Žilina; Lamitec; Albi a SLSP za ich finančnú a materiálnu pomoc, bez 
ktorej by nebolo možné zorganizovať túto aktivitu. 

Za organizačný tím ŽDU    
Doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

prodekan pre vedu a výskum EF UNIZA

Žilinská detská univerzita 2018
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