
Na slávnostnom zasadaní VR STU na MTF v Trnave boli dňa
6. mája udelené čestné tituly dr. h. c. prof. Petrovi Herbertovi
Osannovi a prof. Klausovi Wetzigovi.

Eugene Andrew Cernan, astrona-
ut NASA na pôde STU pri ude-
ľovaní čestného titulu doktor ho-
noris causa 24. septembra 2004.

Na recepcii v átriu Slovenského
rozhlasu, ktorá sa uskutočnila po
slávnostnom zasadaní vedeckej
rady predseda SAV Štefan Luby
predstavil novú publikáciu o E.
A. Cernanovi, autora Fraňa
Tekeľa – Eugene A. Cernan a 
americký vesmírny program,
ktorá práve vyšla vo VEDE, vy-
davateľstve SAV. Vzácny hosť 
ochotne k svojmu životopisu pri-
dal autogram.

13. UDALOSTI

Spektrum – periodikum Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave – vychádza od roku 1940. Viackrát zmenilo svoj
názov  i grafický vzhľad, ale vždy sa snažilo zachytávať aktu-
álne dianie na univerzite. Zo správ uverejnených v Spektre 
v roku 2004 vyberáme.

Čestné doktoráty udelené VR STU
Na slávnostnom zasadaní vedeckej rady STU 16. januára 2004
bol udelený čestný titul doctor honoris causa profesorke
Dagmar Schipanskej, ministerke pre vedu, výskum a umenie
v spolkovej krajine Thüringer v SRN.

Nová medaila doctora honoris causa
Od roku 2004 na Slovenskej technickej univerzite patrí 
k symbolom univerzity aj nová medaila doctora honoris cau-
sa. Medaila je zhotovená podľa návrhu akademického sochára
Jozefa Kostku z roku 1941 a
je doplnená spojovacím
článkom s označením doctor
honoris causa. Je upevnená
na stuhe bordovej farby 
a evokuje dojem reťaze.
Používa sa pri slávnostných
vedeckých radách a po sláv-
nostnom udelení čestného
doktorátu sa stáva majetkom
vymenovaného. 
Prvou nositeľkou medaily
doctora honoris causa STU
sa stala 16. januára 2004
prof. Dagmar Schipanská.
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Návšteva z Technickej univerzity vo Viedni
Dňa 5. februára vedenie STU prijalo vzácnu návštevu 
z Viedne – rektora TU Wien prof. Petra Skalického a prorek-
tora pre vzdelávanie prof. Hansa K. Kaisera.

Medzinárodné dohody
Dňa 26. marca podpísali Daniel Plusquellec, riaditeľ univerzi-
ty l’ENS Chinie Rennes a rektor STU Vladimír Báleš dohodu
o vzájomnej spolupráci.

Dňa 29. marca 2004 podpísali rektor Českého vysokého učení
v Prahe prof. Jiří Witzany a rektor STU Vladimír Báleš a rek-
tor VUT prof. Ján Vrbka dohody o spolupráci (každú zvlášť)

Na slávnostnom zasadaní
VR STU dňa 29. 10. 2004
bol udelený čestný titul dok-
tor honoris causa profesorovi
Ľudovítovi Zanzottovi.

Vzácna návšteva na pôde
STU
Prezident Slovenskej repub-
liky Rudolf Schuster dňa 
29. januára 2004 poctil svo-
jou návštevou Slovenskú
technickú univerzitu. Na
pracovnom rokovaní sa stre-
tol s vedením univerzity, fa-
kúlt, členmi akademického
senátu STU i zástupcami
študentov.

Nový dekan STU
Slávnostná inaugurácia dekana novej - siedmej fakulty STU -
Fakulty informatiky a informačných technológií sa uskutočni-
la 10. februára 2004. Na základe voľby akademického senátu
FIIT sa dekanom stal prof. RNDr. Ľudovít Molnár.
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Noví profesori na STU
Prezident Slovenskej re-
publiky Rudolf Schuster 1.
apríla 2004 v slávnostných
priestoroch Bratislavského
hradu vymenoval 40 vyso-
koškolských profesorov. Za
všetkých novovymenova-
ných profesorov sa prítom-
ným prihovoril prorektor
STU Robert Špaček.

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval 
9. novembra 2004 nových profesorov, medzi nimi piatich zo
Slovenskej technickej univerzity. Prezident SR s prof. I.
Petelenom (FA) pri slávnostnom prípitku.

Jedinečný úspech študenta SjF STU
V máji 2004 bol študent SjF Štefan Sloboda ocenený 1. ce-
nou Student Congress Best
Paper Award, ktoré udeľuje
kongres FISITA (FISITA je
federáciou národných organi-
zácií automobilových inžinie-
rov a technikov z 37 štátov
sveta. Každé dva roky je kon-
gres jej najväčším podujatím).

STU a Samsung sa dohodli
na patentovej spolupráci
STU v Bratislave a kórejská
nadnárodná spoločnosť
Samsung Electronics Co.,
Ltd. podpísali 21. júla zmlu-
vu o patentovej spolupráci.

Medzi vzácnych hostí, ktorí navštívili našu univerzitu začiat-
kom septembra (6. 9. 2004) patrili predstavitelia známej ja-
ponskej university AYOAMA UNIVERSITY na čele s prof.
Dr. Hiroshige Inazumi. Návšteva sa uskutočnila na základe
viac ako sedemročných dobrých vzťahov s Fakultou chemic-
kej a potravinárskej technológie. Teraz, v septembri, bola pod-
písaná univerzitná dohoda medzi Slovenskou technickou uni-
verzitou a Ayoama University.

Po skončení slávnostnej promócie doktorov filozofie 13. de-
cembra 2004 rektor STU prijal Máriu Hypiusovú, Zuzanu
Kovářovú a Kitti Németh, ktorým za vynikajúce výsledky 
v doktorandskom štúdiu bola udelená Cena rektora STU.
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