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Ing. Pavel Timár, PhD.
vedúci úradu rektora

Kolégium rektora
STU I N F O R M U J E
Kolégium rektora STU rokovalo 10. decembra 2007 v Bratislave. Témy rokovania boli:
Komplexná akreditácia STU. KR STU prerokovalo všetky problematické body v procese
komplexnej akreditácie. Rektor STU oznámil, že akreditačná komisia súhlasí s našou
žiadosťou o predĺženie termínu na odovzdanie
akreditačného spisu.
Analýza odporúčaní EUA a návrh systémových opatrení smerujúcich k ich
realizácii. Prorektor M. Finka informoval
o predloženom písomnom materiáli k tomuto
bodu rokovania. Materiál obsahuje asi 30 námetov pre STU zo strany hodnotiteľov EUA,
ktoré sú rozdelené do troch skupín: krátkodobé opatrenia, ktoré sa už realizujú, dlhodobé

a legislatívne opatrenia, ktoré nemôže zmeniť
len STU, ale aj NR SR.
Návrh Aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2008. Prorektor
D. Petráš predložil písomný materiál, ktorý
obsahuje hlavné ciele univerzity v jednotlivých oblastiach a s tým súvisiace úlohy
a termíny, ktoré bude treba plniť v roku 2008.
KR STU tento materiál prerokovalo a schválilo
s pripomienkami.
Výberové konanie na miesta profesorov
a docentov na STU. KR STU prerokovalo
materiál „Zámer na organizáciu výberového
konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesorov a docentov v perióde 2008 – 2013“, pripravený prorektorom Finkom, so zapracovanými pripomienkami, ktoré k tomuto materiálu
boli doručené. Súčasne upozornil na niektoré
ďalšie zmeny, ktoré materiál obsahuje. Výberová komisia musí mať minimálne 5 členov
(môže byť aj viac), pričom jeden zástupca je
z vedenia STU a ďalší z odborovej organizácie.
Ing. Pavel Timár, PhD.
vedúci úradu rektora

Akademický senát
STU I N F O R M U J E
Akademický senát STU sa na svojom decembrovom zasadaní zaoberal tromi dôležitými bodmi:
1/ Schválil novelu Pracovného poriadku STU.
Novela bola vypracovaná na základe nových
právnych predpisov a sú v nej zapracované
pripomienky členov AS STU a Univerzitnej
odborovej organizácie. Pracovný poriadok
STU zohľadňuje všetky požiadavky univerzity. Je spracovaný v takom rozsahu, aby
spĺňal povinnosť zamestnávateľa oboznámiť
zamestnancov s platným Zákonníkom práce
a so všetkými súvisiacimi zákonmi.
2/ K predloženému návrhu zásad zriadenia
a organizácie univerzitných ústavov a k návrhu na zriadenie Ústavu manažmentu STU
vznikla dlhšia diskusia, z ktorej vyplynulo
viacero odporúčaní.
3/ Zámer zriadenia Multimediálneho centra
STU ako účelového zariadenia STU vyšiel
z iniciatívy študentov FA, FEI a FIIT. Členovia AS STU podporili tento zámer.
Zápisnica zo zasadania AS STU je v plnom
znení uverejnená na internetovej stránke
STU.
Ing. Viera Jančušková
tajomníčka AS STU
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Rokovania vedenia STU sa uskutočnili 5., 10. a 18. decembra 2007. Vedenie sa
okrem bodov prerokovaných v kolégiu rektora
zaoberalo nasledujúcimi témami:
Plán činnosti ICV STU. Vedenie STU
prerokovalo písomný materiál vypracovaný
riaditeľom ICV Ing. M. Babinským. V pláne
činnosti navrhuje rôzne alternatívy ďalšieho fungovania ICV vrátane jeho zrušenia.
Zlepšenie ekonomických ukazovateľov sa dá
dosiahnuť znížením počtu zamestnancov a/alebo znížením ich úväzkov. Rektor STU vyjadril
nespokojnosť s fungovaním ICV STU a na
návrh prorektora F. Janíčka stiahol tento bod
z rokovania s požiadavkou, pripraviť kvalitný
podnikateľský zámer pre ICV do budúcnosti.
Nakladateľstvo STU. Ing. E. Troščáková
podrobne informovala o činnosti Vydavateľstva STU. Vydavateľstvo sa transformuje na
Nakladateľstvo STU. Táto relatívne samostatná súčasť STU bude nielen vyrábať tlačoviny, ale bude sa starať aj o ich distribúciu.
Zriadi sa predajňa na STU a potom postupne
viac predajní na celom území SR. K tomu sú
potrebné prvotné investície do tlačiarenskej
techniky. Veľké rozdiely sú v edičných plánoch
jednotlivých fakúlt STU. Rektor uložil dopracovať materiál v zmysle rozdelenia potrebných
nákladov na investičné a bežné prevádzkové
náklady. Súčasne požaduje doplniť aj priestorové požiadavky a deﬁnovať etapy vytvorenia
Nakladateľstva STU.
Investičné priority STU. Vedenie STU sa už
niekoľkokrát vrátilo k materiálu „Strategický
rozvoj STU na obdobie 2008 – 2015“. Jedná
sa o zmysluplné použitie (investovanie) ﬁnančných prostriedkov, ktoré STU získala z predaja
nehnuteľností a v budúcnosti získa zo štrukturálnych fondov EÚ. Vedenie STU sa v diskusii
venovalo každej položke týkajúcej sa riešenia
súčasného stavu univerzity a investícií do vedeckých parkov, technologických a inovačných
centier a pod.
Projekt „Multimediálne centrum na
STU“. Prorektor F. Janíček zohľadnil a zapracoval do predloženého písomného materiálu
všetky pripomienky, ktoré boli doručené
k vytvoreniu MMC na STU. Informoval o myšlienke vytvoriť na STU nový študijný program
z oblasti multimediálnej komunikácie. MMC
STU bude fungovať ako účelové zariadenie
STU. Vedenie STU schválilo zámer a súhlasí so
zriadením Multimediálneho centra na STU ako
účelového zariadenia STU v Bratislave.
Zásady na fungovanie celouniverzitných
ústavov a návrh zriadenia UMP na STU.

Prorektori F. Janíček a M. Finka predložili dva
písomné materiály na rokovanie vedenia STU.
Prvý obsahuje všeobecné zásady na fungovanie univerzitných ústavov a druhý je návrh
na zriadenie Ústavu manažmentu na STU.
Rektor STU uviedol, že na Rektoráte STU bude
zriadené jedno pedagogické oddelenie, ktoré
bude obsluhovať všetky univerzitné ústavy,
ktoré v budúcnosti vzniknú. Novovzniknuté
ústavy bude mať v kompetencii prorektor pre
vzdelávanie.
Návrh zriadenia miest implementátorov AIS na STU. Vedenie STU prerokovalo a schválilo predložený návrh prorektora
M. Finku na zabezpečenie prevádzky AIS na
fakultách STU vrátane zriadenia pozícií implementátorov AIS a vyčlenenia prostriedkov na
tieto miesta v rozpočte STU.
Program preﬁnancovania MVTS a Motivačný program. Prorektor R. Redhammer
predložil na rokovanie písomný materiál so
štruktúrou smernice na vytvorenie a činnosť
fondov na STU: fond pre podporu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a motivačný
fond. Vedenie STU schválilo smernicu pre
Program preﬁnancovania MVTS a Motivačný
program s pripomienkami.
Zámer zriadenia univerzitného ústavu
pre inžinierske vzdelávanie v cudzích jazykoch. Vedenie STU prerokovalo a schválilo
zámer na zriadenie Ústavu inžinierskych štúdií
na STU s pripomienkami. Rektor STU poveril
prof. A. Meszároša dopracovaním tohto materiálu s tým, že ho znovu predloží na rokovanie
vedenia STU 21. 1. 2008.
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Vedenie
STU I N F O R M U J E
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Milé kolegyne,
vážení kolegovia,
opäť máme jeden rok úspešne za sebou a čas ten neúnavný robotník zas
preložil naše skutky z prítomnosti do minulosti a umožnil nám, aby sme
ich mohli porovnať s našimi minulými predstavami a predsavzatiami. Tento rok bol pre bilancovanie zvlášť priaznivý. Slovenská technická univerzita
dôstojne oslávila sedemdesiate výročie svojho založenia a vypočula si
nielen poďakovania za vykonanú prácu, ale aj očakávania tých, pre ktorých
vzdelávame našu mladú generáciu. Dnešná doba potrebuje ľudí dynamických a tvorivých, schopných sebareﬂexie a empatie. Nestačia len technické
znalosti. Samozrejmosťou je jazyková vybavenosť, počítačová zručnosť
a komunikatívnosť, ktorá je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti jedinca
v pracovnom kolektíve. Globalizujúca sa spoločnosť vytvára nové nároky
a štandardy vedomostí i správania sa. Na tieto výzvy musia reagovať predovšetkým učitelia. Veď oni sú tými, ktorí študentom odovzdávajú nielen
vedomosti, ale aj hodnotovú orientáciu a morálku. Zodpovednosť učiteľa
je v tomto smere nepopierateľná a nezávisí na materiálnom vybavení
pracovísk. Som rád, že naša univerzita má vo svojich radoch učiteľov, ktorí
sú pre svojich študentov príkladom vo vedeckom bádaní, zodpovednosti
a ľudskosti. Na nich stojí pokrok našej inštitúcie a jej dobré meno. To je
totiž najvyššia miera akreditácie našej inštitúcie. Dobré meno je priesečníkom odbornosti, kompetentnosti a verejného uznania. Slávne univerzity
si budovali dobré meno celé stáročia. Môžeme sa od nich poučiť. Vynikajú
nielen vedeckými výsledkami, ale aj študentským servisom, ktorý v našom
podﬁnancovanom školstve často chýba. Študent je pre univerzitu v tom
najlepšom zmysle slova zákazníkom, ktorého je potrebné zaujať, presvedčiť
a postarať sa o dôstojné podmienky na vzdelávanie. Slovenská technická
univerzita má ambíciu byť aktívna aj v tejto oblasti. Plánujeme výstavbu
nových internátov, športovísk a doplnkových služieb tak, aby sme znížili
deﬁcit, ktorý všetci cítime. V tomto roku bude Slovenská technická univerzita hostiteľom Slovenskej letnej univerziády. Pri tejto príležitosti chceme
otvoriť zrekonštruovaný športový areál na Mladej garde, ktorý isto tiež
prispeje k lepším možnostiam na športové vyžitie našich študentov.
Vážené kolegyne kolegovia, dovoľte, aby som Vám všetkým, učiteľom,
vedecko-výskumným pracovníkom, technikom i obslužnému personálu,
ktorý sa stará o chod tejto inštitúcie, poďakoval za vykonanú prácu a do
nového roka zaželal veľa zdravia, úspechov a pracovnej pohody.

Vedecká rada
STU I N F O R M U J E
Rokovanie VR STU, ktoré sa uskutočnilo 3. 12. 2007 otvoril jej predseda
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. V úvode zasadnutia odovzdal diplom doktora vied doc. Ing. Petrovi Raptovi, PhD., z FCHPT STU
a dekréty emeritného profesora prof. Ing. Jánovi Miklešovi, DrSc.,
z FCHPT STU, prof. Ing. Františkovi Klepsatelovi, PhD., zo SvF STU
a prof. Dr. Ing. Marcelévi Žitňanskému, DrSc., z MTF STU.
VR STU tajným hlasovaním schválila návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktora chemických vied doc. Ing. Milošovi Sedlákovi, CSc.,
z FCHPT STU v odbore organická chémia a návrh na udelenie titulu profesor emeritus prof. Ing. Michalovi Uherovi, DrSc., z FCHPT STU.
Členovia vedeckej rady prerokovali a schválili návrhy na vymenovanie za
profesorov:
doc. RNDr. Karola Mikulu, DrSc., (SvF STU) za profesora v odbore
aplikovaná matematika,
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doc. Ing. Mikuláša Hubu, PhD., (FEI STU) za profesora v odbore
automatizácia.
Jeden návrh na vymenovanie za profesora VR STU tajným hlasovaním
neschválila.
V rôznom predseda VR STU prof. V. Báleš odporučil, aby návrhy na
vymenovanie za profesorov, predkladané fakultami do vedeckej rady
obsahovali zoznam prác s úplnou citáciou a zoznam aktivít. Členovia VR
STU diskutovali o spoločných kritériách na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov na STU. Na záver odporučili prerokovať jednotný
systém týchto kritérií po ukončení komplexnej akreditácie STU.
Ing. Dagmar Petríková
R STU

S účinnosťou od 21. 12. 2007 vymenoval rektor Vladimír Báleš nových
docentov Slovenskej technickej univerzity. Menovacie dekréty prijali
tieto docentky a docenti:
doc. Ing. Pavel Élesztós, CSc., v odbore aplikovaná mechanika na
Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU,

doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD., v odbore strojárske technológie
a materiály na Ústave materiálov MTF STU,
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., v odbore priemyselné inžinierstvo na
Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU,

doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD., v odbore priemyselné inžinierstvo na pracovisku v Dubnici nad Váhom MTF STU,

doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., v odbore priemyselné inžinierstvo na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
MTF STU,

doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD., v odbore architektúra a urbanizmus na Ústave interiéru a výstavníctva FA STU,

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD., v odbore architektúra a urbanizmus na Ústave architektúry obytných a občianskych budov FA STU.

doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., v odbore priemyselné inžinierstvo na
Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, habilitoval na MTF STU,

Ing. Dagmar Petríková
R STU

Promócie doktorandov
V závere roka 2007 (10. decembra) sa na univerzite uskutočnili
promócie absolventov doktorandského štúdia.
Dekani fakúlt univerzity odovzdali diplomy 58 absolventom,
z toho:
12 zo Stavebnej fakulty,
5 zo Strojníckej fakulty,
14 z Fakulty elektrotechniky a informatiky,
11 z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie,
2 z Fakulty architektúry,
11 z Materiálovotechnologickej fakulty
3 z Fakulty informatiky a informačných technológií STU.
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Absolventi doktorandského štúdia STU:
Stavebná fakulta STU
Mgr. Ando Marek, PhD.
Ing. Bacigál Tomáš, PhD.
Ing. Bekő Adrián, PhD.
Ing. Cabadaj Roman, PhD.
Ing. Čepcová Zuzana, PhD.
Ing. Hašková Lea, PhD.
Ing. Olivová Katarína, PhD.
Ing. Renczés Robert, PhD.
Ing. Rumann Ján, PhD.
Ing. Selep Jozef, PhD.
Ing. Šimonovič Miroslav, PhD.
Ing. Véghová Ivana, PhD., rod. Lukáčová
Strojnícka fakulta STU
Ing. Dubay Stanislav, PhD.
Ing. Fenik Štefan, PhD.
Ing. Guláš Juraj, PhD.
Ing. Juriga Martin, PhD.
Ing. Koneracký Julius, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ing. Beszédeš Marián, PhD.
Ing. Daniš Tibor, PhD.
Mgr. Klinčok Boris, PhD.
Ing. Kočišková Karolína, PhD.
Ing. Labanc Anton, PhD.
Mgr. Majchrák Peter, PhD.
Ing. Mucha Martin, PhD.
Ing. Murár Roman, PhD.
Ing. Paľa Jozef, PhD.
Ing. Sarkoci Peter, PhD.
Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Mgr. Valeriánová Michaela, PhD.
Mgr. Vančo Marek, PhD.
Ing. Vrbický Andrej, PhD.
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Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing. Jašková Jana, PhD.
Ing. Jurišová Jana, PhD.
PharmDr. Kalinovská Lucia, PhD., rod. Vodná
Ing. Kukurová Iveta, PhD.
Ing. Minarovičová Lucia, PhD., rod. Güllová
Ing. Ovádeková Renáta, PhD.
Ing. Pleteníková Martina, PhD.
Mgr. Podhradská Silvia, PhD., rod. Hajníková
Ing. Števiar Marian, PhD.
Ing. Vajcziková Ingrid, PhD.
Ing. Záhradníková Lucia, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ing. arch. Majcher Stanislav, PhD.
Ing. Struss Martin, ArtD.
Materiálovotechnologická fakulta STU
Dipl.-Kfm. Cicekdagi Hayri, PhD.
Ing. Hlbocká Mária, PhD., rod. Tociková
Ing. Hodúlová Erika, PhD.
Ing. Jurčík Pavol, PhD.
PaedDr. Kotianová Janette, PhD., rod. Holická
Ing. Kovaříková Ingrid, PhD., rod. Sukubová
Ing. Krajči Ľubomír, PhD.
Ing. Mikula Marián, PhD.
Ing. Trnková Lýdia, PhD., rod. Rusnáková
Dr.-Ing. Wagner Alfred P., PhD.
Ing. PhDr. Zábojník Juraj, PhD.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Ing. Balogh Zoltán, PhD.
Ing. Hussin Mostafa Hossam el-ddin, MSc., PhD.
PaedDr. Siládi Vladimír, PhD.

Mgr. Marek Vančo, PhD. – absolvent vedného odboru fyzika kondenzovaných látok a akustika FEI STU.
Názov dizertačnej práce: Príprava a štúdium fyzikálnych vlastností
Langmuirových monovrstiev; školiteľ: doc. Ing. Július Cirák, PhD.
Ing. Tomáš Bacigál, PhD. – absolvent vedného odboru aplikovaná
matematika SvF STU.
Názov dizertačnej práce: Advanced methods of time series modelling
and their application in geodesy; školiteľka: prof. RNDr. Magda Komorníková, PhD.

Ing. Adrián Bekő, PhD. – absolvent vedného odboru aplikovaná mechanika SvF STU.
Názov dizertačnej práce: Damage Identiﬁcation of Cables via Piezodiagnostics; školiteľ: doc. Ing. Milan Sokol, PhD.
Rektor STU Vladimír Báleš, spolu s prorektorom pre vzdelávanie Jánom
Kalužným prijali ocenených absolventov. V neformálnej diskusii absolventi informovali predstaviteľov univerzity o svojich skúsenostiach študenta doktorandského štúdia, ako aj o zámeroch v ich ďalšom pôsobení
v profesijnom živote.
PhDr. Daniela Kráľovičová.
vedúca útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov R STU

ALUMNI KLUB
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
V zasadacej miestnosti Rektorátu STU sa 14. 12. 2007
konalo valné zhromaždenie Alumni klubu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Otvoril ho predseda prípravného
výboru prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Členovia prípravného
výboru doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD., a doc. Ing. Ladislav
Hulényi, CSc., informovali prítomných o činnosti a aktivitách
výboru a o stanovách klubu.
Po úvodných príhovoroch ustanovujúce valné zhromaždenie zvolilo
orgány Alumni klubu STU v zložení:
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V snahe oceniť vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia a zvýšiť
motiváciu študentov k vyššej kvalite štúdia, prof. Ing. Vladimír Báleš,
DrSc., zmysle schváleného štatútu a na návrh komisie univerzity udelil
Cenu rektora STU trom absolventom doktorandského štúdia. Ocenení
boli:
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Správna rada
Báleš Vladimír, prof. Ing., DrSc. (rektor STU v Bratislave)
Holeček Jaroslav, Ing. (člen predstavenstva VW Slovakia)
Luby Štefan, Dr. h. c., prof. Ing., DrSc. (predseda SAV)
Ohrablo František, prof. Ing., CSc. (pedagóg SvF STU)
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD. (prorektor STU v Bratislave)
Šimončič Róbert, Ing. (generálny riaditeľ Microsoft Slovakia)
Zanzotto Ľudovít, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. (University of Calgary,
Canada)
Výkonný výbor
Čičák Pavel, doc. Ing., PhD. (Fakulta informatiky a informačných technológií STU)
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU)
Jelemenský Karol, doc. Ing., PhD. (Strojnícka fakulta STU)

Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD. (Fakulta architektúry STU)
Máčai Ján, Ing. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
– Smurﬁt Kappa Šúrovo, s. r.o.)
Rešetová Kvetoslava, PhDr. (Materiálovotechnologická fakulta STU)
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD. (Stavebná fakulta STU)
Timár Pavel, Ing., PhD. (Rektorát STU)
Dozorná rada
Kmiť František, Ing. (Xella, s. r. o.)
Morávek Štefan, doc. Ing., CSc. (Úrad vlády SR)
Sablik Jozef, prof. Ing., CSc. (Materiálovotechnologická fakulta STU)
Valné zhromaždenie schválilo plán činnosti a rozpočet na rok 2008.
Ing. Zuzana Mokošová
vedúca útvaru práce s verejnosťou

Medzinárodná spolupráca
Dňa 13. decembra 2007 prijal prorektor Dušan Petráš na pôde Rektorátu
STU delegáciu z Pekingského technického inštitútu. Inštitút bol založený v roku 1940 ako jedna z kľúčových národných univerzít.
V roku 1984 bol priradený k 22 univerzitám patriacim priamo pod
centrálnu vládu. V roku 2000 už univerzita patrila medzi inštitúcie
technického zamerania svetového významu.
Ing. Lucia Krištofičová
R STU

Nadácia Alexandra von Humboldta inovácia podpory pre vynikajúcich vedcov
Pre mladých vedeckých pracovníkov, ale aj skúsených vedcov
na našej univerzite prinášame informáciu, že nadácia Alexandra
von Humboldta rozšírila podmienky na udeľovanie podpory na
bádateľský výskum v Nemecku alebo u humboldtistu na jeho
materskom pracovisku.
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Nadácia Alexandra von Humboldta (ďalej Nadácia) so sídlom
v Bonne podporuje vedeckú spoluprácu medzi excelentnými zahraničnými a nemeckými vedcami:

Predstavenstvo Nadácie v lete 2007 rozhodlo upraviť kritériá na
udeľovanie štipendií. Nekladie sa dôraz na vek uchádzača/uchádzačky,
ale na dobu, ktorá uplynula od získania vedeckej hodnosti po podanie
žiadosti o štipendium.
Uvedieme prehľad ﬁnančných podpôr poskytovaných Nadáciou
s tým, že podrobné informácie sú k dispozícii na webovej strane
www.avh.de.
Podmienkou na udelenie štipendií alebo cien je excelentný výkon
jednotlivca. Nadácia nemá kvóty pre vedné odbory ani pre krajiny. Podporuje vedcov, nie projekty. Vychádza z premisy, že aj v dobe vzrastajúcej
tímovej spolupráce je pre vedecký úspech rozhodujúca šikovnosť a osobná angažovanosť jednotlivca.
Bádateľské štipendiá a ceny umožňujú podporu mladých postdokov
(vedeckí pracovníci po získaní vedeckej hodnosti), rovnako ako skúsených vedcov, či dokonca špičiek vo svojich odboroch.
A. Prehľad štipendií poskytovaných Nadáciou pre zahraničných
vedcov
A. 1 Programy pre nadpriemerne kvaliﬁkovaných postdokov,
ktorým bola udelená vedecká hodnosť najviac pred 4 rokmi
Humboldtovo bádateľské štipendium pre postdokov
je určené na podporu 6 až 24-mesačných bádateľských pobytov vo vedeckej inštitúcii v Nemecku.
Výskumné štipendium Georga Forstera pre postdokov
je pre vedcov z rozvojových krajín s vedeckým projektom súvisiacim
s rozvojovou politikou, ktorého realizácia v Nemecku umožní transfer
znalostí a technológií do rozvojových zemí. Financované sú 6 až 24-mesačné pobyty v Nemecku plus 12 mesiacov v domovskej krajine.
A. 2 Cena Soﬁe Kovalevskej
je určená pre nadpriemerne kvaliﬁkovaných vedcov, ktorý získali vedeckú
hodnosť najviac pred 6 rokmi. Cena, dotovaná 1,65 mil. €, umožňuje
mladým špičkovým vedcom vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude 5
rokov bádať na zvolenú tému v nemeckej vedeckej inštitúcii.
A. 3 Programy pre skúsených vedcov
sú orientované na skvelých vedecky vyproﬁlovaných vedcov, korí získali
vedeckú hodnosť maximálne pred 12 rokmi. Uchádzači alebo nominanti
majú byť aspoň docenti alebo samostatní vedeckí pracovníci, prípadne
pracovníci na úrovni tejto kvaliﬁkácie.
Humboldtovo bádateľské štipendium pre skúsených vedcov
je určené na podporu 6 až 18-mesačných bádateľských pobytov vo
výskumnej inštitúcii v Nemecku. Štipendium je ﬂexibilné, môže byť
rozdelené až na tri pobyty v období 3 rokov.

Cena Friedricha Wilhelma Bessela za výskum
je určená pre vedcov medzinárodne uznávaných vo svojom odbore.
Nositelia cien budú pozvaní do Nemecka, aby v priebehu jedného roka
spolu s nemeckými kolegami pracovali na svojom vedeckom zámere.
Nominácie predkladajú vedci v Nemecku, samostatné uchádzanie sa nie
je možné. Cena je ﬁnančne dotovaná sumou 45 000 €.
B. Program podpory pre medzinárodne uznávaných špičkových
vedcov
Humboldtova bádateľská cena
Na túto cenu môžu byť nominovaní vynikajúci zahraniční vedci nachádzajúci sa na vrchole svojej vedeckej kariéry a súčasne zastávajúci vedúcu pozíciu, napríklad vysokoškolskí profesori alebo riaditelia inštitúcií.
Na túto cenu môžu byť navrhnutí vedci, ktorí vykonali základné objavy
alebo deﬁnovali nové teórie, ktoré trvalo ovplyvnili ich vedný odbor,
a od ktorých sa môžu očakávať ďalšie špičkové výkony. Laureáti sú pozvaní až na jeden rok do Nemecka, aby s nemeckými kolegami spoločne
pracovali na zvolenom bádateľskom zámere. Nomináciu predkladajú
vedci z Nemecka. Samostatné uchádzanie sa nie je možné. Finančná
dotácia k udelenej cene je 60 000 €.
C. Podpora pre nemeckých vedcov, ktorí odchádzajú bádať do
zahraničia, programy pre postdokov a skúsených vedcov
O tento druh podpory sa môžu uchádzať vynikajúci vedci z Nemecka,
ktorí chcú realizovať svoj vedecký projekt v zahraničí. Jeden z hostiteľov musí byť zahraničný vedec, predtým podporovaný Nadáciou
(humboldtista).
C. 1 Bádateľské štipendium Feodora Lynena pre postdokov
môže získať nadpriemerne kvaliﬁkovaný vedec, ktorý získal vedeckú
hodnosť najviac pred 4 rokmi, na ﬁnancovanie 6 až 24-mesačného bádateľského pobytu v zahraničí.
C. 2 Bádateľské štipendium Feodora Lynena pre skúsených
vedcov
môžu ho dostať vynikajúci vedci, ktorí získali vedeckú hodnosť najviac
pred 12 rokmi, sú vedecky vyproﬁlovaní a pracujú minimálne v pozícii
docenta, samostatného vedeckého pracovníka (Nechwuchsgruppenleiter), alebo v podobnej pozícii. Záujemca môže získať štipendium na
6 až 18-mesačný bádateľský pobyt v ústave v zahraničí. Štipendium je
ﬂexibilné, môže byť rozdelené až na tri pobyty v časovom rozpätí troch
rokov.
D. Programy pre humboldtistov po ukončení ich bádateľského
pobytu v Nemecku (Alumni programy)
Nadácia podporuje individuálne, ﬂexibilne a doživotne tých vedcov,
ktorí už raz získali jej štipendium alebo bádateľskú cenu. Zostáva s nimi
aj po ich pobyte v Nemecku v stálom kontakte podľa motta: Byť raz
humboldtistom znamená zostať ním navždy. V rámci kontaktu sú možné
nasledovné formy podpory:
- obnovené pobyty v Nemecku alebo v zahraničí,
- účasť na medzinárodných konferenciách v Nemecku,
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Bádateľské štipendium Georga Forstera pre skúsených vedcov
je určené pre vedcov z rozvojových krajín s bádateľským projektom
súvisiacim s rozvojovou politikou. Projekt sa realizuje na výskumnom
pracovisku v Nemecku a má umožniť transfer vedomostí a technológií
do rozvojových krajín. Doba poskytovania štipendia je 6 až 18 mesiacov
s možnosťou jeho rozdelenia až na tri pobyty počas 3 rokov.
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- udeľovaním bádateľských štipendií a cien umožňujúcich vynikajúcim
zahraničným vedcom riešiť individuálne navrhnutý vedecký projekt
v spolupráci s nemeckým vedeckým hostiteľom na nemeckej univerzite
alebo výskumnej inštitúcii,
- podporou popredných nemeckých vedcov pri riešení svojho vedeckého
zámeru v pozícii hosťa jedného z 23 000 humboldtistov na zahraničnom pracovisku,
- programom Alumni udržuje celoživotný kontakt s vedcami, ktorým raz
udelila štipendium alebo cenu (humboldtisti),
- ako sprostredkovateľská organizácia nemeckej kultúrnej a vzdelávacej
politiky podporuje medzinárodný kultúrny dialóg a vedeckú výmenu.
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- návratové štipendium do domovskej krajiny,
- príspevok na knihy a prístroje,
- partnerstvo medzi inštitútmi,
- humboldtovské kolokviá a prednášky,
- humboldtovské združenia.
E. Výber z ďalších programov
- Bádateľská cena Maxa Plancka,
- Program TransCoop,
- štipendiá spolkového kancelára pre budúcich riadiacich pracovníkov
z Číny, Ruska a USA,
- Bádateľská cena Helmholtza-Humboldta,
- Bádateľská cena Fraunhofera-Bessela.
F. Humboldtovská sieť
Sieť štipendistov a laureátov Nadácie (Alumni Netz) je jej najväčším
kapitálom. Patrí do nej približne 23 000 s Nemeckom spojených vedkýň
a vedcov zo všetkých vedných disciplín z viac ako 130 krajín sveta. Nadácia ročne podporuje približne 1 800 bádateľských pobytov v Nemecku
a v zahraničí. Každý rok poskytne do 800 štipendií, viac ako 100 cien
a podporuje opakované bádateľské pobyty humboldtistov.

G. Kontaktné miesto pre mobilitu
Nadácia plní úlohu národného kontaktného miesta pre mobilitu v rámci
7. RP (Ľudia). Informácie je možné získať na webovej adrese www.eracareers-germany.de.
Nadácia Alexandra von Humboldta neustále hľadá nové možnosti
ako získať a presvedčiť najlepších z najlepších zahraničných vedcov, aby
v spolupráci s nemeckými kolegami riešili bádateľské zámery v Nemecku alebo v ich materských vedeckých ustanovizniach. Táto podpora
prehlbuje medzinárodnú vedeckú spoluprácu a pomáha zvyšovať úroveň
bádania nielen v Nemecku, Európskej únii, ale na celom svete. Nadácia
súčasne podporuje celosvetový kultúrny dialóg ako perspektívnu mierovú politiku, k tomu využíva svoju celosvetovú sieť porozumenia. Opiera
sa o humboldtistov, z ktorých mnohí zastávajú vysoké pozície nielen vo
vede, ale aj v politike a spoločenskom dianí.
Nadácia je podporovaná nemeckým ministerstvom zahraničných
vecí, ministerstvom pre vzdelanie a výskum, ministerstvom pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
RNDr. Karol Karovič, DrSc., humboldtista od roku 1969, Ústav merania SAV
prof. Ing. František Janíček, PhD., prorektor STU

Absolventi STU sú úspešní v praxi
O kvalite výučby na Slovenskej technickej univerzite svedčí
aj dobré uplatnenie jej absolventov v našich i zahraničných
ﬁrmách. Mladí ľudia získavajú ocenenia na rôznych medzinárodných fórach nielen počas štúdií, ale aj po vstupe do praxe
a zviditeľňujú tak svoju ﬁrmu i školu, na ktorej vedomosti
získali. Jedným z úspešných absolventov Fakulty elektrotechniky
a informatiky STU je aj Ing. Jozef Végh. V súčasnosti pracuje

ako odborník v rakúskej počítačovej ﬁrme v neďalekej Viedni.
Na medzinárodnej prezentácii nových softvérových produktov,
ktorá sa uskutočnila koncom roka v USA v štáte California, získal so svojim kolektívom I. miesto v konkurencii 300 odborných
ﬁriem z USA a Európy.
Iva Šajbidorová

Zjazd OZ PŠaV
– školskí odborári bilancovali
Za účasti najvyššej štátnej i európsko-odborárskej „generality“, ako aj
ďalších domácich i zahraničných hostí sa v dňoch 21. – 23. 11. 2007
konal v Piešťanoch V. zjazd Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV). Členov odborov zo základného, stredného a vysokého
školstva (spolu 60 255 stálych členov) zastupovalo 208 delegátov,
z toho 19 delegátov za oblasť vysokého školstva (medzi nimi aj dvaja
zástupcovia z STU), ktorí reprezentovali 5 479 členov. Zjazd v správe
predsedu OZ PŠaV J. Gašperana zbilancoval predchádzajúce 4 roky, ktoré
i pri neustále klesajúcej členskej základni možno označiť za úspešné,
čo však vôbec neznamená spokojnosť odborárov so súčasným stavom.
Zväz je silnou reprezentatívnou a rešpektovanou organizáciou, ktorej
stanoviská sú odborne podložené a reprezentujú názory svojich členov.
Najväčšou bolesťou odborárov v školstve zostávajú mzdy, aj keď je zrejmé, že rozvoj školstva nezávisí len od ich zvyšovania. Pri zvýšení platov
za posledné roky (napríklad nominálny nárast priemernej mzdy v roku
2006 oproti roku 2005 bol na vysokých školách 1 715 Sk) však treba
súčasne konštatovať, že za rok 2006 mali nepedagogickí pracovníci v rezorte školstva hrubý príjem 10 500 korún (na vysokých školách 14 551
Sk), čo je na hranici chudoby. Zdá sa, že Slovensko a jeho predstavitelia
zatiaľ nepochopili, že investície do vzdelania sa časom niekoľkonásobne
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vrátia. Treba preto aj naďalej presadzovať, aby pracovné a platové podmienky zamestnancov v školstve zodpovedali prioritnému významu, ktorý má vzdelávanie pre spoločnosť a jeho ďalší vývoj. Učiteľské povolanie
musí získať prestíž a stať sa atraktívnym a perspektívnym povolaním
pre mladých zamestnancov.
Zjazd sa síce vzhľadom na zloženie členskej základne (a delegátov)
orientoval najmä na problematiku základného a stredného školstva,
v príspevkoch prezidenta SR I. Gašparoviča, podpredsedu vlády SR
a ministra školstva SR J. Mikolaja, predsedu OZ PŠaV J. Gašperana,
podpredsedníčky výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
O. Nachtmannovej, ako aj ďalších hostí a delegátov zjazdu sa však nevyhol ani vysokému školstvu. Podľa I. Gašparoviča vysoké školy zaostávajú
v kvalite a je výzvou do budúcna, aby dokázali konkurovať špičkovým
svetovým univerzitám. Na vysokých školách je podľa prezidenta SR
potrebné, aby úlohu starých profesorov už prebrali noví docenti, budúci
profesori. Minister školstva SR J. Mikolaj vo svojom vystúpení zdôraznil,
že prvoradou úlohou vlády SR je vypracovanie nového školského zákona,
ktorého realizácia v praxi formou slobodnej ponuky vzdelávacích príležitostí, zníženia počtov žiakov v triedach na základných a stredných
školách, zlepšenia vyučovania cudzích jazykov už na základnej škole, lep-

šieho ocenenia kvalitnej práce a zdravotného zabezpečenia pedagógov
umožní lepšie uplatnenie absolventov našich škôl na európskom trhu
práce. Pozoruhodná bola aj poznámka generálneho tajomníka ETUCE
(European Trade Union Committee for Education) Martina Roemera,
podľa ktorej chýba v Európe už teraz 1 300 000 učiteľov, pričom vekový
priemer pedagógov je 50 rokov, z čoho sa dá odvodiť, že o desať rokov
väčšina z nich odíde do dôchodku.
Jedným z ťažiskových bodov programu zjazdu boli programové ciele
na roky 2007 – 2011, podľa ktorých aj v ďalšom období budú základnými prioritami OZ PŠaV na Slovensku zamestnanosť, platy, pracovné
podmienky, právna ochrana členov, vzdelávanie členov a funkcionárov,
zvyšovanie profesionality a kvality života zamestnancov školstva. Medzi
konkrétnymi úlohami na uvedené obdobie sú aj tieto:
- presadzovať zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov
v školstve,
- presadzovať rast tarifných platov (dosiahnutie porovnateľnosti platov
v iných rezortoch podľa dosiahnutého stupňa vzdelávania),
- presadzovať každoročnú valorizáciu platov tak, aby bol zabezpečený
ich reálny rast pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov od
materských škôl, školských zariadení po vysoké školy,
- presadzovať realizáciu platného zákona o pôžičkovom fonde pre mladých učiteľov,
- venovať osobitnú pozornosť dôchodkovému systému pre zamestnancov školstva,
- podporovať zaužívané i nové formy ďalšieho vzdelávania učiteľov a nepedagogických pracovníkov, vzdelávacím programom EXOD, rekondičným a rehabilitačným pobytom,
- podporovať programy a činnosť, ktoré umožnia mobilitu pedagógov,
vedeckých pracovníkov a doktorandov v medzinárodnom meradle,
- venovať pozornosť mladým vedeckým pracovníkom a získať ich pre
prácu v odborovom zväze,
- presadzovať dôsledné zabezpečenie BOZP vo všetkých činnostiach škôl
a školských zariadení v súlade s platnými predpismi,
- prehlbovať informovanosť svojich členov o cieľoch odborového zväzu
a zabezpečovať ich realizáciu vo vnútornej a vonkajšej činnosti,
- zlepšovať podmienky na prácu odborových orgánov, organizácií
a funkcionárov,
- stabilizovať a zvyšovať počty členov odborového zväzu, osobitne z radov mladých zamestnancov rezortu školstva,

- udržiavať a rozvíjať rôzne formy starostlivosti o členov aj na princípe
solidarity,
- systematicky upevňovať pozíciu zväzu v sociálnom dialógu vrátane
kolektívneho vyjednávania so sociálnymi partnermi, a to na všetkých
úrovniach,
- udržať a upevňovať kľúčové pozície odborového zväzu na všetkých
úrovniach v školskom systéme a v celej oblasti vzdelávania.
Zjazd na záver svojho rokovania schválil úpravu stanov a smerníc
pre hospodárenie a zvolil nové vedenie. Za predsedu zväzu bol na ďalšie
4 roky opätovne zvolený J. Gašperan, za podpredsedov: pre ZŠ E. Valuchová, pre SŠ J. Lužák a pre VŠ a PRO A. Kurtanský.

V predvečer zjazdu prevzal ocenenie za odborársku prácu aj Ing. Ivan Gaži, dlhoročný predseda
odborovej organizácie na FEI STU (druhý sprava).

Novinkou zjazdu (v porovnaní s predchádzajúcimi) bol paralelne
prebiehajúci Kongres školských odborových organizácií krajín V4, ktorý
sa v 4 pracovných skupinách venoval starostlivosti o pedagogických
zamestnancov, kariérnemu rastu, kontinuálnemu vzdelávaniu a hodnoteniu pedagogických zamestnancov.
Ing. Vladimír Kovár, CSc., (FCHPT) a Ing. Miloslav Štujber (SvF)
delegáti zjazdu
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Ocenení profesori za rok 2007
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeľuje od roku
2001 každoročne na základe návrhov dekanov fakúlt ocenenie najlepším
profesorom. Vybraní pedagógovia boli ocenení na predvianočnom koncerte, ktorý pre zamestnancov STU pripravil Vysokoškolský umelecký
súbor Technik. Ocenení profesori sa svojej pedagogickej činnosti i vedeckej práci venujú dlhé roky a na ich pedagogické pôsobenie spomína
nemálo vďačných a úspešných absolventov. Ich aktivity výrazne prispievajú k zaradeniu Slovenskej technickej univerzity medzi výskumné
univerzity.

Ocenenie profesor roka 2007 si odniesli:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Stavebná fakulta
prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Strojnícka fakulta
prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc
Fakulta architektúry
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Fakulta informatiky a informačných technológií
Rektor Vladimír Báleš v minulom roku po prvýkrát udelil ocenenie víťazom súťaže Vedec roka STU 2007, a to v dvoch kategóriách – významný
vedecký prínos a mladý vedecký pracovník.

1

0

Víťazom súťaže v kategórii významný vedecký prínos sa stal
doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD., a v kategórii mladý vedecký pracovník si víťazstvo odniesol Ing. Ján Moncoľ, PhD.

POZÝVA
na

2. ROČNÍK VEĽTRHU

ABSOLVENT STU A PRAX
spojený s ponukou pracovných príležitostí
a prezentáciou firiem
pre

študentov a absolventov
všetkých fakúlt STU
DEŇ A MIESTO KONANIA

27. 2. 2008
budova Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 11, Bratislava
bližšie informácie nájdete na:
www.ckp.stuba.sk  ckp@stuba.sk
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SjF

Udeľovanie pamätných
medailí na SjF STU

Koniec kalendárneho roka vždy predstavuje
vhodnú príležitosť na zhodnotenie uplynulého
obdobia a načrtnutie vízie budúcnosti. Takéto
hodnotenie sa uskutočnilo na vianočnom
stretnutí pracovníkov Strojníckej fakulty
STU v Aule Aurela Stodolu. Dekan fakulty vo
svojom príhovore zrekapituloval udalosti na
fakulte, pripomenul rozsah zmien, ktoré sa
vykonali. Dôležitou úlohou bola najmä ekonomická a personálna stabilizácia, významným
medzníkom v živote fakulty bola inovácia jej
organizačného členenia.
Hlavnou časťou programu bolo ocenenie
súčasných aj bývalých pracovníkov fakulty
Pamätnými medailami STU pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity. V mene
rektora STU odovzdal prorektor D. Petráš tieto
pamätné medaily dvadsiatim piatim osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj Strojníckej fakulty STU. Medzi ocenenými boli šiesti bývalí dekani fakulty, doyeni
profesorského zboru a externí členovia vedeckej rady SjF STU. Všetci laureáti patria medzi
popredné osobnosti v svojom odbore. Svojou
erudovanosťou, osobným úsilím a entuziazmom prispeli k budovaniu vysokého kreditu
Strojníckej fakulty STU. K príjemnej atmosfére
stretnutia prispeli aj súrodenci Jendruchovci
svojou vyše hodinovou kolekciou vianočných
piesní.

Prorektor D. Petráš odovzdáva pamätnú medailu prof. Ing. Jaroslavovi Nohelovi, PhD., bývalému dekanovi SjF STU

doc. Ing. Martin Halaj, PhD., SjF STU
Foto: Tibor Andrejčák

Pamätnú medailu prevzal z rúk prorektora Petráša aj prof. Ing. Ján Slavkovský, PhD.

K slávnostnej nálade prispeli svojim vystúpením súrodenci Jendruchovci

1

2

Organickou a slávnostnou súčasťou zasadania
akademickej obce a zamestnancov Fakulty
architektúry STU 17. decembra 2007 v Aule
prof. Emila Belluša bolo i vystúpenie prorektora STU prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.
Prorektor STU pre vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy vo svojom príhovore prierezovo
zhrnul doterajšiu históriu a činnosť Slovenskej
technickej univerzity z pohľadu jej 70-ročnej existencie a akcentoval 30-ročné výročie
vzniku samostatnej Fakulty architektúry STU
v Bratislave.
Záverom vyslovil presvedčenie, že slovenská architektúra sa v súčasnom globalizujúcom svete nestratí a prispeje do kultúrneho
dedičstva Európy originálnym vkladom
svojich tvorcov a zaželal všetkým pracovníkom fakulty veľa úspechov pri napĺňaní tohto
poslania.
Po príhovore prorektora STU nasledovalo
slávnostné udelenie Pamätných medailí STU.
Dekan fakulty Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít
Petránsky, DrSc., spolu s prorektorom STU
prof. Ing. D. Petrášom, PhD., za prítomnosti
členov manažmentu fakulty ocenili pamätnou
medailou 18 pracovníkov fakulty. Boli medzi
nimi bývalí dekani fakulty, vedúci ústavov,
učitelia, ako aj nepedagogickí pracovníci.
Počas slávnostného aktu boli na plátne
premietané zábery z najvýznamnejších podu-
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Odovzdávanie pamätných
medailí na FA STU

jatí FA STU – výstav, súťaží, odborných prednášok, imatrikulácie, posedení s jubilantmi,
čím boli aj graﬁcky dokumentované celoročné
aktivity fakulty.
Kvetoslava Ferková
FA STU

FIIT

Stretnutie so študentmi pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentov
Dňa 22. novembra 2007 sa stretli študenti Fakulty informatiky a informačných technológií
STU v Bratislave s dekanom fakulty pri príležitosti 17. novembra – Medzinárodného dňa študentov. Na slávnostnom podujatí prof. Ľudovít
Molnár, dekan FIIT STU v Bratislave, ocenil
tých najlepších. Ocenenia si prevzali študenti
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia za výborné
študijné výsledky, za výborne vypracované bakalárske a diplomové práce, za účasť a úspešné reprezentovanie na odborných domácich
i celosvetových súťažiach. Ocenenia ﬁnančne
podporili vybrané slovenské spoločnosti pôsobiace v oblasti informačno-komunikačných
technológií.
Cenu dekana za najlepšie diplomové práce
a vynikajúce študijné výsledky získali Michal
Barla pod vedením prof. Márie Bielikovej (cena
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sponzorovaná spoločnosťou Ditec, a. s.), Ľuboš
Hanuliak pod vedením Ing. Adriana Bagalu
(cena sponzorovaná spoločnosťou Tatra banka,
a. s.) a Michal Tvarožek (najlepší študent) pod
vedením prof. Márie Bielikovej (cena sponzorovaná spoločnosťou Soitron, a. s.).
Cenu dekana za najlepšie bakalárske práce
a vynikajúce študijné výsledky získali Lenka
Litvová pod vedením Dr. Michala Čerňanského
(cena sponzorovaná spoločnosťou Q-Products
Industrial Computer), Juraj Michalák pod vedením doc. Ladislava Hudeca (cena sponzorovaná
spoločnosťou QBSW, a. s.) a Marko Divéky
(najlepší študent) pod vedením prof. Márie
Bielikovej (cena sponzorovaná spoločnosťou
Asseco Slovakia, a. s.).
Cenu SAV získal Peter Bartalos, absolvent inžinierskeho štúdia, za výborné študijné
výsledky a vynikajúco vypracovanú diplomovú
prácu pod vedením Mgr. Martina Nehéza.
Cenu ÚISAV získal Martin Adam, absolvent inžinierskeho štúdia, za výborné študijné
výsledky a vynikajúco vypracovanú diplomovú
prácu pod vedením prof. Pavla Návrata.
Za úspešnú reprezentáciu fakulty: 1. miesto v česko-slovenskom ﬁnále celosvetovej
súťaže Imagine Cup (v softvérovom dizajne)
a účasť v celosvetovom ﬁnále súťaže v Soule
(Južná Kórea) boli ocenení študenti Marko
Divéky, Peter Jurnečka, Rudolf Kajan, Ľuboš
Omelina pod vedením prof. Márie Bielikovej.
Za úspešnú reprezentáciu fakulty: 2. miesto v česko-slovenskom ﬁnále celosvetovej
súťaže Imagine Cup a 1. miesto v medzinárodnej súťaži ACM SRC boli ocenení študenti
inžinierskeho štúdia Andrej Frlička, Marek
Tomša, Richard Veselý, Oto Vozár pod vedením
prof. Márie Bielikovej.
Ocenení boli študenti inžinierskeho štúdia
Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček, Linh Hoang
Xuan, Michal Jajcaj, Dušan Lamoš pod vedením Mgr. Aleny Kovárovej, ktorí získali pečiatku kvality v medzinárodnej súťaži multimediálnych produktov Europrix Multimedia TTA
a 4. miesto v medzinárodnej súťaži ACM SRC.
Úspešní boli taktiež študenti Matej Jariabka, Michal Kajaba (už absolvent inž. štúdia)
a Ivana Krátka, ktorí boli ocenení za úspech
v medzinárodnej súťaži v návrhu webových sídiel CHC61, v ktorej sa dostali medzi „top nine
teams“ pod vedením doc. Martina Šperku.
Za úspešnú reprezentáciu fakulty v medzinárodnom kole odbornej súťaži ACM ICPC boli
ocenení študenti bakalárskeho štúdia Jozef
Jánošík, Martin Labaj, Karol Rástočný a študenti Michal Lohnický, Daniel Švoňava, ktorí
sa umiestnili 3. v česko-slovenskom univerzitnom kole pod vedením Ing. Petra Trebatického
a Ing. Ivana Polického.
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Stretnutie študentov s dekanom, učiteľmi, absolventmi a zástupcami spoločností, ktorí podporili ocenenia.

Dobrú náladu a úsmevy na tvárach prinášali najmä diskusie medzi „skoršími“ absolventmi ešte bývalej KIVT, dnes úspešnými manažérmi spoločností pôsobiacich v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich pedagógmi či bývalými
spolužiakmi.

Za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v bakalárskom štúdiu si prevzali diplomy
a ocenenia Miroslav Bartoš, Tomáš Labuda,
Michal Poláčik, Alexander Šimko a za vynikajúce študijné výsledky a výborne vypracovanú
bakalársku prácu Tomáš Mózes pod vedením
doc. Pavla Čičáka. Za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v inžinierskom štúdiu Peter
Mesjar, Viktor Tlacháč a za vynikajúce študijné
výsledky a vynikajúco vypracovanú diplomovú
prácu Peter Kiselkov pod vedením Dr. Juraja
Štefanoviča a Martin Komara pod vedením
prof. Vladimíra Kvasničku.
Ďalej dekan poďakoval študentom inžinierskeho štúdia Petrovi Fillovi a Martinovi
Kvasničkovi, ktorí pod vedením Ing. Petra
Trebatického odborne pripravili a organizačne
zabezpečili celý priebeh súťaže v programovaní
pre stredoškolákov ProFIIT 2007.

Dekan taktiež ocenil úspechy nášho volejbalového tímu a jeho kapitánovi Romanovi
Kažimírovi poprial veľa ďalších úspechov.
V neposlednom rade dekan poďakoval
tým, ktorí viedli študentov v ich úspešných
projektoch, ako i sponzorom, ktorí podporujú aj vzdelávanie. Slávnostné stretnutie
plynule prešlo do voľnej diskusie. V priateľskej atmosfére študenti, učitelia i odborníci
z praxe rozoberali aktuálne otázky školstva,
vedy, techniky a informačno-komunikačných
technológií.
Pozrite si galériu webového sídla fakulty
(www.ﬁit.stuba.sk), kde nájdete dosiahnuté
úspechy našich študentov i ďalšie ocenenia.
Zuzana Marušincová
foto: Peter Lacko
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Prvá desaťročnica spolku absolventov
a priateľov FEI STU (EF SVŠT)
alebo nijaká reklama fakulty, ale užitočné a inšpiratívne fakty
Takto zaznamenala história vznik spolku, ktorý
sa približuje k oslave desaťročnice bohatej činnosti: „Nevyhnutnosť zintenzívnenia vzájomného vzťahu fakulty a jej absolventov, potreba
zvýraznenia spätnej väzby, ktorá by prinášala
jasne formulované potreby a očakávania praxe
a najmä požiadavky na proﬁl absolventov
a smerovanie vedeckého výskumu na fakulte,
priviedla v druhej polovici roku 1998 skupinu
nadšencov z radov pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a vybraných absolventov k myšlienke založiť Spolok absolventov
a priateľov FEI STU (EF SVŠT). Na príprave
sa v začiatočnom štádiu podieľali najmä
doc. Ing. I. Daruľa, CSc., doc. Ing. L. Harsányi,
CSc., doc. Ing. L. Hulényi, CSc., doc. Ing. M.
Paško,CSc., a prof. Ing. A. Smola, PhD. Táto
skupina ľudí začala intenzívne pracovať na
príprave stanov a zvolaní zakladajúceho valného zhromaždenia budúceho spolku.
Spolok bol oﬁciálne založený na valnom zhromaždení 27. januára 1999 na pôde
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave. Na tomto zakladajúcom valnom
zhromaždení sa zúčastnilo 95 budúcich členov
spolku, ktorí po rozsiahlej, ale vecnej diskusii
schválili stanovy spolku, zvolili predsedníctvo
a dozornú radu. Spolok bol zaregistrovaný
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 5. marca 1999. Do predsedníctva spolku
boli na zakladajúcom valnom zhromaždení
zvolení: prof. Ing. Viktor Smieško, CSc., (predseda), Ing. Ladislav Szemet (podpredseda),
doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc., (sekretár),
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., doc. Ing. Ivan Daruľa, CSc., Ing. Milan Jarás, CSc., prof. Ing. Milan
Kolesár, CSc., doc. Ing. Ondrej Olach, CSc.,
a prof. Ing. Milan Žalman, CSc. Do dozornej
rady spolku boli zvolení: Ing. Alexander Kšiňan
(predseda), doc. Ing. Ladislav Harsányi, CSc.,
a doc. Ing. Miroslav Paško, CSc.“
Náplň práce spolku vyplynula z vytýčených
cieľov a poslania spolku. Pri každoročnej
tvorbe plánu činnosti sa vychádza z hlavného zámeru sprostredkovať kontakty medzi
absolventmi a fakultou a medzi absolventmi
navzájom. Činnosť spolku riadi jeho predsedníctvo, ktoré sa schádza spravidla štvrťročne.
Spolok nadviazal kontakty s organizáciami
doma a v zahraničí, ktoré majú podobné zameranie i poslanie (Žilina, Brno, Praha, Viedeň,
Madrid). Už v prvých mesiacoch po založení
spolku vznikla internetová stránka, ktorá pod
odbornou správou Ing. Miroslava Galbavého

poskytuje podrobné a aktuálne informácie
o práci spolku, ale aj o podujatiach – najmä
prednáškach a exkurziách – uskutočňovaných
na fakulte a stále rozširuje ponuku užitočných
informácií najmä pre absolventov fakulty. Bolo
vybrané logo spolku, ktoré sa používa dodnes
na všetkých oﬁciálnych dokumentoch.
Prvý rok činnosti (1999) sa podarilo úspešne
zdokumentovať vo forme Ročenky 1999, ktorú
dostali všetci vtedajší členovia spolku (308),
a odvtedy sa ročenky vydávajú každoročne a sú
k dispozícii na valných zhromaždeniach spolku,
ktoré sa konajú pravidelne na jar každého
roku na pôde fakulty. Od roku 2000 každoročne v rámci promočného aktu absolventov
inžinierskeho štúdia udeľuje spolok ﬁnančnú
odmenu najúspešnejším absolventom fakulty,
a začal spoluorganizovať tradičný renomovaný
Ples elektrotechnikov a informatikov. Postupne sa zabezpečovala aj hospodárska stránka
činnosti spolku. Systematickou propagáciou
sa začalo dariť získavať sponzorské ﬁnančné
a materiálne dary na podporu aj pedagogického procesu.
Možno najdôležitejším bodom v pláne činnosti
na rok 2003 bolo rozhodnutie prevziať a zabezpečovať vydávanie Časopisu pre elektrotechniku a energetiku, čím sa reálne začala
plniť nesmelo deklarovaná vízia z roku 2002.
Spolok si v tejto súvislosti vytýčil náročnú
a zodpovednú úlohu ekonomicky a obsahovo stabilizovať časopis, z čoho zase vyplynul
záväzok zabezpečiť jeho ﬁnančnú sebestačnosť
a inovovať zloženie redakčnej rady. Prevzatím zodpovednosti za vydávanie časopisu
v spolupráci s ďalšími inštitúciami nadobudla
propagácia činnosti spolku aj na verejnosti
nový reálny rozmer. Už v čísle 4/2003 bola
publikovaná historicky prvá informácia z pera
podpredsedu a zakladajúceho člena spolku
prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. V nasledujúcich číslach (5/2003 a 6/2003) sa začala proﬁlovať obsahová náplň v podobe rubrík Okienko
FEI STU (gestor a autor doc. Ing. Ján Vajda,
PhD.), Zo života spolku (doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD.) a Z histórie spolku (prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.).
Významnou udalosťou bolo založenie Klubu
seniorov, ktorý združil učiteľov a výskumníkov fakulty v dôchodkovom veku. O členstvo
v klube v tom čase prejavilo záujem viac ako
štyridsať bývalých kolegov. Po období prípravných prác ešte v roku 2003 začal klub oﬁciálne
pôsobiť v máji 2004. O riadenie klubu sa stará

šesťčlenný výbor na čele s čestným predsedom
prof. Ing. Václavom Kalašom, DrSc., výkonným
predsedom prof. Ing. Júliusom Bajcsym, PhD.,
a ďalšími štyrmi členmi, a to prof Ing. Floriánom Makáňom,CSc., doc. Ing. Arnoštom Guldánom, CSc., doc. Ing. Jurajom Rehákom, CSc.,
a doc. Ing. Františkom Židekom, CSc. Jadrom
činnosti klubu sa stala najmä prednášková
činnosť. Vedenie fakulty dalo členom klubu
v priestoroch fakulty k dispozícii miestnosť
a zariadilo ju počítačmi s pripojením na internet a kvalitnou videotechnikou. Kontakt Klubu
seniorov so Spolkom absolventov a priateľov
FEI STU (EF SVŠT) zabezpečuje sekretár predsedníctva doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD.
Na spomienkovom zhromaždení v novembri
2004 sa stal Ing. Jozef Psotka, bývalý učiteľ
na Katedre elektrotechnológie EF SVŠT, prvým
čestným členom spolku (in memoriam). Toto
zhromaždenie sa konalo pri príležitosti 20.
výročia prvého výstupu slovenských horolezcov na Mount Everest (15. októbra 2004),
ktorého účastníkom bol aj Ing. Psotka, a ktorý
pri zostupe z vrcholu zahynul.
V priebehu roka 2004 sa podarilo zhromaždiť
historické písomné a obrazové dokumenty z raného obdobia vzniku a činnosti spolku. Stali
sa súčasťou kroniky spolku, ktorá sa vedie systematicky a podrobne tak, aby bola zdrojom
poučenia a nostalgie pre budúcnosť.
Treba ešte uviesť, že vo funkcii predsedu
spolku pracovali doterajší dekani fakulty
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., (v rokoch 1999
až 2001) a prof. Ing. František Janíček, PhD.,
(v rokoch 2001 až 2007).
V apríli 2007 sa konalo valné zhromaždenie
spolku, na ktorom účastníci zvolili predsedníctvo spolku a dozornú radu. Členmi predsedníctva sa stali Ing. Peter Adamec, prof. Ing. Ivan
Baroňák, PhD., prof. Ing. Juraj Breza, PhD.,
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD., prof. Ing. František
Janíček, PhD., prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.,
Ing. Miloš Orgoň, PhD., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Ing. Jozef Šimlaštík a doc. Ing. Ján Vajda, CSc. Do
dozornej rady spolku boli zvolení doc. Ing. Ivan
Daruľa, PhD., prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
a Ing. Alexander Kšiňan.
Na prvom zasadnutí nového predsedníctva
a dozornej rady v máji 2007 novozvolení
členovia jednomyseľne rozhodli, že v nasledujúcom funkčnom období bude predsedom
doc. Ing. Ján Vajda, CSc., dekan fakulty,

1

5

SPEKTRUM 2007/2008

FEI

5

SPEKTRUM 2007/2008

a podpredsedom prof. Ing. Juraj Breza, PhD.
Predsedom dozornej rady sa stal prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Predsedníctvo potvrdilo
do funkcie sekretára spolku doc. Ing. Ladislava
Hulényiho, PhD. Spolok má v súčasnosti aj
organizačnú pracovníčku Janu Tesařovú.
Na záver veľavravná bilancia doterajšej činnosti – 15 odborných a popularizačných pred-

nášok, 6 exkurzií, 8 plesov elektrotechnikov
a informatikov a 41 ocenených absolventov.
A k tomu veľa mravčej práce
Ak tento príspevok oslovil aj iné fakulty našej
univerzity, Spolok absolventov a priateľov FEI
STU (EF SVŠT) a jeho funkcionári poskytnú
potrebné informácie a rady všetkým vážnym
záujemcom o spolkovú činnosť na svojej

fakulte. Šírenie dobrého mena našej univerzity
a jednotlivých fakúlt pomôže aj touto cestou
skvalitniť vysokú úroveň o poznatky, ktoré
môže poskytnúť iba spätná väzba z radov najmä absolventov.
Prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.
FEI STU

SvF

Moderné curriculum
európskeho inžiniera
„European speciﬁc qualiﬁcation Design
and Construction in Existing Contex“ je názov
projektu evidovaného pod označením
D/06/B/F/PP 146 454. Názov možno voľne
preložiť ako Európska odborná kvaliﬁkácia
– plánovanie a výstavba v zastavanom území.
Projekt patrí medzi 23 vybraných projektov,
ktoré sa spomedzi 148 projektov podaných
v Nemecku uchádzali o grant v rámci programu
Leonardo da Vinci. Referát zahraničných
vzťahov na Stavebnej fakulte sa do projektu
zapojil na základe ponuky od jeho podávateľa.
Návrh projektu vychádza z faktu, že rekonštrukcie, obnovy a adaptácie budov tvoria
v EÚ 60 % všetkých projektov v stavebníctve.
Podávateľom je vzdelávacia inštitúcia Institut
Forbildung Bau GmBH (IFBau) v Stuttgarte v Nemecku www.ifbau.de Do projektu je zapojených
dvanásť partnerských organizácii, napríklad
Österreichisches Ökologie – Institut z Viedne
– www.ecology.at, projektová ﬁrma GEM architects z Prahy, www.gemarc.com, Berufsfortbildungswerk Gemeinnutzige Bildungseinrichtung
des DGB z Heidelbergu – www.bfw.de, EUROPA
– Universität Viadrina z Frankfurtu –
www.euv-frankfurt-o.de, Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau zo Stuttgartu

– www.irb.fraunhofer.de, Industrie und Handelskammer z Budapešti – www.bkik.hu, Politechnika Warszawska – www.pw.edu.pl, Landeshauptstadt Stuttgart – www.stuttgart.de a LIBERTAS
– European Institute GmbH –
www.libertas-institut.de
Cieľom projektu je vytvoriť curriculum pre
ďalšie vzdelávanie európskeho inžiniera v stavebníctve, ktoré ponúkne komplexný pohľad
na problémy výstavby v existujúcom kontexte.
Projekt ponúka:
- Koncepciu vzdelávania formou modulov
s obsahom aktuálnym pre všetky zúčastnené
krajiny a špeciﬁcké moduly pre jednotlivé
krajiny, ktoré sa venujú osobitným témam.
Odborný obsah vzdelávacích modulov je
k dispozícií na webovej stránke projektu
www.bauwerk-europa.eu. V Prahe bude špeciﬁcký modul venovaný plánovaniu výstavby,
tvorbe krajiny a kultúrnym pamiatkam, v Budapešti kultúrnemu dedičstvu, vo Varšave
právu v stavebníctve a vývoju sídiel. V Bratislave na Stavebnej fakulte je do projektu
zapojená Katedra ekonomiky a riadenia
stavebníctva a v spolupráci s pracovníkmi Katedry pozemných stavieb spracovávajú tému
manažment výstavby.

SjF

Konferencia
Strojné inžinierstvo 2007

V dňoch 29. – 30. novembra 2007 sa v priestoroch Strojníckej fakulty STU v Bratislave
uskutočnil 11. ročník medzinárodnej konferencie Strojné inžinierstvo. Podujatie sa konalo
v rámci osláv 70. výročia vzniku Slovenskej
technickej univerzity. Záštitu nad konferenciou prebral doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan
Strojníckej fakulty a doc. Ing. Marián Tolnay,
PhD., prezident Slovenskej asociácie strojných
inžinierov, za priamej podpory ZSVTS.

1

6

Slávnostné otvorenie konferencie bolo
v zrekonštruovanej a zmodernizovanej prednáškovej miestnosti. Dekan privítal všetkých hostí, predniesol slávnostný príhovor
a odovzdal pamätné medaily osobnostiam,
ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj
Strojníckej fakulty.
Nosnou témou plenárneho rokovania bol
automobilový priemysel. V rámci rokovania
odznelo šesť zaujímavých prednášok. Prvú

- Vytvorenie programu na výmenu skúseností, ktorý bude otestovaný partnermi v Prahe,
Budapešti, Varšave a Bratislave.
- Vytvorenie medzinárodného tímu expertov, ktorý bude uvedený na webovej stránke
projektu.
Zo 400 záujemcov v Nemecku bolo vybraných 25 účastníkov, ktorí sa zúčastnia celého
pilotného programu v Stuttgarte. Prvý modul
začal 28. – 29. septembra 2007. Všetky moduly už majú stanovené termíny. Každý účastník
projektu sa musí zúčastniť minimálne jednej
zo štyroch naplánovaných akcií na výmenu
skúseností.
V projekte sú naplánované štyri
trojdňové podujatia. V Prahe sa uskutoční
stretnutie 12. – 14. 6. 2008, v Budapešti
19.– 21. 6. 2008, vo Varšave 5. – 7. 6. 2008
a na STU v Bratislave 26. – 28. 6. 2008.
Podrobnejšie a priebežne aktualizované
informácie o projekte a všetky témy, ktoré
budú spracované v rámci projektu sú na
internetovej stránke www.bauwerk-europa.eu
Ing. arch. Valéria Lesňáková
SvF STU

prednášku Využitie PDM systému v automobilovom priemysle predniesol Ing. Juraj
Medzihradský. Ako druhá bola prezentácia
Nové spôsoby plošného tvárnenie v automobilovom priemysle, ktorú odprednášal
prof. Dr. Miklós Tizsa z Univerzity v Miškolci.
Poslednou prednáškou prvého bloku plenárneho rokovania bola prezentácia Ing. Jaromíra
Tvaružeka s ﬁrmy Sauer-Danfoss, a.s., Považská
Bystrica Hydrostatika a aplikovaná mechanika. V druhom bloku plenárneho rokovania
vystúpili so svojimi prednáškami prof. Bruno
Grösel, dekan Strojníckej fakulty Technickej

univerzity vo Viedni, prof. František Hrdlička, dekan Strojníckej fakulty ČVUT v Prahe
a na záver plenárneho rokovania vystúpil zo
svojou prednáškou Ing. Marián Melo z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave.
Program konferencie bol zameraný na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu a vývoja z rôznych oblastí vedy a techniky, ktoré sa
rámcovo delili na štyri sekcie: energetika, životné prostredie a environmentálna technika,
stavba a konštrukcia strojov, progresívne technológie, procesy a automatizácia. Konferencie

sa zúčastnilo 150 prednášajúcich zo 6 štátov.
Súčasťou konferencie bola aj panelová diskusia, do ktorej bolo prihlásených 12 posterov.
V rámci dvojdňového rokovania v sekciách
bolo prezentovaných približne 70 prednášok.
Celkovo možno 11. ročník konferencie
Strojné inžinierstvo hodnotiť pozitívne aj napriek tomu, že sa vyskytlo niekoľko drobností,
ktoré je potrebné v budúcnosti vylepšiť.
Ing. Iveta Onderová, organizačný výbor
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., programový výbor

SvF

Päť ocenení pre Stavebnú
fakultu STU v Bratislave

Dňa 17. decembra 2007 sa na Stavebnej
fakulte STU konalo vyhodnotenie 2. ročníka celoštátnej študentskej súťaže o Cenu
prezidenta Združenia pre rozvoj slovenskej
architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
so slávnostným udeľovaním cien za najlepšiu
záverečnú bakalársku prácu.
Odborná porota – zástupcovia akademickej obce – mala možnosť porovnávať
nielen obidva ročníky tejto súťaže, ale
predovšetkým odbornú náročnosť riešenej
problematiky záverečných bakalárskych prác,
rozsah a kvalitu jej spracovania. Hodnotenie
jednotlivých prác sa stalo zároveň atestom
výučby na prvom stupni bakalárskeho študijného programu zúčastnených vysokých škôl
(Stavebná fakulta STU, Fakulta architektúry
STU, Stavebná fakulta TU v Košiciach, Fakulta umení TU v Košiciach, VŠVU v Bratislave,
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity.
V štyroch sekciách (Architektúra a urbanizmus, Pozemné stavby, Inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby
a vodné hospodárstvo) bolo ocenených
13 študentov prvého stupňa bakalárskeho
študijného programu. Z celkového počtu
odmenených, študenti Stavebnej fakulty STU
v Bratislave získali najväčší počet cien: dve
prvé miesta (I. a III. sekcia), jedno druhé miesto (IV. sekcia) a dve tretie miesta
(II. a IV. sekcia).
Vďaka zriaďovateľovi tejto zaujímavej súťaže (Združenie pre rozvoj slovenskej
architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia),
jej organizátorovi (SvF STU v Bratislave), spoluzriaďovateľom a hlavnému sponzorovi Prvej
stavebnej sporiteľni, a. s., sa podarilo podnietiť súťaživosť študentov pri skvalitňovaní
komplexného procesu v oblasti projektovania.

Bytový dom Malinovo

Sekcia II: Pozemné stavby
1. miesto: Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia
Téma: Bytový dom Malinovo, okr. Senec
Autor: Bc. Marián DALLEMULE
Vedúci práce: Ing. Erik Jakeš, PhD., SvF STU
Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. miesto: Cena prezidenta Združenia ABF Slovakia
Téma: Posúdenie účinkov vetra na nízke halové
objekty
Autor: Bc. Peter HÁGER
Vedúci práce: doc. Ing. Oľga Hubová, PhD., SvF STU
Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo
2. miesto
Téma: Vplyv mernej hmotnosti pôdy na výsledky
zrnitostných rozborov
Autor: Bc. Juraj JÁNOŠÍK
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Skálová, PhD., SvF STU

Sekcia II: Pozemné stavby
3. miesto
Téma práce: Bytový dom s polyfunkciou Bratislava,
Krahulčia ul.
Autor: Bc. Juraj PAŘIL
Vedúci práce: Ing. Dušan Dlhý, PhD., SvF STU
Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo
3. miesto
Téma práce: Význam slovenských nádrží v protipovodňovej ochrane
Autor: Bc. Zuzana PÁLINKÁŠOVÁ
Vedúci práce: doc. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Valéria Kocianová
SvF STU
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