
Životopis 

prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. 
 

 dátum a miesto narodenia: 15. apríla 1959, Bratislava  

 národnosť: slovenská 

 stav: rozvedený 

 1965 – 1974 Základná škola na Košickej ul. v Bratislave so zameraním na matematiku 

 1974 – 1978 Gymnázium J. Hronca na Novohradskej ul. v Bratislave so zameraním na 

matematiku 

 1978 – 1983 Elektrotechnická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, 

zameranie Fyzika tuhých látok. Diplomová práca na Fyzikálnom ústave SAV 

v Bratislave: Anomálny Hallov jav v amorfných kovových zliatinách 

 1983 Cena ministra školstva za vynikajúce študijné výsledky 

 1983 – 1985 asistent vo výskume na Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave –  

elektrónová štruktúra  

 1985 začiatok postgraduálneho štúdia na International School for Advanced Studies 

v Terste, Taliansko, zameranie Fyzika kondenzovaných systémov 

 1986 začiatok práce na PhD. projekte (pod vedením prof. R. Cara a M. Parrinella) na 

štruktúrne neusporiadaných tuhých látkach a kvapalinách: prvé aplikácie ab initio 

molekulárnej dynamiky na reálne systémy (kvapalný a amorfný kremík) 

 1989 Doctor Philosophiae “cum laude” vo Fyzike kondenzovaných systémov  

 1990 hosťujúci vedec na Fritz-Haber-Institut, Max-Planck-Gesellschaft, Berlín, SRN 

 1991 – 1994 post-doc v Cavendish Laboratory, University of Cambridge, U.K.: účasť na 

projekte “UK grand challenge collaboration in electronic structure”; spoluautor prvého 

paralelného DFT kódu (rovinné vlny, pseudopotenciály); prvé veľké aplikácie týchto 

techník 

 1994 – 1997 senior researcher v Joint Research Center for Atom Technology, Tsukuba, 

Japonsko; vedúci oddelenia „exotických materiálov“ 

 1997  Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

 1998  hosťujúci profesor STU v Bratislave 

 1998 – 2007 vedúci laboratória CCMS (Center for Computational Materials Science) 

Laboratórium sa zaoberá vedecko-výskumnou prácou v oblasti výpočtovej fyziky, 

štatistickej mechaniky, chémie a vede o materiáloch. CCMS predstavuje unikátne high-

tech laboratórium: infraštruktúra v hodnote cca 35 mil. SKK a vedecko-výskumná práca 

vykazujúca medzinárodnú kompetitivitu. Zodpovedný riešiteľ mnohých medzinárodných 

(6. rámcový program, NATO, Volkswagenstiftung atď.), bilaterálnych a MVTS projektov 

spolupráce (Japonsko, U.K., SRN, Čína) a národných projektov (2 APVT/APVV projekty, 

VEGA atď.) 

 2001 vedecká hodnosť Doktora fyzikálno-matematických vied (DrSc.) 

 2002 docent v odbore Fyzika tuhých látok 

 2003 vysokoškolský profesor v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika   

 2007 riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave 

 

Publikácie: 

  80 publikácií v zahraničných recenzovaných časopisoch 

  2800 SCI ohlasov na publikované práce 

  40 vyžiadaných prednášok na medzinárodných konferenciách 

 h-index (Hirshov index) 27 



 2007 vyhodnotený v projekte „vedecká špička vo fyzike na Slovensku” 

 

Iné odborné aktivity: 

 recenzent viacerých svetových fyzikálnych časopisov (Phys.Rev.B, Phys.Rev.Lett., 

Europhys.Lett., Nanotechnology ...) 

 6 rokov člen pracovnej skupiny pre fyziku Akreditačnej komisie vlády SR 

 člen pracovnej skupiny APVV pre prírodné vedy 

 predseda vedeckej rady ARRA (Academic Ranking and Rating Agency)  

 člen Americkej fyzikálnej spoločnosti  

 aktívna znalosť jazykov: angličtina, nemčina, taliančina 

 

Iné aktivity a záujmy: 

 vážna hudba  

 high-end reprodukovaná hudba 

 cestovanie 

 jazyky 

 kultúry a život dialneho východu 

 lyžovanie 

 


