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Objaviteľ zabudnutej histórie,  

zberateľ stratených 

artefaktov, obdivovateľ 

všakovakého umenia, 

patrón galérie v Žiline, 

podporovateľ slovenských 

výtvarníkov, prvý zástupca 

primátora mesta Žilina, 

občiansky aktivita v treťom 

sektore, ekonóm, ekológ 

a filantrop. Je spoluautorom 

kníh Žilina Genius loci, Žilina 

vo svetle lámp a Stratená 

Žilina 1.

Cesty poznávania

Cesty poznávania 
v akademickom roku 2017 / 2018

Je absolventkou 

Univerzity Komenského 

v Bratislave, odbor 

Matematika- Deskriptívna 

geometria. Následne 

bola diplomovaná na 

Univerzite Palackého 

v Olomouci a ČVUT 

v Prahe. Ako 

vysokoškolský pedagóg 

pôsobila od r.1971 

na Katedre matematiky 

VŠDS v Žiline a od r. 1993 

do r.2015 na Univerzite

 v Tunisku (FS Monastir). 

V súčasnosti sa okrem 

iného venuje 

historickému prínosu 

arabských vedcov pre 

rozvoj matematiky.
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Obdobie stredoveku (5. - 15. storočie) predstavuje 

spojnicu medzi koncom staroveku a začiatkom 

novoveku a potvrdzuje skutočnosť, že vývoj 

nezadržateľne, napriek všetkým prekážkam pokračuje 

ďalej. Štafetu pokroku si odovzdávajú rôzne kultúry, 

náboženstvá, filozofie... Situáciu v stručnosti vystihuje 

nasledovný citát: „Ríše sa rozpadnú, náboženstvá 

pominú ako hmla, len veda žije a je 

večná“. (Ulugh Beg).

Venujeme pozornosť niektorým 

velikánom spomínaného 

obdobia ako napríklad

Al-Chawarizmi,Al-Kashi, 

Al-Biruni,Al-Qushji, Fibonacci, 

Oresme, Toscanelli, 

Regiomontanus,.....

pokračuje v akademickom roku 2016 / 2017 cyklom prednášok

Miešaný spevácky zbor 

OMNIA vznikol na Žilinskej 

univerzite v roku 2003 z 

dievčenského 

speváckeho zboru. Počas 

svojho pôsobenia sa zbor 

zúčastnil na mnohých 

medzinárodných 

súťažiach a festivaloch. 

Medzi posledné 

významné 

ocenenia patrí:

    - 1. miesto v kategórii 

komorných miešaných zborov, 

ktoré OMNIA získala na 

medzinárodnej súťaži "IFAS" v 

Pardubiciach (júl 2012)

    - 1. pásmo s cenou poroty 

za dramaturgiu na Celoštátnej 

súťaži zborového spevu 

dospelých v Banskej Bystrici 

(október 2012)

    - dve zlaté medaily na 

WorldChoirGames v Rige (júl 

2014)

    - 1. miesto na súťaži 

MundusCantat v kategórii 

"Muzykasakralna" (Poľsko, 

2015)

    - dve zlaté pásma na súťaži 

Slovakia Cantat (Bratislava, 

2016)

    - zlaté pásmo a cena za 

dramaturgiu na súťaži 

„PragaCantat“ (Praha, 2016)  

Zbor taktiež úspešne 

reprezentoval Slovensko 

na festivaloch v Poľsku, 

San Marine, 

Španielsku,Taliansku, 

Francúzsku a Holandsku. 

Dirigentkou zboru je 

Monika Bažíková.

Koncert

 15.5.2018 o 15,00 hod. v učebni MB 208, II. poschodie

Čo ukrývajú múry prvého žilinského reálneho gymnázia? 

Ktorí známi ľudia sedeli v jeho laviciach? Ktoré osobnosti 

stáli za katedrou? Exkurz do histórie uhorskej kráľovskej 

štátnej hlavnej reálnej školy v Žiline. Zámer Žilinskej 

univerzity pre jej budúce využitie ako miesta, 

napĺňajúceho krédo „Univerzita v meste“.
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Ing. Patrik Groma, Mgr. Peter Štanský

Študoval som na žilinskej reálke (budova "A" 
v spomienkach)

Ing. Patrik Groma

Bývalý dlhoročný riaditeľ 

Štátneho archívu v Žiline, 

Čestný občan mesta Žilina, 

nositeľ Križkovej a Sasinkovej 

medaily za rozvoj 

slovenského archívnictva, 

autor a spoluautor desiatok 

odborných a vedeckých 

kníh o histórii  a autor a 

spoluautor viac ako 1 000 

článkov o dejinách Žiliny.

Mgr. Peter Štanský

 15.5.2018 o 15,00 hod. v učebni MB 208, II. poschodie

Ing. Patrik Groma, Mgr. Peter Štanský

„Študoval som na žilinskej reálke (budova "A" 
v spomienkach)“
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