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Ing. Lucia Hrebeňárová, 

PhD.

Je absolventkou Žilinskej 

univerzity v Žiline. Od roku 

2006 pracuje ako riaditeľka 

Ústavu celoživotného 

vzdelávania Žilinskej 

univerzity. Venuje sa  

plánovaniu, tvorbe a 

riadeniu programov ďalšieho 

vzdelávania v univerzitnom 

prostredí. Prioritne pre oblasti 

seniorského a jazykového 

vzdelávania, kde 

systematicky prepája 

vysokoškolskú výučbu 

jazykov s ďalším 

vzdelávaním.  

Je prezidentkou Asociácie 

univerzít tretieho veku 

na Slovensku, členkou 

medzinárodnej asociácie 

centier ďalšieho 

univerzitného vzdelávania 

EUCEN a členkou výkonného 

výboru Slovenskej 

akademickej asociácie pre 

celoživotné vzdelávanie. 

Cesty poznávania

Cesta do hlbín študentovej duše...

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.

Cesty poznávania

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

10.10.2017 o 15:00 hod.

Čo ukrýva duša študenta, bažiaceho po poznaní?  Možno 

zmes rôznych esencií. Záujem, nadšenie, zvedavosť, 

radosť a naplnenie. Cesta za poznaním môže mať rôzne 

zákruty. Zbierku skúšok, pokusov, omylov, ale i úspechov. 

Nadčasový Komenského prístup "Škola v hre a škola hrou" 

má svoje jedinečné miesto i vo vzdelávaní v staršom veku. 

Niekoľko známych i osobných pohľadov na ďalšie 

vzdelávanie, učenie sa, jeho silu a krásu.

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. 

Cesty poznávania 
v akademickom roku 2017 / 2018

10.10.2017 o 15,00 hod.
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