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PaedDr. Adam Bohiník

Aktuálne pôsobí na CZŠ 
R. Zaymusa v Žiline, kde 

vyučuje dejepis a 
nemecký jazyk. 

Vyštudoval na Univerzite 
Konštantína Filozofa v 

Nitre a svoje diplomové 
práce venoval zakaždým 

nejakej historickej 
epoche. Kým v 

bakalárskej práci išlo o 
umenie starého Egypta, 

jeho diplomová práca sa 
zamerala na rozbor 

biblických textov 
pojednávajúcich o 

Makkabejskom povstaní v 
konfrontácii s dielami 

antických autorov. Pred 
rokom ukončil svoje 
rigorózne štúdium, v 

ktorom navrhol, ako by sa 
interaktívne a zaujímavo 
dali vyučovať historické 

témy na hodinách 
dejepisu. Okrem toho, že 
sa venuje svojim mladým 
zverencom v pracovnom 

i mimoškolskom čase, 
raz do mesiaca 

zanietene zoznamuje 
s dejinami Európy aj 

seniorov – študentov 
Univerzity tretieho 

veku v Žiline. 

Cesty poznávania

Uvedená prednáška má ambíciu zmapovať 

najslávnejšie okamihy dejín slovenského územia s ich 

pamiatkami, osobnosťami a atraktívnymi príbehmi, 

sledujúc pri tom hlavne ich konkrétne stopy, ktoré 

možno na  Slovensku badať dodnes. V prezentácii budú 

konfrontované s inými s lávnymi pamiatkami 

európskeho priestoru, pričom sa spoločne pokúsime 

nájsť odpoveď na otázku, či aj Slovensko má čím prispieť 

do spoločného kultúrneho dedičstva a či má našinec 

dôvod byť na „svoju rodnú 

hrudu“ stále hrdý.

Genius loci Slovenska

PaedDr. Adam Bohiník
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

14.2. 2017 o 15:00 hod.

Počas Adventu sa aj Univerzita tretieho veku pripojí 

k atmosfére očakávania Vianoc. Formou interaktívneho 

koncertu miešaného speváckeho zboru OMNIA 

poskytne návštevníkom pohľad do svojej „zborovej 

kuchyne“. Zaznejú piesne sviatočne nostalgické aj 

radostne svieže a možno si čo-to zaspievate spolu 

s OMNIOU. Koncert bude sprevádzaný zábavným 

hovoreným slovom, ktoré vtiahne 

poslucháča do deja koncertu. 

Umelecký zážitok a súčasne 

vzdelávanie hudbou je 

zaručené. Ste vítaní!
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