ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ NA FAKULTE
PRÍRODNÝCH VIED ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE V AKADEMICKOM ROKU
2005/2006

Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) na Fakulte prírodných
vied sa konala dňa 04. apríla 2006 (v sekcii č. 2 – Hudba - podsekcia Praktická umelecká
prezentácia dňa 10. 3. 2006).
V zmysle štatútu pre konanie študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti bol
menovaný:
-

za gestora prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc.,

-

za členov organizačného výboru:
prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav OBERUČ, CSc.
doc. PhDr. Renáta BELIČOVÁ, PhD.
PaedDr. Tomáš LENGYELFALUSY, CSc.

ŠVOUČ prebehla len v odborných sekciách č. 2 a č. 3 pred odbornými komisiami. Do
sekcií č. 1 – Matematické vedy a č. 4 – Anglický jazyk a literatúra sa žiaľ neprihlásili s prácou
žiadni záujemcovia zo strany študentov.
Odborná sekcia č. 2:
Predseda odbornej komisie:
Členovia odbornej komisie:

Podsekcie :

Odborná sekcia č. 3:
Predseda odbornej komisie:
Členovia odbornej komisie:

Hudba
doc. PhDr. Renáta BELIČOVÁ, PhD.
Mgr. art. Juraj RUTTKAY
Mgr. Boris SCHUBERT
PaedDr. Martina KRUŠINSKÁ
Mgr. Tatiana LADIVEROVÁ
Hra na klavíri
Hra na husliach
Hra na gitare
Hra na akordeóne
Sólový spev
Humanitné a sociálne vedy
prof. PhDr. Jaroslav OBERUČ, CSc.
doc. Ing. Dušan MACHÁČIK, CSc.
doc. PhDr. Alfréd PRÍGL, CSc.
Mgr. Michal VALČO
Mgr. Jana DZURIAKOVÁ

Na základe posudkov školiteľov a oponentov, živého rozhovoru o práci
a výsledkov praktickej umeleckej prezentácie, členovia komisie jednotlivých sekcií
rozhodli o nasledovných výsledkoch ŠVOUČ:
sekcia č. 2:

Hudba

• hudobno-teoretické práce :
1. miesto : nebolo udelené
2. miesto : Soňa Tináková s prácou „Stanislav Kostra – človek a pedagóg“
•
1.
2.
3.

nástrojová hra a spev :
miesto : Marcela Halmová - hra na akordeón
miesto : Lenka Pastorková – hra na klavíri
miesto : Juraj Olšák – hra na klavíri
Martina Tóthová – hra na akordeón
sekcia č. 3 Humanitné a sociálne vedy
1. miesto :
2. miesto :
3. miesto :

Zuzana Hričovcová s prácou „Štruktúra pracovnej motivácie zamestnancov
telekomunikácií“
Marcel Belás s prácou „Alkoholizmus a jeho vplyv na mládež“
Martin Jakubec s prácou „Motivovanie žiakov I. ročníka ZŠ na vyučovaní
slovenského jazyka“

Autorov víťazných súťažných prác odmenila doc. RNDr. Miroslava
Růžičková, CSc. , dekanka Fakulty prírodných vied, na zasadnutí Akademickej obce
dňa 20.04.2006 diplomom a finančnou hotovosťou.

