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Stavba Univerzitnej knižnice UKF v 
Nitre – II. etapa získala na prestížnej 
súťaži BEFFA 2012 druhé miesto v 
kategórii Nebytová budova. Ide o 
prvé medzinárodné porovnanie čes-
kých a slovenských architektonicky 
a energeticky výnimočných stavieb 
Building Efficiency Awards 2012. 
Verdikt odbornej poroty a víťazné 
stavby v jednotlivých kategóriách 
vyhlásili dňa 28. novembra 2012 

V dňoch 18. až 20. novembra 2012 
sa konal už XVII. ročník turnaja 
vysokoškoláčok v hádzanej s medzi-
národnou účasťou pod záštitou rek-
tora Prešovskej univerzity v Prešove 
pri príležitosti „Dňa študentstva“ 
a 15. výročia založenia Prešovskej 
univerzity v Prešove. Družstvo žien 
UKF v ťažkom finálovom zápase 

V sobotu 19. januára 2013 sa v es-
trádnej hale Parku kultúry a oddychu 
v Nitre uskutočnil 6. Akademický ples 
nitrianskych univerzít. Záštitu nad 
ním prevzali prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc., rektor Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, a Dr. h. c. prof. Ing. 
Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre. Po slávnostnom otvorení sa 
štandardnou plesovou choreogra-
fiou Zbojnícka romanca a ukážkou 
spoločenských tancov predstavila 
nitrianska Akadémia tanca. Salón 

v pražskom Kongresovom centre. 
Ceny si víťazi prevzali od členov 
poroty, zástupcov Ministerstva pre 
miestny rozvoj ČR a generálneho 
partnera súťaže skupiny Saint-
-Gobain. Do prvého ročníka súťaže 
BEFFA sa od 14. marca, keď bola 
súťaž vyhlásená, do 31. júla 2012 
prihlásilo spolu 141 stavieb a 24 
študentských projektov z Českej 
a Slovenskej republiky. Na konci 

univerzitná knižnica ukf 
v nitre - ii. etapa získala 
prestížne ocenenie 

družstvo ukf víťazom 
turnaja v hádzanej

Šiesty ples 
nitrianskych univerzít  

porazilo družstvo PU Prešov 21:18 
po nerozhodnom polčasovom 
výsledku 9:9, k čomu im srdečne 
blahoželáme.
Za najlepšiu strelkyňu turnaja bola 
vyhlásená hráčka Katarína Póc-
siková z UKF v Nitre, gratulujeme. 
Poradie na prvých troch miestach:
1. UKF Nitra, 2. PU Prešov, 3. Cluj - 
Napoca (Rumunsko)
UKF v Nitre získala už v poradí 
siedme cenne víťazstvo na tomto 
prestížnom turnaji pod vedením 
trénera Dr. Dušana Chebeňa, PhD.
Súpiska hráčiek UKF Nitra:
1. Zuzana Rísová, 2. Barbora 
Ďurechová, 3. Nikola Lencsesová, 
4. Dominika Hanová, 5. Martina 
Tulipánová, 6. Kristína Kissová, 7. 
Stanislava Kováčová, 8. Katarína 
Pócsiková, 9. Csilla Mahorová, 
10. Kristína Behinská, 11. Denisa 
Halmová, 12. Natália Bírová

PaedDr. Dušan Chebeň, PhD.,
Katedra telesnej výchovy a športu PF

v skratke

ocenenie pre 
talentovaného Łukasza 
wojciechowského
Prestížne Bienále divadelnej foto-
grafie, ktoré tento rok po prvý raz 
vyhlásil Divadelný ústav v Bratisla-
ve, vyhral v tomto roku pedagóg 
Katedry masmediálnej komunikácie 
a reklamy FF UKF v Nitre Mgr. Łukasz 
Wojciechowski, PhD. Grand Prix 
Bienále divadelnej fotografie 2012 
získal za súbor fotografií z inscenácie 
František Švantner: Nevesta hôľ 

(Divadlo Pôtoň, Bátovce, réžia: Iveta 
Ditte Jurčová, premiéra 20. júla 
2009). Ocenený Ł. Wojciechowski vy-
tvoril pozoruhodný súbor divadelných 
fotografií počas hosťovania tejto 
atypickej pouličnej inscenácie v 
areáli ŠD UKF Nitra (B. Slančíkovej 1) 
5. októbra 2011. Hosťovanie insce-
nácie Nevesta hôľ realizovala Filozo-
fická fakulta UKF v Nitre s podporou 

augusta ich odborná porota vyhod-
notila a vybrala 26 stavieb – víťazov 
regionálnych kôl (17 stavieb z Česka 
a 9 zo Slovenska) a 17 študentských 

Európskych štrukturálnych fondov, a 
to pod vedením prof. PhDr. Dagmar 
Inštitorisovej, PhD. Fotograf Mgr. Łu-
kasz Wojciechowski, PhD., ocenený 
Grand Prix, získal vecnú cenu, ako 

Vedecká rada UKF v Nitre na svojom 
zasadnutí dňa 29. novembra 2012 
prerokovala Správu o vzdelávacej  
činnosti na UKF v Nitre v akademic-
kom roku 2011/2012, schválila 
návrh úpravy Kritérií pre habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov na UKF v Nitre a návrhy 
na vymenovanie za profesora: doc. 
PhDr. Zuzany Beňuškovej, CSc., 
pracovníčky Katedry etnológie a 
etnomuzikológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre v odbore: 3.1.3. etnológia; 
doc. PhDr. Věry Janíkovej, Ph.D., 
pracovníčky Katedry nemeckého 
jazyka a literatúry, Pedagogickej 
fakulty Masarykovej univerzity v Brne, 
v odbore: 2.1.32. cudzie jazyky a kul-
túry; doc. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., 
pracovníčky Katedry pedagogickej 
psychológie a psychológie zdravia 
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, v odbore: 
3.1.11. pedagogická, poradenská a 
školská psychológia.
Pred samotným zasadnutím 
Vedeckej rady jej predseda a rektor 
UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc., udelil vedecko-pedagogický 
titul „docent“ pracovníkom, ktorí 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníc-
tva UKF v Nitre sa dňa 22. novem-
bra 2012 pripojila k Študentskej 
kvapke krvi. Slovenský Červený 
kríž v roku 2012 organizuje už 18. 
ročník kampane. Celá kampaň 
sa nesie pod vznešeným heslom 
„Podaj pomocnú ruku“. Prvotne sa 
zameriava na prvodarcov z radov 
študentov a mladých ľudí. Záujem 
má aj o všetkých ľudí, ktorým ich 
zdravotný stav takto podať pomocnú 
ruku umožňuje. Akciu organizuje 
Slovenský Červený kríž v spolupráci s 
Národnou transfúznou službou SR a  
HTO nemocníc na celom Slovensku. 
Veľmi nás tešilo, že sme sa i my na 
FSVaZ pripojili k Študentskej kvapke 

v skratke

zasadala 
vedecká 
rada ukf 
v nitre 

Študentskej kvapky 
krvi sa zúČastnilo 
54 darcov 

uskutočnili habilitačné prednášky 
a obhájili habilitačné práce pred 
vedeckými radami Filozofickej fakulty  
a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 
Za docentov boli menovaní: PhDr. 
Marcela Antošová, PhD., Katedra 
žurnalistiky FF UKF v Nitre, v odbore: 
2.1.23. teória literatúry a dejiny 
konkrétnych národných literatúr; Mgr. 
Andrea Blaščíková, PhD., Katedra 
náboženských štúdií FF UKF v Nitre, 
v odbore 2.1.5. etika; PhDr. Ľudovít 
Hajduk, PhD., Ústav rómskych európ-
skych štúdií, Vysoká škola zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave, v odbore 2.1.5. etika; 
PhDr. Peter Ivanič, PhD., Ústav pre 
výskum kultúrneho dedičstva Kon-
štantína a Metoda, FF UKF v Nitre, v 

odbore: 2.1.7. história; PhDr. Dagmar 
Marková, PhD., Katedra všeobecnej 
a aplikovanej etiky, FF UKF v Nitre, v 
odbore: 2.1.5. etika; Mgr. Katarína 
Nováková, PhD., Katedra etnológie 
a mimoeurópskych štúdií, FF UCM 
Trnava, v odbore: 3.1.3. etnológia; 
PhDr. Martin Soukup, Ph.D., Katedra 
teórie kultúry, FF UK v Prahe, Česká 
republika, v odbore: 
3.1.2. kulturológia; Dr. 
Maria Helena Raczyńska, 
Politechnika Radomska 
v Radome, Poľská repub-
lika, v odbore: 1.1.10. 
odborová didaktika; Dr. 
Ełźbieta Sałata, Politech-
nika Radomska v Rado-
me, Poľská republika, v 

odbore: 1.1.10. odborová didaktika; 
PhDr. Katerina Veselá, PhD., Katedra 
lingvodidaktiky a interkultúrnych štú-
dií, PF UKF v Nitre, v odbore: 1.1.10. 
odborová didaktika.

Ing. Gabriela Sarovová,
Oddelenie pre vedu, výskum  

a akreditácie, foto: LB

krvi v univerzitných priestoroch. Do 
akcie sa zapojilo 54 darcov z radov 
pedagógov a študentov, ktorí boli 
ochotní darovať „najvzácnejšiu 
tekutinu“. Zároveň sme pomohli 
poskytnúť krôčik k záchrane zdravia 
a života, pretože nikto z nás nevie, 
kedy sa môže ocitnúť v situácii, kedy 
bude túto pomocnú ruku potrebovať 
od iného človeka. Vytvárame tradíciu 
pre Študentskú a Valentínku kvapku 
krvi. Najbližšie by sme chceli realizo-
vať na univerzitnej pôde Valentínsku 
kvapku krvi v marci 2013.

PhDr. Andrea Bratová, PhD.,
Katedra klinických disciplín a urgent-

nej medicíny FSVaZ, foto: LB

projektov, ktoré sa stretli v česko-
-slovenskom finále.

-red-

aj možnosť samostatnej výstavy na 
festivale Nová dráma/New Drama 
2013. Srdečne blahoželáme!

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,
Katedra kulturológie FF

Lilienne predviedol módnu prehliad-
ku spoločenských šiat z kolekcie 
zima 2013 a hostia plesu Viktória 
Nagyová a študenti Katedry hudby 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 
ukážku z muzikálu Kabaret a Kankán. 
Nechýbali dobré víno, chutné jedlo, 
bohatá tombola a výborná nálada. 
Do tanca a na počúvanie hrali Gustav 
Brom Big Band pod vedením Vladimí-
ra Valoviča a Cimbálová muzika Jožky 
Severina z Kostic. Plesom sprevádzali 
Renáta Ryníková a Dušan Musil.

-red-, foto: Martin Cintula


