Doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc.
Narodil sa 23. 08. 1947 v Lužiankach, okr. Nitra.
Štúdium:
Základnú deväťročnú školu absolvoval v Lužiankach v r. 1953 – 1962, Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu E. Gudernu v Nitre v r. 1962 – 1965,
Prírodovedeckú fakultu J. A. Komenského absolvoval v r. 1965 – 1970. Na katedre
ekonomickej geografie obhájil diplomovú prácu (1970): „Regionálne typy stredného a časti
dolného Ponitria.“ Vysokoškolskú kvalifikáciu má v odbore geografia.
Postgraduálne štúdium absolvoval na Geografickom ústave SAV Bratislava v r. 1972 –
1981. Vypracoval kandidátsku prácu (1981) na tému: „Automatizované spracovanie dát v
geografii (aplikácia na okres Nitra).“
Certifikované štúdium absolvoval v r. 1996 – 1998 (4-semestrálne štúdium) na Open
University (City University Bratislava), odbor životné prostredie. Certifikačná práca mala
názov: „Možnosti implementácie environmentálneho systému riadenia (Environmental
anagement System – EMS) v SPP š. p.“
Rigoróznu prácu (1971) vypracoval pod názvom: „Faktorová analýza v geografickej
typológii“. Na Prírodovedeckej fakulte J. A. Komenského tak získal titul doktor prírodovedy
vo vednom odbore hospodársky zemepis.
Vedecko–pedagogický titul docent získal habilitačnou prácou: (1997) „Počítačová
implementácia vybraných štatistických a analytických modelov v regionálnej a
environmentálnej analýze“ Univerzita J. A. Komenského, Bratislava. Vymenovaný za docenta
bol pre odbor humánna a regionálna geografia.
Pracovné aktivity:
Prírodovedecká fakulta J. A. Komenského Bratislava, Katedra ekonomickej geografie:
asistent – matematicko-štatistické metódy v geografii, využitie počítačov v geografii (1970 –
1972);
Geografický ústav, SAV Bratislava: vedecký ašpirant, vedecký pracovník – matematickoštatistické metódy v geografii, využitie počítačov v geografii 1972 – 1981);
Okresný podnik bytového hospodárstva Nitra: vedúci výpočtového strediska – počítačové
spracovanie poplatkov za bývanie (teplo, voda, nájomné), pasportizácia zariaďovacích
predmetov v bytoch (1981 – 1987);
Archeologický ústav, SAV Nitra: vedúci výpočtového strediska, vedecký pracovník – využitie
matematicko-štatistických metód a počítačov v geografii, archeológii, antropológii (1987 –
1994);
Pracoval na Pedagogickej fakulte Nitra – externe na odbor geografia (1986 – 1990).
SPP š. p./a. s. Bratislava (1994 – 2003) od 1994 vedúci oddelenia ekológie a chémie; od 1997
ekologický kontrolór, ekologické účtovníctvo;
01.01.2004 – 15.11.2004 nezamestnaný.
16.11.2004 – 22.08. 2007 Štatistický úrad SR, Bratislava, Krajská správa Nitra, (štátna
služba);
23.08.2007 – 2010 nezamestnaný.
Účasť v komisiách samosprávy: 1990 – 1994 Komisia životného prostredia, MÚ Nitra;
Komisia mestskej časti Nitry – Čermáň pri MÚ Nitra; 1998 – 2002 Komisia životného
prostredia, MÚ Nitra.
Rezortné komisie: 1994 – 1997 Investičná komisia pri SPP š. p.; 1995 – 1996 Komisia
životného prostredia pri IGI (The International Gas Union).

Ocenenia: Práca „Katalóg patrocínií na Slovensku“, ed. V. Judák & Š. Poláčik, Grant VEGA
Ministerstva školstva SR č. 1/4685/07, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
UK v Bratislave, 2009 bola ocenená ako „Najvýznamnejšie dielo historickej literatúry za r.
2009.“
Starosta obce Lužianky Jozef Bojda a ZO JDS v Lužiankach ocenil pracovné dielo Štefana
Poláčika dňa 19.10.2014 v kultúrnom dome zápisom do Pamätnej knihy obce.
Webové prezentácie:
Publikačná vedecká a odborná činnosť:
Atlasy a katalógy:
Sakrálne objekty a štatistiky
Nitrianskej diecéze.
PhDr. ThDr. Mons. Viliam Judák, PhD
&. Doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc.
O obci Lužianky:
Zo štúdia:

http://stefan.vividmedia.sk
http://paulus.frcth.uniba.sk/katalog
http://paulus.frcth.uniba.sk/atlas

https://soas.nrb.sk
http://luzianky.vividmedia.sk
http://stefan.vividmedia.sk/zds/

