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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKDEMICKÉHO ROKA 2014/2015 NA  UNIVERZITE MATEJA BELA 

V BANSKEJ BYSTRICI 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Včera, 23. septembra 2014, sa pri príležitosti začatia akademického roka 2014/2015 konalo v Aule 
Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici slávnostné zhromaždenie akademickej obce 
univerzity.  Zúčastnili sa ho pedagogickí, vedeckí i ostatní zamestnanci univerzity, jej študenti 
a pozvaní hostia zastupujúci spriaznené univerzity, miestnu a regionálnu štátnu správu a samosprávu 
a ďalšie inštitúcie. Vo funkcii ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prvý krát zavítal na pôdu 
univerzity Peter Pellegrini. Bezprostredne pred konaním slávnostného zasadnutia akademickej obce 
UMB  Peter Pellegrini navštívil  Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, kde si 
prezrel priestory Centra excelentnosti krízového riadenia, zameraného na simuláciu a prognostiku 
v oblasti medzinárodnej a národnej bezpečnosti a riešenia krízových situácií a Konfuciovu učebňu na 
vyučovanie čínskeho jazyka. 

Na slávnostnom zhromaždení vystúpila okrem hostí, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Petra Pellegriniho a primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu, rektorka Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici Dr. h. c. prof. PhDr. Beta Kosová, CSc. s prejavom, v ktorom zhodnotila uplynulé 
obdobie v živote univerzity a upriamila pozornosť na hlavné úlohy, ktoré univerzitu čakajú 
v najbližšom období. Pozornosť venovala hlavne procesu komplexnej akreditácie, ktorou univerzita, 
podobne ako ostatné vysoké školy na Slovensku, v tomto období prechádza. 

Osobitným bodom programu slávnostného zhromaždenia bolo oceňovanie zamestnancov UMB. 
Rektorka univerzity udelila najvyššie vyznamenanie UMB „Plaketu UMB za celoživotné dielo 
v prospech univerzity“ prof. Ing. Milote Vetrákovej, PhD. vysokoškolskej učiteľke na Ekonomickej 
fakulte UMB a súčasnej prorektorke UMB. Rektorka ďalej udelila 21 zamestnancom univerzity zlatú, 
striebornú a bronzovú medailu UMB a jednej študentke mimoriadnu cenu rektorky. Siedmim 
pedagogickým a vedeckým pracovníkom UMB bola udelená „Cena rektorky za autorstvo originálnych 
prác v rôznych vedných odboroch za rok 2013“. 

Slávnostné zhromaždenie spestril svojim vystúpením Univerzitný folklórny, spevácky 
a inštrumentálny súbor Mladosť. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vstupuje do akademického roka 2014/2015 s 309 
akreditovanými študijnými programami v bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom 
stupni štúdia, ktoré bude navštevovať 10 300 študentov. Počet študentov na UMB sa za posledné 
roky podarilo stabilizovať a ani v začínajúcom akademickom roku nedochádza na univerzitnej úrovni 
k ich poklesu.       
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