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9. kapitola 

Študentské organizácie  
na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici 

Významné miesto v postavení a živote študentov akademickej obce na univer-
zite má vlastná študentská samospráva, ktorú, ako sme už uviedli, na celouniver-
zitnej úrovni predstavuje Študentský univerzitný senát UMB a Študentská in-
ternátna rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďalšie medzinárodné 
i slovenské študentské organizácie, pôsobnosť ktorých je medzi študentmi UMB 
BB najviac známa a zastúpená, uvádzame v nasledovnom prehľade:   

- AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Poskytuje mla-
dým ľuďom pole príležitostí v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo 
svete pôsobí už vyše 60 rokov a je výnimočná tým, že je riadená študentmi a čer-
stvými absolventmi inštitúcií vyššieho vzdelania. Umožňuje študentom pracovať 
v multikultúrnom prostredí a spája top talenty z univerzít s firemným prostredím 
doma i vo svete. Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom priestor pre rozvoj 
ich potenciálu a líderských schopností. Na Ekonomickej fakulte UMB a predtým 
jej predchodkyni FESCR VŠE pôsobí miestny výbor AIESEC od roku 1982, ako 
jeden zo siedmich na Slovensku, ktorý patrí medzi aktívne pobočky nielen na Slo-
vensku. Okrem realizácie medzinárodných výmenných programov sa členovia 
AISECu podieľajú na organizovaní miestnych a národných konferencií a podujatí 
pre partnerov a spolupracujúce organizácie. V ostatnom období miestny výbor 
realizuje projekty: Enviro Future, Learning from Practise, Development Academy, 
Worldview a Step Ahead.  

- Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská or-
ganizácia. Jej úlohou je zastupovať zahraničných študentov, poskytovať im mož-
nosť kultúrneho porozumenia a rozvoj osobnosti v súlade so zásadou – študent 
pomáha študentovi. Má 12 000 členov z 350 lokálnych sekcií v 34 krajinách Euró-
py, hlavne študentov vysokých škôl, ktorí pôsobia ako dobrovoľníci. Poskytuje 
služby a podporu 150 000 študentom. 

- Regionálne konzultačné centrum programu Mládež v akcii (RKC) sídli 
v CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici. Spolupracuje s Národnou agentúrou pri 
implementácii programu Európskej únie Mládež v akcii v rámci kraja.  

- Slovenská atlantická komisia (SAC) je mimovládna organizácia, člen Aso-
ciácie atlantickej zmluvy, ktorej cieľom je podporovať konštruktívnu a aktívnu 
angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch s dôrazom na 
spoluprácu v euroatlantickej komunite, a efektívnu realizáciu bezpečnostnej a za-
hraničnej politiky SR. Jedným z vlajkových projektov SAC je magazín Euro-
Atlantic Quarterly, ktorý vytvára edičná rada zložená prevažne zo študentov Fakul-
ty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB BB. Magazín, ktorý vychádza 
štyrikrát za rok, sa zameriava na otázky medzinárodnej politiky a bezpečnosti. 
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- ELSA International. Lokálna skupina medzinárodnej organizácie študentov 
práva ELSA pôsobí ako nezávislá, nepolitická a nezisková organizácia. Združuje 
viac ako 35 000 absolventov práva v 40 krajinách sveta a vo viac ako 200 lokál-
nych skupinách. ELSA vznikla v roku 1981 vo Viedni. Jej súčasťou ELSA Sloven-
sko, v ktorej sú, okrem B. Bystrice, začlenené lokálne skupiny v Bratislave, Trnave 
a v Košiciach. Poslaním organizácie ELSA je hlavne organizovať vzdelávacie 
akcie a projekty, ktoré prispievajú k právnemu vzdelávaniu, pestovaniu vzájomné-
ho porozumenia a spoločenskej zodpovednosti študentov, absolventov práva, po-
máhať im byť myšlienkovo medzinárodnými, profesionálne zdatnými a povzbu-
dzovať ich v konaní pre dobro spoločnosti. ELSA Banská Bystrica napr. organizuje 
každý rok Imatrikulačný ples, ktorý je veľmi obľúbenou a populárnou udalosťou 
medzi študentmi a akademickým zborom Právnickej fakulty UMB. Ples má za 
úlohu privítať študentov prvého ročníka PF, otvoriť nový akademický rok a vytvo-
riť priaznivé prostredie medzi študentmi. Účastníkov plesov vždy sprevádzajú 
osobnosti, známe z divadelno-hereckého alebo hudobného prostredia. 

- Spolok Panta Rei združuje študentov Fakulty politických vied a medzinárod-
ných vzťahov UMB už trinásty rok. Náplňou práce je vydávanie fakultného časo-
pisu, ktorý informuje študentov o novinkách z alma mater. Časopis Panta Rei plní 
tiež funkciu zábavného čítania. Členov zaujíma dianie na svetovej politickej scéne, 
ale aj na vlastnej fakulte. 

 - Informačné centrum mladých (ICM) Banská Bystrica je občianske zdru-
ženie, ktoré je riadnym členom celoslovenskej centrálnej organizácie, Združenie 
informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) v Slovenskej republike. 
Činnosť ICM je zameraná na poskytovanie informačných a poradenských služieb 
pre mladých ľudí vo veku 0 – 30 rokov. Jednou z prioritných činností ICM Banská 
Bystrica je spolupráca so všetkými typmi škôl na území mesta i regiónu Banská 
Bystrica, ktorú realizuje na báze viacerých aktivít. Takouto je napr. výchovno-
vzdelávací program, zameraný na prevenciu voči sociálno-patologickým javom. 

- EFPOLIT je študentská organizácia na Fakulte politických vied a medziná-
rodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici od roku 1998. Jej hlavným cieľom je 
šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, politike a postavení Francúzska 
prostredníctvom organizovania prednášok a podujatí. Členovia EFPOLIT-u sú 
predovšetkým študenti fakulty, ktorí popri štúdiu pracujú na svojom odbornom 
raste cestou mimoškolských aktivít a práce v spolku. Majú možnosť získavať skú-
senosti s komunikáciou na vysokej úrovni (zastupiteľstvá a pracovníci zastupiteľ-
stiev jednotlivých štátov na Slovensku, novinári, odborníci a analytici, pracovníci 
ministerstiev SR...), taktiež svojimi domácimi medzinárodnými kontaktmi posky-
tuje spolok svojim členom možnosti zúčastňovať sa podujatí na Slovensku 
i v zahraničí. 

- JEF SLOVAKIA je nezávislá, medzinárodná mládežnícka organizácia pôso-
biaca na Slovensku ako jedna zo sekcii JEF EUROPE so sídlom v Bruseli. Ich 
zámerom je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie v Európe a vytvárať 
priestor pre ich vzdelávanie a osobnostný rast, pričom sa vytvára sieť kontaktov a 
priateľských vzťahov.  
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- Euroatlantické centrum je medzinárodne etablovaná nezávislá mimovládna 
organizácia, pôsobiaca v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politi-
ky. Od svojho vzniku v roku 1999 prekonalo dlhú cestu v procese inštitucionalizá-
cie od neformálneho študentského debatného klubu k uznávanej profesionálnej 
mimovládnej organizácie mladých akademikov a študentov. Organizuje širokú 
škálu aktivít zahŕňajúcich organizovanie konferencií, expertných seminárov, pred-
nášok a diskusií. Od svojho vzniku prispieva k šíreniu myšlienok euroatlantickej 
spolupráce nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

- Bratstvo Sigma Phi Kappa vzniklo ako reakcia na potrebu študentského 
spolku, so základným cieľom, socializácia študentov pomocou ich spoločných 
aktivít a spolupráce medzi nimi. Svojimi aktivitami sa snaží o rozširovanie ideí, 
ktoré sa odrážajú menovite v jeho cieľoch: väčšia socializácia, viac zábavy, rozší-
renie členskej základne, nárast študentskej spolupráce, pokles nezainteresovanosti, 
menej karierizmu, odmeranosti a egoizmu. 

- Facebook - SIGMA PHI KAPPA je celouniverzitný spolok zameraný na 
ochranu životného prostredia. Hlavným cieľom je zaviesť separovaný zber odpadu 
na celej univerzite a prispieť tak nielen ku zdravšiemu životu študentov, ale aj ku 
zníženiu finančných nákladov jednotlivých fakúlt.  

- Alma mater je neziskovým projektom študentov a časti absolventov, ktorého 
ambíciou je vniesť do študentskej obce kultivovanú, hodnotnú a rešpektovanú 
platformu. Táto by mala slúžiť všetkým vysokoškolským študentom v SR na rých-
ly prístup k relevantným informáciám a zároveň fungovať aj ako priestor na disku-
siu zodpovedajúcu úrovni študentov vysokej školy. 

- Organizácia ALUMNI CLUB UMB, bola založená v roku 2001 ako organi-
zácia pre absolventov a priateľov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
s cieľom, oslovovať študentov a absolventov UMB, ich rodinných príslušníkov, 
potenciálnych zamestnávateľov absolventov UMB, pedagógov univerzity a všet-
kých ostatných jej priaznivcov a riešiť systém komunikácie s nimi. K ďalším 
úlohám a cieľom organizácie patrí prezentovať univerzitu, získavať partnerov pre 
spoluprácu, udržiavať databázu absolventov a priaznivcov UMB, prostredníctvom 
počítačovej siete vytvoriť pre nich živý komunikačný kanál. V súčasnosti má klub 
zaregistrovaných 327 členov. 

 Viacerí študenti UMB vykazujú príkladnú aktivitu vo vedecko-výskumnej i 
publikačnej činnosti. Osobitnou mierou sa angažuje napr. študent magisterského 
štúdia FHV, Anton Hruboň, ktorý v rámci Katedry histórie spracováva obdobie 
slovenských dejín rokov 1938 – 1945. Okrem zodpovedného plnenia študijných 
povinností je známy svojou aktivitou v oblasti organizovania vedeckých konferen-
cií a takisto aktívne vystúpil na viacerých vedeckých podujatiach so svojim prí-
spevkom. Je autorom publikovanej monografie, viacerých vedeckých štúdií a od-
borných článkov v recenzovaných zborníkoch a časopisoch. Od roku 2008 je edito-
rom a hlavným tvorcom odborného internetového časopisu Druhá svetová. sk, kde 
uverejnil niekoľko odborných článkov. Vedeckej činnosti sa venuje najmä ako 
riešiteľ projektu grantu Šanca pre talenty Nadácie Orange. 


