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       Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

pozýva študentov, pedagógov a záujemcov na 
 

 

                     DNI VEDY A OTVORENÝCH DVERÍ 

                       UNIVERZITY MATEJA BELA 
                       5. – 9. 11. 2012 

 

 

7. 11. 2012 
 

Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 
   

Cieľom dňa otvorených dverí je umožniť záujemcom o štúdium vrátane širšej odbornej 

verejnosti navštíviť pracoviská fakulty a univerzitné pracoviská, dozvedieť sa osobne 

informácie o podmienkach štúdia, študijných programoch, prehliadnuť si univerzitné priestory 

a zúčastniť sa sprievodných podujatí. Odporúčame, aby väčšie skupiny študentov stredných 

škôl vopred ohlásili svoj príchod kontaktnej osobe na danom pracovisku. 
 

 

 

Miesto:  

 

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica 

Kontakt: Ing. Ladislav Klement, PhD., ladislav.klement@umb.sk, 048/446 2150, 

               Monika Tomášiková, monika.tomasikova@umb.sk, 048/446 2144 

             

Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., pavol.bartik@umb.sk, 048/446 7419 

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., peter.cajka@umb.sk, 048/446 1224  

 

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica  

Kontakt: Mgr. Terézia Raffayová, terezia.raffayova@umb.sk, 048/446 7431 

 

Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., peter.jusko@umb.sk, 048/446 4224, 4446 4780 

 

Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica 

Kontakt: JUDr. Pavel Kypta, PhD., pavel.kypta@umb.sk, 048/446 3113, 446 3244 

 

Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: PhDr. Slávka Beracková, slavka.berackova@umb.sk, 048/446 5212 

 

Centrum vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica  

Kontakt: PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD., slavomira.ocenasova@umb.sk, 048/446 6213 

mailto:ladislav.klement@umb.sk
mailto:monika.tomasikova@umb.sk
mailto:pavol.bartik@umb.sk
mailto:peter.cajka@umb.sk
mailto:terezia.raffayova@umb.sk
mailto:peter.jusko@umb.sk
mailto:pavel.kypta@umb.sk
mailto:slavka.berackova@umb.sk
mailto:slavomira.ocenasova@umb.sk
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5. 11. 2012 

 

13.00 – 14.30 hod. 

Publish or Perish 

Prednáška venovaná možnostiam elektronického publikovania a zverejňovania výsledkov vedy 

a výskumu. 

Miesto: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk, 048/446 5311 

 

13.30 – 15.30 hod. 

Elektronické učebné zdroje pre žiakov mladšieho školského veku 

Workshop bude určený učiteľom 3. a 4. ročníka ZŠ. Lektori prezentujú elektronické učebné 

zdroje, ktoré vznikli ako výstup z riešenia vedecko-výskumnej úlohy Podpora národnej 

identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Učitelia budú mať možnosť nahliadnuť do procesu 

tvorby a využívania elektronických učebných zdrojov v edukačnom procese. 

Miesto: Základná škola, Tr. SNP 20, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD., alena.douskova@umb.sk, 048/446 4851, 

               PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., zlatica.hulova@umb.sk, 048/446 4860 

 

 

5. – 8. 11. 2012 
 

9.00 – 18.00 hod. 

16. storočie v zrkadle knižnej kultúry 

Vedecké podujatie si kladie za cieľ zhodnotiť súčasný stav bádania, za účasti odborníkov 

z rôznych oblastí prezentovať nové poznatky zo širokej problematiky výskumu obdobia  

16. storočia a upriamiť pozornosť na vzácne kultúrne dedičstvo reprezentované  

tlačami 16. storočia. 

Miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Imrich Nagy, PhD., imrich.nagy@umb.sk, 048/446 7116 

 

 

5. – 9. 11. 2012 
 

9.00 – 13.00 hod. 

Zaujímavé experimenty z fyziky 

Cieľom workshopu je poukázať na zaujímavé javy z oblasti fyziky formou jednoduchých 

experimentálnych aktivít (akustika, optika, mol. fyzika a termodynamika, elektrina 

a magnetizmus). Viaceré experimentálne aktivity si budú môcť návštevníci vyskúšať sami pod 

dozorom vyučujúceho.  

Miesto: budova Fakulty prírodných vied a Fakulty humanitných vied UMB, miestnosť č. 255 

(2. poschodie, oproti výťahu), Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Martin Hruška, PhD., martin.hruska@umb.sk, 048/446 7200 

 

mailto:michaela.mikuskova@umb.sk
mailto:imrich.nagy@umb.sk
mailto:martin.hruska@umb.sk
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Prezentácia publikačnej činnosti členov katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky 

a aktuálne riešených vedecko-výskumných projektov v odbore Predškolská a elementárna 

pedagogika (nástenky) 

Cieľom prezentácie bude poskytnúť záujemcom prehľad o publikačnej činnosti členov katedry  

a o aktuálne riešených vedecko-výskumných projektoch. 

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky,  

Ružová 13, Banská Bystrica  

Kontakt: PaedDr. Aneta Jarešová, PhD., aneta.jaresova@umb.sk, 048/446 4858 

 

Príďte k nám... 

Súbor aktivít so strednými odbornými školami pedagogického zamerania. 

Miesto: Lučenec, Turčianske Teplice, Brezno 

Kontakt:  PaedDr. Aneta Jarešová, PhD., aneta.jaresova@umb.sk, 048/446 4858, 

               PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., zlatica.hulova@umb.sk, 048/446 4860 

                

Akú vedu robíme 
Prezentácia výsledkov vedy na jednotlivých katedrách Fakulty prírodných vied UMB,  

príp. jednotlivých projektoch. 

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. RNDr. Ján  Spišiak, DrSc.,  jan.spisiak@umb.sk, 048/446 7434, 446 7244  

 

 

5. – 16. 11. 2012 
 

D-profil 

Výstava doktorandov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB. 

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, blok D, Ružová 13, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., jaroslav.uhel@umb.sk, 048/446 4230 

 

 

5. – 30. 11. 2012 

 
8.00 – 17.00 hod. 

Kresba, maľba, plastická a priestorová tvorba 

Výstava prác študentov 1. a 2. ročníka Katedry výtvarnej kultúry PF UMB zameraná na 

základné povinné výtvarné disciplíny. 

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Katedra výtvarnej kultúry, Ružová 13, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. art. Eva Hnatová, eva.hnatova@umb.sk, 048/446 4959  

 

 

mailto:jan.spisiak@umb.sk
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6. 11. 2012 
 

9.00 – 10.00 hod. 

Verejnosť a zdravie 

Prednáška zorientuje účastníkov v základnej terminológii v oblasti zdravia a životného 

prostredia, predstaví náplň a význam starostlivosti o verejné zdravie, oboznámi s platnou 

legislatívou a priblíži  organizáciu starostlivosti o zdravie verejnosti. Záujemcovia získajú 

prehľad o spôsobe a úrovni starostlivosti o zdravie verejnosti.    

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra životného prostredia, Tajovského 55,  

Banská Bystrica  

Kontakt: RNDr. Jana Dadová, PhD., jana.ruskova@umb.sk, 048/446 5808   

 

9.00 – 15.00 hod. 

Sociálny pedagóg v škole 

Odborný seminár sa uskutoční v rámci riešenia projektu KEGA č. 028UMB-4/2012 bude 

zameraný na monitoring súčasného stavu uplatnenie sociálnych pedagógov na základných 

a stredných školách v Slovenskej republike a ich problémy v praxi. Na podujatí sa zúčastnia 

školskí sociálni pedagógovia zo Slovenskej republiky, taktiež slovenskí a zahraniční 

predstavitelia sociálnej pedagogiky z oblasti teórie a praxe.  

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, zasadačka dekanátu č. 122 (prízemie), Ružová 13,  

Banská Bystrica 

Kontakt: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., jolana.hroncova@umb.sk, 048/446 4756, 

              doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., ingrid.emmerova@umb.sk, 048/446 4762 

 

10.30 – 12.00 hod. 

ScienceDirect a Scopus 

Seminár bude zameraný na vyhľadávanie v databázach ScienceDirect a Scopus,  

informácie o novinkách a nástrojoch na účinné využívanie databáz. 

Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51,  

Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk, 048/446 5311 

 

13.00 hod. 

Výskum v Tatranskom národnom parku a Národnom parku Nízke Tatry 

Po úspešnom vlaňajšom seminári s rovnakým zameraním, konanom tiež v rámci Dní vedy  

a otvorených dverí aj v tomto roku pripravila katedra bilológie a ekológie seminár. Jeho cieľom 

je prezentácia aktuálnych výsledkov z výskumu a ochrany oboch tatranských národných parkov 

(TANAP a NAPANT) pracovníkmi rôznych inštitúcií a náčrt ďalšieho výskumu  

a praktickej starostlivosti. 

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. Ing. Peter Urban, PhD., peter.urban@umb.sk, 048/446 7101 

 

13.00 – 14.00 hod. 

Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna  

Prednáška prof. RNDr. Romana Nedelu, DrSc. 

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, prednášková sála profesora Štefana Známa (miestnosť 

č. 234), Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., miroslav.haviar@umb.sk, 048/446 7224 

 

mailto:jana.ruskova@umb.sk
mailto:michaela.mikuskova@umb.sk
mailto:peter.urban@umb.sk
mailto:miroslav.haviar@umb.sk
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13.00 – 14.30 hod. 

Motýle Banskej Bystrice 

Prednáška zameraná na výskyt denných motýľov na rôznych biotopoch v rámci urbanizovaného 

prostredia a ich výpovedná hodnota o kvalite prostredia v meste. Pre poslucháčov budú 

vystavené  zbierky konkrétnych druhov, ktoré si budú môcť prezrieť počas prednášky. 

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra životného prostredia, Tajovského 40,  

Banská Bystrica 

Kontakt: RNDr. Eva Štrbová, PhD., eva.strbova@umb.sk, 048/446 5808 

 

14.00 hod. 

Prednáška o modernej maďarskej literatúre a umeleckom preklade 

Prednáška v maďarskom jazyku o modernej maďarskej literatúre a súčasných paradigmách 

teórie umeleckého prekladu.  

Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, blok C a S, Katedra hungaristiky, Ružová 14,  

Banská Bystrica 

Kontakt: PhDr. Zoran Ardamica, PhD., zoran.ardamica@umb.sk, 048/446 4148 

 

15.00 – 17.00 hod 

Preklad amerického bestselleru Laury Hillenbrandovej – Nezlomený 

Cieľom prednášky bude teoretická a praktická prezentácia  diela Laury Hillenbrandovej 

Nezlomený. Kniha vyšla v júni 2012 vo vydavateľstve Tatran v preklade člena katedry 

anglistiky a amerikanistiky PhDr. Martina Kubuša. Prekladateľ účastníkov prednášky oboznámi 

so špecifikami prekladu uvedeného diela, jeho skúsenosťami so spoluprácou s vydavateľom, 

editorom a pod. Prednáška bude spojená s premietaním dokumentárneho filmu na spomínanú 

tému i s tvorivými dielňami. Podujatie je určené jednak študentom prekladateľstva, no na svoje 

si nepochybne prídu aj priaznivci skutočných príbehov z druhej svetovej vojny. 

Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, Ružová 14, Banská Bystrica 

Kontakt: PhDr. Martin Kubuš, martin.kubus@umb.sk, 048/446 4141 

 

Ako sme rozdelili ČSFR 

Zákon o rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, vznik a tvorba Ústavy 

Slovenskej republiky, vytváranie inštitúcií a štátnych orgánov Slovenskej republiky. Beseda sa 

uskutoční s priamym účastníkom a aktérom deja doc. JUDr. Jánom Cuperom, CSc.  

Miesto: Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., jan.cuper@umb.sk, 048/446 3112  

 

 

6. – 9. 11. 2012 
 

Výstava aranžérskych prác študentov HUSU 

Na katedre hudobnej výchovy bude na vybranom priestore prezentovaný súbor individuálnych 

aranžérskych prác študentov HUSU z predchádzajúcich ročníkov. 

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Katedry hudobnej kultúry, Ružová 13, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Juraj Haško, PhD., juraj.hasko@umb.sk, 048/446 4522 

 

 

mailto:eva.strbova@umb.sk
mailto:zoran.ardamica@umb.sk
mailto:martin.kubus@umb.sk
mailto:jan.cuper@umb.sk
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7. 11. 2012 
 

9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod. 

Monitoring životného prostredia v programe GLOBE 

Cieľom podujatia bude prezentovať monitoring životného prostredia v medzinárodnom 

vzdelávacom programe GLOBE. Účastníci získajú základné informácie o monitoringu 

parametrov stavu životného prostredia, o tom ako správne vybrať vhodnú lokalitu na meranie  

a používať jednoduché základné meracie prístroje, ako aj interpretovať namerané dáta  

a identifikovať súvislosti.  

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, miestnosť č. 146, Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: Ing. Juraj Juraj Švajda, PhD. MSc., juraj.svajda@umb.sk, 048/446 7106 

 

9.00 – 15.00 hod. 

Výstava aktuálnych publikačných výstupov členov KAA FHV 

Výstava bude prezentovať ostatné publikačný výstupy (vedecké monografie, vysokoškolské 

učebnice a skriptá) členov Katedry anglistiky a amerikanistiky FHV UMB z oblasti anglickej 

jazykovedy, britskej a americkej literatúry a lingvodidaktiky. Okrem uvedených publikačných 

výstupov budú na výstave prezentované aj víťazné práce Študentskej vedeckej a umeleckej 

aktivity a vedecky najhodnotnejšie bakalárske a diplomové práce absolventov za ostatné 2 roky. 

Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, knižnica Katedry anglistiky a amerikanistiky, 

miestnosť č. K034, Tajovského 51, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Anna Vlčková, anna.vlckova@umb.sk, 048/446 5034  

 

13.00 – 16.00 hod. 

Pedagogické poradenstvo v materskej škole 

Workshop bude určený učiteľkám materských škôl, ktoré majú záujem o informácie a výmenu 

skúseností v oblasti pedagogického poradenstva. Cieľom workshopu bude prezentovať dôležité 

pravidlá a postupy v procese poskytovania rád a pomoci deťom a ich rodičom v materskej 

škole. Učitelia môžu získať odpovede na niektoré problémové otázky uskutočňovania 

poradenských činností a spolupráce s poradenskými zariadeniami.  

Miesto: Materská škola, Ul. 29. augusta, Banská Bystrica 

Kontakt:  PaedDr. Milena Lipnická, PhD., milena.lipnicka@umb.sk, 048/446 4856 

               Mgr. Eva Šávoltová, Ms29augusta@zoznam.sk, 048/414 1172 

 

14.00 hod. 

Súťaž v tlmočení 

Súťaž v tlmočení z jazyka maďarského do slovenského a zo slovenského do maďarského pre 

študentov programu maďarský jazyk a kultúra za účelom preverenia schopností a získania 

praktických skúseností študentov. 

Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, blok C, Katedra hungaristiky, Ružová 14,  

Banská Bystrica 

Kontakt: PhDr. Andrea Csíkány, PhD., csikany.andrea@umb.sk, 048/446 4137 

 

15.00 – 17.00 hod. 

Prezentácia publikovaných  výstupov z Cantus choralis Slovaca 2012 

Katedrové stretnutie učiteľov a študentov katedry hudobnej kultúry, na ktorom sa budú 

prezentovať tlačené publikované výstupy z medzinárodného sympózia CCHS 2012. 

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Katedra hudobnej výchovy, Ružová 13, Banská Bystrica 

Kontakt: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., milan.pazurik@umb.sk, 048/446 4518 

mailto:juraj.svajda@umb.sk
mailto:anna.vlckova@umb.sk
mailto:csikany.andrea@umb.sk
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15.00 – 17.00 hod. 

Okrúhly stôl doktorandov – prezentácia výskumných projektov a aktivít 

Vedecké diskusné podujatie, pri ktorom študenti doktorandského štúdia prezentujú svoje 

výskumné projekty, dosiahnuté čiastkové výsledky a konfrontujú ich s názormi svojich 

školiteľov a ostatných odborníkov. 

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Katedra hudobnej výchovy, Ružová 13, Banská Bystrica 

Kontakt: prof. Belo Felix, PhD., belo.felix@umb.sk, 048/446 4516 

 

Rímsky simulovaný súdny spor 

Simulácia občianskeho procesu na základe antického rímskeho práva. Sporové konanie pred 

úradníkom, Sporové konanie pred sudcom. Na podujatí budú účinkovať študenti Právnickej 

fakulty UMB pod vedením JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. 

Miesto: Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica 

Kontakt: JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., michal.turosik@umb.sk, 048/446 3148  

 

 

8. 11. 2012 
 

10.00 – 11.00 hod. 

Ako sa v CERNe na LHC varí raný vesmír  

Prednáška o tom, ako v jadrových zrážkach pri najvyšších energiách vzniká plazma z kvarkov  

a gluónov a o tom, ako takúto veľmi horúcu hmotu skúmame a čo o nej vieme.  

Miesto: budova Fakulty prírodných vied a Fakulty humanitných vied UMB, miestnosť č. 257 

(2. poschodie, oproti výťahu), Tajovského 40, Banská Bystrica 

Kontakt: doc. dr. Boris Tomášik, boris.tomasik@umb.sk, 048/446 7206 

 

10.00 – 11.30 hod. 

Ukážka tlmočníckych zručností a prezentácia tlmočníckej techniky 

Prezentácia novej tlmočníckej učebne vybavenej najmodernejšou tlmočníckou technikou 

v súlade s európskymi štandardmi. Možnosť zoznámiť sa bližšie so špecifikami tlmočenia 

a vyskúšať si túto zaujímavú a zároveň náročnú intelektuálnu činnosť na vlastnej koži. 

Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, učebňa C 422, Ružová 11, Banská Bystrica 

Kontakt: PhDr. Miroslava Melicherčíková, miroslava.melichercikova@umb.sk, 048/446 4173 

 

12.30 – 14.00 hod. 

Prezentácia CAT nástroja Trados, ukážka prekladania v tomto translatologickom nástroji 

Prezentácia najčastejšie používaného CAT nástroja Trados. Ukážka základných postupov pri 

práci s týmto nástrojom. Možnosť vyskúšania softvéru a porovnanie s bežnými postupmi  

pri preklade.  

Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, učebňa C 413, Ružová 11, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Zuzana Kraviarová, zuzana.kraviarova@umb.sk, 048/446 4140  

 

mailto:michal.turosik@umb.sk
mailto:boris.tomasik@umb.sk
mailto:miroslava.melichercikova@umb.sk
mailto:zuzana.kraviarova@umb.sk,
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13.00 – 14.00 hod. 

Chémia pod Urpínom 

Vedecký seminár katedry chémie v rámci cyklu Chémia pod Urpínom sa realizuje pravidelne 

6 – 12 x počas semestra od roku 2009. Na seminári budú  prezentované výsledky výskumu 

pracovníkov katedry a pozvaných hostí z domácich a zahraničných vzdelávacích a výskumných 

inštitúcií. 

Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, knižnica Katedry chémie, miestnosť č. 346,  

Tajovského 40, Banská Bystrica  

Kontakt: RNDr. Miroslav Iliaš, PhD., miroslav.ilias@umb.sk, 048/446 7351 

 

14.00 – 17.00 hod. 

Výsledky vedy a výskumu na Katedre psychológie PF UMB a spolupracujúcich 

pracoviskách v praxi 

Seminár bude zameraný na prezentáciu výsledkov vedeckého skúmania, ktoré dosiahli 

pracovníci katedry psychológie a pracovníci v psychologickej praxi v rámci rôznych 

realizovaných vedecko-výskumných projektov. Súčasťou seminára bude aj prezentácia 

problémov psychologickej praxe a spolupráce akademickej pôdy s prakticky orientovanými 

pracoviskami.  

Miesto: Pedagogická fakulta UMB, blok C 209, Ružová 13, Banská Bystrica 

Kontakt: PhDr. Peter Kopp, peter.kopp@umb.sk, 048/446 4717 

 

15.00 hod. 

Čo majú spoločné projekt „Miestne komunity“ s projektom „World Community Grid“? 

V rámci prezentácie búdu predstavené dva výskumné „komunitné“ projekty – domáci projekt 

Miestne komunity a globálny projekt World Community Grid. Po ich bližšej charakteristike, 

budú priblížené možnosti participácie na týchto projektoch aj pre záujemcov z radov širšej 

odbornej verejnosti. 

Miesto: Centrum vedy a výskum UMB, poslucháreň U9 (4. poschodie, miestnosť č. 419),  

Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica 

Kontakt: RNDr. Tomáš Chorvát, PhD., tomas.chorvat@umb.sk, 048/446 6215 

 

15.00 – 16.00 hod. 

Koncert pre cvičnú školu  ZŠ Ďumbierska, ZUŠ (resp. podľa ďalších požiadaviek škôl)  

Študenti pripravia motivačný výchovný koncert pre vybranú cvičnú školu v rozsahu  

cca 45 minút. 

Miesto: podľa dohody (ZŠ Ďumbierska; Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13) 

Kontakt: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD., libor.fridman@umb.sk, 048/446 4511 

 

 

8. – 9. 11. 2012 
 

10.00 – 16.00 hod. 

Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities  

and Challanges IV. 

Konferencia s medzinárodnou účasťou bude zameraná na výmenu teoretických a praktických 

poznatkov o nových trendoch v manažmente organizácií, nadviazanie a prehĺbenie kontaktov 

s odborníkmi z domácich aj zahraničných inštitúcii. 

Miesto: Hotel SATEL, Mnoheľová 825, Poprad 

Kontakt: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD., lubica.lesakova@umb.sk, 048/446 2716 

mailto:miroslav.ilias@umb.sk
mailto:tomas.chorvat@umb.sk
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9. 11. 2012 

 
INTERPOLIS 2012 – IX. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov  
Konferencia bude určená hlavne pre študentov a doktorandov, ktorá je rozdelená do troch 

sekcií. Prvá sekcia sa venuje politologickým a právnym aspektom vývoja moderného 

politického systému. Druhá teoretickým a praktickým otázkam medzinárodných vzťahov 

a tretia kríze EÚ a novým bezpečnostným výzvam. 

Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská 

Bystrica 

Kontakt: Mgr. Petra Bolfová, petra.bolfova@umb.sk, 048/446 1245   

 

 

14. 11. 2012 
 

12.15 – 13.15 hod. 

Les élections presidentielles en France et la France aprés 

Prednáška s prvou radkyňou francúzskeho veľvyslanca Heléne Roos sa uskutoční najmä pre 

francúzsky hovoriacich študentov. Téma je aktuálna a to zhodnotenie francúzskych 

prezidentských volieb a obdobia po voľbách. Študenti  získajú kontakt s francúzštinou  

a vedomosť o priebehu volieb. 

Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská 

Bystrica 

Kontakt: Veronika Smažáková, veronika.smazakova@gmail.com 

 

 

15. 11. 2012 
 

8.00 – 18.00 hod. 

Dobro a zlo, alebo o morálke 

Cieľom sympózia bude tematizovať morálny vývin človeka a podporiť vedecký diskurz  

v prislúchajúcich vedeckých oblastiach. Sympózium vytvorí priestor pre výmenu, prezentáciu 

a odbornú  recenziu aktuálnych výskumných zámerov účastníkov. 

Miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ul. č. 28, Banská Bystrica 

Kontakt: Mgr. Ján Kaliský, PhD., jan.kalisky@umb.sk, 048/446 4317 

 

9.30 – 10.50 hod. 

Úloha miestnej samosprávy v rozvoji vzdelávania v meste Poprad 

Diskusia so zástupcami Mestského úradu v Poprade o rozvoji vzdelávania. 

Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Inštitút manažérskych systémov v Poprade, Francisciho 8, 

Poprad 

Kontakt: doc. Ing. Ján Závadský, PhD.,  jan.zavadsky@umb.sk, 052/426 2323 

 

 

mailto:petra.bolfova@umb.sk
mailto:veronika.smazakova@gmail.com
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21. 11. 2012 

 
12.15 – 13.45 hod. 

„Slowakisch – Österreichische politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit“  

Prednáška rakúskeho veľvyslanca prinesie podrobný prehľad vývoja slovensko-rakúskych 

vzťahov v politickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti. Zároveň poukáže na hlavné výhody  

a nevýhody ich spolupráce a zmeny, ktoré boli dosiahnuté vstupom Slovenska do Európskej 

únie. Prednáška bude v nemeckom jazyku, čím sa u študentov  predpokladá rozvoj ich znalostí 

nemeckého jazyka.  

Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská 

Bystrica 

Kontakt: p. veľvyslanec Markus Wuketich, serfelovas@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:serfelovas@gmail.com
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici http://www.umb.sk     

Ekonomická fakulta UMB  http://www.ef.umb.sk  

Fakulta humanitných vied UMB http://www.fhv.umb.sk  

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB     http://www.fpvmv.umb.sk   

Fakulta prírodných vied UMB  http://www.fpv.umb.sk  

Pedagogická fakulta UMB  http://www.pdf.umb.sk  

Právnická fakulta UMB  http://www.prf.umb.sk  

Univerzitná knižnica UMB  http://www.library.umb.sk   

Centrum vedy a výskumu UMB  http://www.cvv.umb.sk  
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