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ÚVOD
Vážení priatelia,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávila v roku 2008 už 16. výročie svojho
vzniku. Výročná správa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú Vám predkladám,
podáva prehľad hlavných aktivít akademického života za uplynulý rok. Jej zmyslom je
poskytnúť odbornej verejnosti, štátnej správe, vysokým školám a všetkým partnerom obraz
a relevantné informácie o vývoji a dosiahnutých výsledkoch UMB v roku 2008. Jednotlivé
kapitoly zachytávajú kvalitatívnu i kvantitatívnu stránku rozvoja v hlavných oblastiach
činnosti.
V roku 2008 začal proces komplexnej akreditácie UMB. Univerzita robila všetko preto,
aby v zmysle
nariadenia vlády SR a nadväzných pracovných materiálov MŠ SR
a Akreditačnej komisie splnila Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké
školy (KZU). Koncom roka navštívila univerzitu pracovná skupina Akreditačnej komisie,
ktorá potvrdila plnenie kritérií KZU 1, 2, 3, 4 a 5. Univerzitné postavenie našej
vysokoškolskej inštitúcie potvrdzuje aj prijatie Univerzity Mateja Bela do Európskej asociácie
univerzít (EUA).
V záujme zabezpečenia plnenia poslania a úloh Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, pre posilnenie oblastí výskumu a odstránenie duplicít v študijných programoch
podávaných na akreditáciu došlo v marci 2008 k presunom a integrácii pracovísk ako celkov
medzi Fakultou humanitných vied UMB, Fakultou prírodných vied UMB a Pedagogickou
fakultou UMB.
Na Pedagogickú fakultu UMB bola z Fakulty humanitných vied UMB presunutá
katedra hudby, katedra výtvarnej tvorby a katedra andragogiky a psychológie. Na Fakultu
humanitných vied UMB bola z Pedagogickej fakulty UMB presunutá katedra telesnej
výchovy a katedra slovenského jazyka a literatúry. Na Fakultu prírodných vied UMB bola
z Pedagogickej fakulty UMB presunutá katedra matematiky.
V apríli a v máji 2008 Akademický senát UMB, Vedecká rada UMB a Správna rada
UMB schválili Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na
obdobie rokov 2008 – 2013.
Víziou je, aby Univerzita Mateja Bela, ktorá už jednoznačne potvrdila svoje postavenie
lídra vo vzdelávaní regiónu stredného Slovenska, bola v roku 2013 vďaka preukázanej kvalite
vzdelávania a úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, excelentnosti vybraných
oblastí výskumu v aktívnej medzinárodnej spolupráci a v spolupráci s praxou, ako aj vďaka
odbornej, športovej a umeleckej prezentácii na verejnosti vnímaná ako silná národná
univerzita medzinárodného významu.
Na základe toho strategickým zámerom UMB je byť:
•

uznávaná vzdelávacia inštitúcia s jedinečnými študijnými programami, príťažlivá
a priateľská pre študentov zo Slovenska aj zo zahraničia,

•

vyhľadávané centrum pre celoživotné vzdelávanie dospelých, vrátane zahraničných
Slovákov,

•

centrum vedy a výskumnej činnosti stredného Slovenska s medzinárodne uznávanými
výskumnými tímami a projektmi,

•

šíriteľka národnej kultúry s rozvinutou umeleckou a športovou činnosťou doma
i v zahraničí,
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•

dynamická a flexibilná inštitúcia, zodpovedná k potrebám spoločnosti a orientovaná na
ich naplnenie, presvedčivá a dôveryhodná pre širokú sieť partnerov a prax,

•

inštitúcia efektívne riadená a integrovaná, s pevnými vnútrouniverzitnými väzbami
a ekonomicky stabilná,

•

inštitúcia náročná, ale aj starostlivá k svojim zamestnancom a k ich profesionálnemu
rozvoju.

Rozpracovanie Dlhodobého zámeru rozvoja UMB na obdobie rokov 2008-2013 do
konkrétnych úloh schválil Akademický senát UMB dňa 30. júna 2008. Výročná správa
o činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2008 ukazuje ako sa stanovené
úlohy podarilo v roku 2008 naplniť.
Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí sa svojou prácou podieľali na
napĺňaní hlavných cieľov v roku 2008. Verím, že dobrou spoluprácou všetkých súčastí
univerzity zvládneme náročné úlohy, ktoré boli prijaté v Dlhodobom zámere UMB.

Beata Kosová
rektorka
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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UNIVERZITE
1.1 Základné informácie
Adresa univerzity:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

048/446 1111
Fax: 048/415 3180
http://www.umb.sk
Vedenie univerzity:
Rektorka:

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

048/446 1151
e-mail: rektorka@umb.sk

Prorektorka pre pedagogickú činnosť:
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.

048/446 1166
e-mail: milota.vetrakova@umb.sk

Prorektor pre rozvoj a informatizáciu:
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

048/446 1119
e-mail: stanislav.holec@umb.sk

Prorektor pre vedu a výskum:
doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

048/446 1122
e-mail: roman.nedela@umb.sk

Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou:
doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.

048/446 1126
e-mail: jan.chorvat@umb.sk
Kvestorka:
Ing. Ružena Fraňová

048/446 1153
e-mail: kvestorka@umb.sk

6

1.2 Organizačná štruktúra
UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSRICI

REKTORÁT

ÚSEK KVESTORA

ÚSEK REKTORA

sekretariát kvestora

kancelária rektora

referát miezd
a ľudských zdrojov
referát
právnych služieb

prorektor pre
pedagogickú
činnosť

odbor
ekonomických
analýz a stratégií

oddelenie kontroly
prorektor pre
vedu a výskum
odbor
prevádzky

odbor správy
majetku
a investícií

EF

FHV

prorektor pre
rozvoj
a informatizáciu
prorektor pre
medzinárodnú
spoluprácu a vzťahy
s verejnosťou

FPVaMV

FPV

PF

PrF

UK

SÚZ

Použité skratky
EF
FHV
FPVaMV
FPV
PF
PrF
UK
SÚZ

Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Univerzitná knižnica
Správa účelových zariadení
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1.3 Kolégium rektorky
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.
Ing. Ružena Fraňová
prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc.
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Mgr. Zuzana Piliarová
Ing. Jozef Mrena
PhDr. Ľudmila Homolová
Mgr. Simona Štepanovícová
Ján Nota

1.4 Akademický senát UMB
predseda
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
podpredseda
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
členovia
zamestnanecká časť
JUDr. Ivana Šošková, PhD.
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
PhDr. Adriana Mikulčíková, PhD.
PhDr. Slávka Beracková
Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc.
Bc. Miriam Hudobová
študentská časť
Bc. Tomáš Šufák
Andrej Baláž
Milan Slezák
Peter Paľonder
Zlatica Milová
Bc. Andrea Ferjenčíková
tajomníčka
Mgr. Monika Luptáková

PF UMB
FHV UMB

PrF UMB
FPV UMB
EF UMB
FPVaMV UMB
R UMB
R UMB
SÚZ UMB
PrF UMB
PF UMB
FPV UMB
FHV UMB
EF UMB
FPVaMV UMB
R UMB
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1.5 Vedecká rada UMB
Interní členovia
1. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
2. prof. PhDr. František Briška, CSc.
3. doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
4. doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
5. prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
6. doc. PaedDr. Karol Gırner, CSc.
7. prof. PhDr. Michal Harpáň, CSc.
8. prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
9. prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.
10. doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.
11. prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.
12. prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
13. prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
14. prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc.
15. doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
16. doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
17. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
18. prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
19. prof. JUDr. Róbert Schronk, CSc.
20. prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
21. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
22. prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
23. prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.
24. prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
25. prof. Ing. Ján Zelený, CSc.
26. prof. Ing. Viera Marková, PhD.

(R UMB, PF UMB)
(FPVaMV UMB)
(ÚVV UMB)
(FPV UMB)
(FPV UMB)
(FHV UMB)
(FHV UMB)
(FPV UMB, R UMB)
(PF UMB)
(EF UMB, R UMB)
(FHV UMB)
(FPVaMV UMB)
(PF UMB)
(FPVaMV UMB)
(PrF UMB)
(FPV UMB, R UMB)
(PF UMB)
(PF UMB)
(PrF UMB)
(EF UMB)
(FHV UMB)
(EF UMB, R UMB)
(PF UMB)
(FHV UMB)
(FPV UMB)
(EF UMB)

Externí členovia
1.
2.
3.
4.

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
doc. PhDr. František Gahér, CSc.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
prof. PhDr. Zdeňek Jirásek, CSc.

5. Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
6. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
7. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
8. prof. h.c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.
9. prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

(FF UK Bratislava)
(UK Bratislava, rektor)
(VŠE v Praze, ČR, rektor)
(dekan Filozoficko – prírodovedeckej
fakulty Sliezskej univerzity v Opave, ČR)
(predseda SAV)
(Slovenské národné múzeum Bratislava,
riaditeľ Múzea židovskej kultúry)
(EU v Bratislave, rektor)
(generálny riaditeľ Sekcie vedy
a techniky MŠ SR, TU Zvolen)
(TU Zvolen, rektor)
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1.6 Správna rada UMB
predseda
Mgr. Ivan Saktor
podpredseda
Ing. Janka Benčová
členovia
Doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Ing. Vlastimil Koiš
Ing. Ľubomír Chrenko
JUDr. Bohumil Novák
JUDr. František Kočka
Ing. Igor Šulaj
Ing. Peter Valach
Ing. Peter Martinka
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
Ing. Robert Šimončič
Lucia Garajová

2 PROFIL UNIVERZITY
UMB je verejnou vysokou školou, založenou v roku 1992. Ako právnická osoba má
svoje právne postavenie definované v Štatúte UMB. V súčasnosti má 6 fakúlt: Ekonomickú
fakultu, Fakultu humanitných vied, Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov,
Fakultu prírodných vied, Pedagogickú fakultu a Právnickú fakultu.
Poslaním Univerzity Mateja Bela je poskytovanie vysokoškolského a ďalšieho
vzdelávania porovnateľného s európskou a svetovou kvalitou, uskutočňovanie základného
a aplikovaného výskumu korešpondujúceho s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch
a potrebách spoločenskej praxe a udržiavanie a rozvíjanie hodnôt slovenskej a svetovej
kultúry.
Univerzita Mateja Bela ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania
v bakalárskom, magisterskom, inžinierskom i doktorandskom štúdiu v študijných odboroch
a študijných programoch v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnych, ekonomických
a právnych vied, humanitných vied, prírodných vied, informatických vied, matematiky,
informačných a komunikačných technológií a sociálnych služieb a cudzích jazykov.
Univerzita Mateja Bela ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru
prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho
ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým
a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických a spoločensky
zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.
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3 OBLASŤ VZDELÁVANIA
3.1

Všeobecná charakteristika

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej fakulty prijímajú študentov len na
akreditované študijné programy v príslušných študijných odboroch. Aplikáciou kreditového
systému štúdia, organizovaním štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia, zvyšovaním
mobility študentov a učiteľov sa napĺňajú závery Bolonskej deklarácie a zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
Informácie o možnostiach štúdia sú zverejnené na webových stránkach fakúlt
a univerzity, publikované v brožúrke Pred štartom na vysokú školu vydavateľstva
INFOPRESS. Na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva a na portáli
vysokých škôl v časti Informácie o vysokých školách
sú zverejnené informácie
o možnostiach štúdia na vysokých školách v SR. Tradične sa Univerzita Mateja Bela
prezentuje informáciami o možnostiach štúdia na veľtrhu vzdelávania Akadémia 2008 v
Bratislave, na osobných stretnutiach s uchádzačmi o štúdium v spolupráci s Úradom práce
sociálnych veci a rodiny v Humennom s vybranými strednými školami a v slovenských
denníkoch (Hospodárske noviny, Pravda, Trend a iné).
Záujem o štúdium študijných programov prevyšuje možnosti prijatia. V prvom
a druhom stupni sa ponúklo 295 študijných programov denného a externého štúdia (z toho 64
študijných programov externého štúdia). Túto ponuku využilo 15 287 záujemcov o štúdium,
z ktorých sa po absolvovaní a vykonaní prijímacích skúšok zapísalo 5 920 študentov.
V treťom stupni štúdia sa ponúklo 40 študijných programov, na ktoré sa prijalo 114
doktorandov a zapísalo 111.
Počtom študentov patrí Univerzita Mateja Bela k popredným univerzitám a vysokým
školám na Slovensku. Podľa štatistiky Ústavu informácií a prognóz školstva k 31.10.2008
študovalo na vysokých školách a univerzitách 194 992 študentov. Podiel UMB na počte
študentov všetkých stupňov štúdia je 7,81 %. Štruktúra študujúcich podľa stupňov a foriem
štúdia sa mení. Na študentov UMB v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia pripadá
8,02 %, z toho v dennom štúdiu študuje 6,57 % a v externom štúdiu 11,79 %. V treťom stupni
štúdia k 31.10.2008 bolo zapísaných na nové študijné programy do prvého roka 111
doktorandov, z toho je 57 v dennej forme štúdia. Spolu študuje v doktorandskom štúdiu 386
doktorandov. Kým podiel študentov doktorandského štúdia k študentom prvého a druhého
stupňa štúdia tvoril na UMB 2,53 % (podiel na ostatných univerzitách v SR je 5,02 %). Podiel
doktorandov na počte doktorandov v SR je 3,94 %.
V roku 2008 (podľa údajov CRŠ k 31.10.2008) ukončilo štúdium 5 157 absolventov
(z toho 62 doktorandov, čo je 9,30 % výkonu verejných vysokých škôl.

3.2

Vyhodnotenie prijímacieho konania

V súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja UMB predložili 21. apríla 2008 fakulty
návrhy na úpravu plánovaného počtu prijatia študentov na akademický rok 2008/2009.
Schválená verzia plánovaného počtu študentov je v tabuľke 3.1.
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Tab. 3.1 Plánovaný a upravený počet študentov na akademický rok 2007/2008
Denné štúdium
Fakulta

1. stupeň
PP
UP
R
520
600
EF
-80
836
745
FHV
-91
563
561
FPV
-2
220
150
FPVaMV
-70
525
626
PF
-100
220
220
PrF
0
Spolu
3065 2721
-343
Vysvetlivky: PP - Plánovaný počet
UP - Upravený počet
R - Rozdiel

2. stupeň
PP
UP
610 610
365 290
395 156
155 155
456 336
180 180
2161 1727

Externé štúdium
R
0
-75
-239
0
-120
0
-434

1. stupeň
PP
UP
R
300
260
-40
475
439
-36
385
291
-94
40
40
0
442
354
-88
220
220
0
1862 1604 -258

2. stupeň
PP
UP
300
300
195
198
430
377
110
110
245
265
80
80
1360 1330

R
0
3
-53
0
20
0
-30

V prvom stupni denného štúdia znížili fakulty kapacity plánovaného počtu
prijímaných študentov o 343 oproti pôvodnému plánu (o 1001 študentov menej oproti roku
2007/2008). V druhom stupni denného štúdia bola znížená kapacita na prijatie o 434 miest.
V externom štúdiu v 1. a v 2. stupni štúdia sa znížil počet plánovaných miest na prijatie o 288
študentov. Pôvodne plánovaný počet študentov bol 8 448. Upravený a schválený počet
prijímaných študentov bol 7 382, čo je zníženie o 12,62 %. Znížením plánovaného počtu
študentov reaguje univerzita na postupné napĺňanie ukazovateľa komplexnej akreditácie
KZU6.
Podávanie prihlášok na študijné programy jednotlivých fakúlt sa uskutočnilo v súlade
s harmonogramom. Harmonogram podávania prihlášok na štúdium, poplatky za prijímacie
konanie a harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2008/2009 sú v tabuľke
3.2.
Tab. 3.2 Harmonogram podávania prihlášok na štúdium, poplatky za prijímacie
konanie a harmonogram prijímacieho konania
Harmonogram podávania prihlášok na štúdium v akademickom roku 2008/2009
Fakulta
EF
FHV
FPV
FPVMV
PF
PrF

1. stupeň
denná forma
externá forma
28.2.2008
29.2.2008
7.3.2008
14.3.2008
15.6.2008
29.2.2008
28.2.2008

2. stupeň
denná forma
externá forma
30.4.2008
29.2.2008
7.3.2008
15.4.2008
29.2.2008 (ŠP Sociálna práca) ostatné
ŠP do 28. 3. 2008
30.6.2008

3. stupeň
15.6.2008
31.5.2008
7.3.2008
14.3.2008
29.2.2008

Poplatky za prijímacie konanie v akademickom roku 2008/2009
Poplatok za PP
Fakulta
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
900,00 Sk
1 200,00 Sk
EF
1 000,00 Sk
500,00 Sk
1 000,00 Sk
FHV
700,00 Sk
FPV
1 500,00 Sk
FPVMV
900,00 Sk
PF
1 500,00 Sk
PrF
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Harmonogram prijímacieho konania v akademickom roku 2008/2009
1. stupeň
2. stupeň
Fakulta
denná forma
externá forma
denná forma
externá forma
16.-20.6.2008
9.7.2008
EF
21.4.-25.4.2008 (talentové)
9.6.-20.6.2008 (písomná časť)
FHV
9.6.-20.6.2008 (písomná časť)
9.-13.6.2008

FPV

9.-13.6.2008

9.-12.6.2008

14.7.2008
12.6.2008
(1.kolo)
11.7.2008
(2. kolo)

11.7.2008

FPVMV
21.-25.4.2008 (praktická)
9. - 20.6.2008 (písomná časť)
23.-25.6.2008
26.-27.6.2008

PF
PrF

3. stupeň
30.6.2008
24.6.-27.6.2008
15.7.2008

11.7.2008
11.7.2008

9. - 20.6.2008 (písomná časť)

jún 2008

Prijímacie konanie na akad. rok 2008/2009 uskutočnili fakulty UMB v súlade s § 58
ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Podmienky prijatia na štúdium boli prerokované a schválené v akademických
senátoch fakúlt.
Prijímacie konanie na akad. rok 2008/2009 sa uskutočnilo celkom v 181
akreditovaných bakalárskych študijných programoch, čo je o 5,73 % študijných programov
menej ako v predchádzajúcom akad. roku (192 študijných programov). Prijímacie konanie
v magisterskom, resp. inžinierskom stupni štúdia sa uskutočnilo v 114 akreditovaných
študijných programoch, čo je nárast o 167,74 % v porovnaní s minulým akad. rokom (83
študijných programov). Ide o relatívny nárast vyvolaný skutočnosťou, že väčšina fakúlt
nerobila prijímacie konanie na druhý stupeň z dôvodu 5. ročných študijných programov.
Ak zhrnieme, prijímacie konanie na prvý a druhý stupeň štúdia sa organizovalo v 295
študijných programoch UMB. Podľa evidencie k 31.10.2008 získali fakulty univerzity právo
organizovať štátne skúšky a uskutočňovať prijímacie konanie v súlade s rozhodnutiami
vydanými Ministerstvom školstva SR v 1038 študijných programoch denného a externého
štúdia. Prehľad o ponuke študijných programov v dennom a externom štúdiu na jednotlivých
fakultách UMB ponúkaných uchádzačom o štúdium z počtu akreditovaných študijných
programov znázorňuje tabuľka 3.3.

Mgr./Ing.

Bc.

Mgr./Ing.

(počet ŠP)

(počet ŠP)

(počet ŠP
celkom)

(počet ŠP
celkom)

D

EF
FHV
FPV
FPVaMV
PF
PrF
Spolu

E

5
63
43
4
29

D

5
10
7
1
12

E

6
28
22
3
26

5
6
5
2
9

21
107
77
10
76

Spolu

Bc.

Spolu

fakulta

Tab. 3.3 Počty študijných programov v dennej a externej forme štúdia, v ktorých sa
konali prijímacie pohovory v akademickom roku 2007/2008

E

podiel
ponúkaných
ŠP na
celkovom
počte ŠP
(Bc.)

podiel
ponúkaných
ŠP na
celkovom
počte ŠP
(Mgr./Ing.)

podiel
ponúkaných
ŠP na
celkovom
počte ŠP
(celkom)

D

E

D

5
137

5
98

8
100

8
76

26
411

100,00
31,06

31,25
19,32

57,69
26,03

87
4
75

75
2
73

86
3
70

54
3
65

302
12
283

30,86
83,33
20,95

19,29
83,33
25,93

25,50
83,33
26,86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

100,00

100,00

100,00

145

36

86

28

295

309

254

268

207

1038

32,15

24,00

28,42

Bc. - Bakalárske štúdium
Mgr./Ing. - Magisterské resp. Inžinierske štúdium
ŠP – študijný program

D - Denná forma štúdia
E - Externá forma štúdia
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V prijímacom konaní sa ponúkli všetky akreditované študijné programy bakalárskeho
štúdia na Ekonomickej fakulte a bakalárskeho a magisterského štúdia na Právnickej fakulte.
Z počtu akreditovaných študijných programov najmenej programov ponúkla v prijímacom
konaní Fakulta prírodných vied (25,50 %) a Fakulta humanitných vied (26,03 %).
Bez prijímacieho konania za predpokladu splnenia stanovených podmienok prijímali
uchádzačov o štúdium nasledovné fakulty:
-

Ekonomická fakulta (v prvom stupni 5 študijných programov denného štúdia, z toho 1
študijný program v slovenskom a anglickom jazyku a 5 študijných programov externého
štúdia; v druhom stupni 6 študijných programov denného štúdia a 5 študijných programov
externého štúdia),
- Fakulta humanitných vied (v prvom stupni 10 študijných programov denného štúdia a 3
študijné programy externého štúdia; v druhom stupni 28 študijných programov denného
štúdia a 6 študijných programov externého štúdia),
- Fakulta prírodných vied (v prvom stupni 19 študijných programov denného štúdia a 6
študijných programov externého štúdia; v druhom stupni 22 študijných programov
denného štúdia a 4 študijné programy externého štúdia),
- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (v prvom stupni denného štúdia 1
študijný program v anglickom jazyku),
- Pedagogická fakulta (v prvom stupni 4 študijné programy denného štúdia a 2 študijné
programy externého štúdia; v druhom stupni 22 študijných programov denného štúdia a 3
študijné programy externého štúdia),
- Právnická fakulta (v druhom stupni denného štúdia 1 študijný program a v externom
štúdiu 1 študijný program).
V prijímacom konaní 2008/2009 zaevidovali fakulty Univerzity Mateja Bela 15 468
prihlášok, čo je oproti prijímaciemu konaniu v predchádzajúcom akademickom roku o 618
prihlášok viac (4,16 %).
V prvom stupni štúdia bolo zaevidovaných 11 293 platných prihlášok, čo je oproti
minulému roku o 857 (7,59 %) menej. V druhom stupni 3 994 prihlášok, čo predstavuje nárast
o 1 431 (55,83 %) prihlášok. V treťom stupni štúdia bolo evidovaných 181 prihlášok, čo je
o 44 (32,12 %) viac oproti minulému akademickému roku.

Pomer počtu
zapísaných k
počtu prijatých

Počet zapísaných

8490

6 366

4 133

133,36

74,48

64,92

2.

1640

2 563

1825

1 567

1 430

116,46

87,20

91,26

3.

117

137

124

109

104

113,76

88,89

95,41

Spolu

7306

14 850

10 439

8 042

5 667

129,81

77,57

70,47

1.

4477

11 293

9549

5 755

3491

165,93

76,57

59,57

2.

3261

3 994

3258

2 841

2429

114,68

76,85

88,21

3.

134

181

162

114

111

142,11

82,84

97,37

Spolu

7872

15 468

12 969

8 710

6 031

148,90

76,79

69,40

Pomer počtu
zapísaných k
plánovanému
počtu prijatých

12 150

Pomer počtu
zúčastnených na
prijímacom
konaní k počtu
prijatých

Počet prihlášok

5549

Počet prijatých

Plánovaný počet
novoprijatých

1.

Počet
zúčastnených na
prijímacom
konaní

Stupeň štúdia

2008/2009

2007/2008

Akademický rok

Tab. 3.4 Počty uchádzačov a prijatých do prvého roku vysokoškolského štúdia
k 31.10.2007 na študijné programy 1., 2. a 3. stupňa
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Z 15 468 evidovaných prihlásených uchádzačov sa na prijímacom konaní zúčastnilo
12 969 uchádzačov (83,84 %). Percento zúčastnených na prijímacom konaní v porovnaní
s predchádzajúcim rokom je vyššie o 13,37 %, čo je pozitívny trend. Podľa štatistických
výstupov z fakúlt sa prijalo celkom 8 710 uchádzačov. Z prijatých uchádzačov sa na štúdium
zapísalo 6 031 (69,24 %) študentov. V súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja univerzity
„znižovať počet zapísaných študentov na bakalárske štúdium“ sa do prvého stupňa štúdia
zapísalo o 642 študentov menej ako v predchádzajúcom akademickom roku. V druhom stupni
sa počet zapísaných študentov zvýšil oproti roku 2007/2008 o 999 a v treťom stupni o 7
študentov.
Tab. 3.5 Prijímacie konanie UMB v rokoch 2001/2002-2008/2009 (1. a 2. stupeň)

% zapísaných
z prijatých

Počet zapísaných

% prijatých zo
zúčastnených

všetci prijatí

Počet
zúčastnených

Počet
prihlásených

Plán prijatia
(upravený)

% zapísaných z
prijatých

Externé štúdium
Počet zapísaných

% prijatých zo
zúčastnených

Počet všetkých
prijatých

Počet
zúčastnených

Počet
prihlásených

Plán prijatia
(upravený)

Akademický rok

Denné štúdium

2001/2002

1748 8066 5920 2283 38,56 1491 65,31 2718 4920 3803 3410 89,67 3455 101,32

2002/2003

1797 7106 5720 2317 40,51 1552 66,98

502

92,96

2003/2004

1742 4733 3598 2023 56,23 1476 72,96 1922 4637 3032 2342 77,24 2233

95,35

2004/2005

2102 7470 5603 2791 49,81 1715 61,45 4191 7977 4388 3936 89,70 2462

62,55

2005/2006

2863 9576 8164 4862 59,55 2880 59,23 2085 5706 4658 3845 82,55 2959

76,96

2006/2007

3703 9552 5655 5004 88,49 2483 49,62 3133 4842 2934 2802 95,50 2521

89,97

2007/2008

3936 9442 6369 4543 71,33 2861 62,98 3222 5271 3946 3390 85,91 2702

79,71

2008/2009

4448 10445 8648 5283 61,09 3516 66,55 2934 4842 4159 3313 79,66 2404

72,56

100

936

698

540 77,36

Graf 3.1 Prijímacie konanie na UMB v dennom štúdiu AR 2001/2002 až 2008/2009 pre
1. a 2 stupeň
12000
2001/2002

Počty osôb

10000

2002/2003

8000

2003/2004
6000

2004/2005

4000

2005/2006
2006/2007

2000

2007/2008
2008/2009

0
Plán prijatia
(upravený)

Počet
prihlásených

Počet
zúčastnených

Počet všetkých % prijatých zo
prijatých
zúčastnených

Počet
zapísaných

% zapísaných z
prijatých

Denné štúdium

15

Graf 3.2 Prijímacie konanie na UMB v externom štúdiu AR 2001/2002 až 2008/2009 pre
1. a 2 stupeň
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3.3

Študenti UMB

K 31. 10. 2008 študuje v prvom a druhom stupni štúdia na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici 14 849 študentov (o 715 menej ako v predchádzajúcom akademickom
roku), v treťom stupni 386 (o 41 menej). Podiel študentov tretieho stupňa z celkového počtu
študentov je 2,53 % (podiel v SR je 5,29 %), v prvom stupni štúdia je 63,58 % a v druhom
stupni je 33,88 %. Počet študentov prvého stupňa štúdia (9 687) na UMB v Banskej Bystrici
oproti predchádzajúcemu roku poklesol o 6,08 %. Počet študentov druhého stupňa štúdia na
UMB (5 162) k 31. 10.2008 oproti štatistike k 31. 10. 2007 poklesol o 88 (1,68 %).
Tab. 3.6 Vývoj počtu študentov na UMB
Akademický rok

1. a 2. stupeň
DŠ

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

3. stupeň

EŠ

DŠ

Spolu
EŠ

5 747
6 008
6 366
6 494
6 757
7 767
8 278

7 438
8 872
7 463
7 294
8 510
8 867
7 786

56
61
69
81
78
124
138

162
243
276
303
312
315
258

13 403
15 184
14 174
14 172
15 657
17 073
16 460

8 744
8 800

6 958
6049

150
152

279
234

16 131
15 235
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Najviac študentov prvého stupňa k 31. 10. 2008 na Univerzite Mateja Bela pripadá na
Fakultu humanitných vied (2 371 študentov) a najmenej na Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov (488 študentov). Najviac externých študentov prvého stupňa má
Pedagogická fakulta (915 študentov) a najmenej Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov (73). Podiel denného štúdia na celkovom počte študentov prvého stupňa štúdia je
63,17 %, čo je priaznivý vývoj v štruktúre študentov podľa foriem štúdia.
Z celkového počtu študentov prvého stupňa štúdia (9 687) je 3 491 novoprijatých
študentov (36,04 %) do prvého roka štúdia. Najviac novoprijatých z počtu študentov má
Fakulta humanitných vied 43,57 % a najmenej má Fakulta prírodných vied – 30,26 %. Ak
porovnáme počet absolventov prvého stupňa (2 798) s počtom novoprijatých študentov do
prvého roka bakalárskeho štúdia (3 491), znamená to zníženie prijímaných študentov oproti
končiacim o 693 študentov čo je 24,77 %.
Najviac študentov v magisterskej, resp. inžinierskej forme štúdia k 31. 10. 2008 je na
Ekonomickej fakulte (1 372 študentov) a najmenej na Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov (290 študentov). Podiel denného štúdia na celkovom počte
študentov druhého stupňa štúdia je 51,94 %. Najvyšší podiel v externom štúdiu je na Fakulte
prírodných vied (74,02 %) a najnižší podiel má Právnická fakulta (17,70 %).
Podiel novoprijatých študentov (2 429) k celkovému počtu študentov druhého stupňa
(5 162) tvorí 47,06 %. Najviac novoprijatých k celkovému počtu študentov má Právnická
fakulta 55,06 % a najmenej má Fakulta prírodných vied (39,69 %). Počet absolventov k počtu
novoprijatých študentov je 94,57 %.
V treťom stupni štúdia k 31. 10. 2008 je spolu 386 študentov, čo je o 43 študentov
menej ako v predchádzajúcom roku. V dennej forme štúdia je zapísaných 152 doktorandov,
čo je 39,38 z celkového počtu. Najviac doktorandov má Fakulta humanitných vied 116
študentov, Pedagogická fakulta 83 študentov, Ekonomická fakulta 70 študentov. Právnická
fakulta nemá študentov doktorandského štúdia.
Do 1. roka štúdia z celkového počtu študentov sa prijalo 111, čo je 28,76 %. Najviac
doktorandov prijala Fakulta humanitných vied (36). Doktorandské štúdium úspešne ukončilo
62 absolventov, čo je 16,06 % k počtu študentov.
Prehľad o počte študentov k 31.10.2008 podľa fakúlt je v tabuľke 3.7.

Tab. 3.7 Počet študentov podľa fakúlt UMB
Fakulta
EF
FHV
FPVMV
FPV
PF
PrF
Spolu

1. a 2. stupeň
3. stupeň
Denná forma
Externá forma
Denná forma
Externá forma
z toho
z toho
z toho
z toho
spolu
spolu
spolu
spolu
cudzinci
cudzinci
cudzinci
cudzinci
2 445
21 1 057
2
39
0
31
3
2 092
10 1 269
4
48
3
68
3
616
11
162
1
13
0
45
2
1 140
7 1 643
20
20
0
39
6
1 529
23 1 521
7
32
0
51
6
978
0
397
0
0
0
0
0
8 800
72 6 049
34
152
3
234
20

Spolu
3 572
3 477
836
2 842
3 133
1 375
15 235
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Ponuka študijných programov v cudzom jazyku a spoločných študijných programov
(joint degrees courses) je slabou stránkou univerzity. Cieľom Dlhodobého zámeru UMB je
„rozvoj študijných programov a predmetov v cudzom jazyku tak, aby každá z fakúlt aktívne
ponúkala minimálne jeden program v cudzom jazyku alebo spoločný študijný program
s partnermi zo zahraničia.
V prvom stupni štúdia sa ponúka jeden študijný program v anglickom jazyku
„Ekonomika a manažment podniku (Business Economics and Management)“ a to štvrtý rok
na Ekonomickej fakulte UMB. V druhom stupni štúdia sú k dispozícii tri študijné programy,
z ktorých sa reálne zabezpečuje jeden študijný program „Medzinárodné vzťahy“ na Fakulte
politických vied a a medzinárodných vzťahov
v dennej forme štúdia v anglickom
a francúzskom jazyku. Na študijný program Učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví –
jednopredmetové konverzné štúdium Mgr. v anglickom jazyku na Pedagogickej fakulte a na
študijný program „Informatická matematika“ v anglickom jazyku v dennej forme štúdia na
Fakulte prírodných vied sa doteraz neprihlásil žiadny záujemca o štúdium.
Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov niekoľko
rokov organizujú čiastočne frankofónne štúdium v spolupráci s partnerskými univerzitami
(Université de Reims Champagne-Ardenne a Université Poitiers vo Francúzsku). Ekonomická
fakulta UMB v spolupráci s Fakultou ekonomických vied Univerzity v Poitiers zabezpečuje
bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia: Cestovný ruch; Ekonomika
a manažment podniku; Financie, bankovníctvo a investovanie; Verejná ekonomika a služby;
Verejná správa a regionálny rozvoj. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
v spolupráci s Univerzitou v Remeši (Francúzsko) realizuje magisterský študijný program
Medzinárodné vzťahy.
V štádiu príprav sú na Fakulte humanitných vied 3 spoločné študijné programy, na
Právnickej fakulte v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov jeden
spoločný študijný program. Ekonomická fakulta sa podieľala na riešení projektu MANTRA –
Management Through Autonomy spojeného s tvorbou spoločného študijného programu
s participujúcimi inštitúciami AHE Lodz, UAS Villach, IIMEI Sofia, IBU Istanbul a projektu
FINAC – Finance and Accouting for Common Europe s VŠE Praha, Rotterdam Business
School, FA University Ljubljana.
Na Univerzite Mateja Bela k 31. 10. 2008 študuje spolu 15 235 študentov 1., 2. a 3.
stupňa štúdia v dennej a externej forme. Okrem týchto študentov je na UMB:
-

vo zvláštnych druhoch štúdia (rozširujúce, doplňujúce, mimoriadne) 490 študentov (o 150
študentov menej, ako predchádzajúci akademický rok),

-

na Univerzite tretieho veku je 1 179 študentov (o 41 študentov viac, ako predchádzajúci
akademický rok),

-

kurzy pomaturitného a podiplomového štúdia navštevuje 552 frekventantov a kurzy
organizované Metodickým centrom UMB 517 účastníkov.

Na Univerzite Mateja Bela študuje k 31. 10. 2008 vo všetkých formách a druhoch
celoživotného vzdelávania spolu 17 973 študentov a účastníkov ďalšieho vzdelávania.
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Graf 3.3 Počty študentov vo všetkých formách a druhoch celoživotného vzdelávania na
UMB k 31. 10. 2008
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Ostatné vzdelávanie

3. stupeň štúdia

Doktorandské štúdium sa organizuje podľa vedných odborov (predchádzajúcich
predpisov) a akreditovaných študijných programov. Počet študentov v doktorandskom štúdiu
je 386, z toho vo vedných odboroch (5. až 6. rok štúdia) je zapísaných spolu 60 študentov
v externej forme štúdia a podľa nových študijných programov študuje 326 študentov, z toho
152 v dennej forme štúdia a 174 v externej forme štúdia.
Tab. 3.8 Počty doktorandov podľa vedných odborov k 31.10.2008
Počet študentov
Fakulta

EF

FHV

FPV

Vedný odbor

denná
forma
0
0
0
0
0

externá
forma
3
7
1
1
3

Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a
odbornej povahy v špec. teória vyučovania
technických odborných predmetov

0

10

Matematická analýza
Teória vyučovania fyziky
Pedagogická psychológia

0
0
0

2
4
4

0

15

0
0

10
60

Odvetvové a prierezové ekonomiky
Riadenie a ekonomika podniku
Systematická filozofia
Športová edukológia
Slovenské dejiny

Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a
odbornej povahy v špec. teória vyučovania predmetov
na I. stupni ZŠ
Pedagogika
UMB spolu
PF
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Tab. 3.9 Počty doktorandov podľa študijných programov k 31.10.2008
Počet študentov
Fakulta

Študijný program

denná
forma

Cestovný ruch
Verejná ekonomika a služby
Ekonomika a manažment podniku
Slovenské dejiny
Športová edukológia
Systematická filozofia
Všeobecná jazykoveda
FHV
Etika
Slovenský jazyk a literatúra
Didaktika slovenského jazyka a literatúry
Maďarský jazyk a literatúra
Medzinárodné vzťahy
FPVaMV
Teória politiky
Environmentálna politika v organizáciách
EF

FPV

Didaktika odborných technických predmetov technická výchova

Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Pedagogika
PF
Predškolská a elementárna pedagogika
Didaktika hudobnej edukácie
Teória a dejiny štátu a práva
PrF
Obchodné a finančné právo
UMB spolu

3.4

externá
forma
10
16
13
15
4
8
1
3
5
8
4
9
4
11

9
6
6
15
16
6
8
5
7
5
1
31
14
20

3

2

6
9
13
10
0
0
152

1
7
11
4
0
0
174

Absolventi

V akademickom roku 2007/2008 k 31.10.2008 úspešne skončilo štúdium na UMB
5 157 absolventov, z toho v dennej forme prvého a druhého stupňa štúdia spolu 2546
absolventov (185 s vyznamenaním), v externej forme prvého a druhého stupňa štúdium
ukončilo 2 549 absolventov (289 s vyznamenaním). Tretí stupeň štúdia ukončilo 62
absolventov, z toho v dennej forme 37 . V porovnaní s predchádzajúcim rokom je počet
absolventov za všetky stupne a formy štúdia o 1 118 absolventov vyšší. Prehľad
o absolventoch fakúlt na UMB je v tabuľke 3.10.
Tab. 3.10 Absolventi UMB
Počet absolventov 1. st. Počet absolventov 2. st. Počet absolventov 3. st.
Fakulta

Počet absolventov
spolu

Denní Externí Spolu Denní Externí Spolu Denní Externí Spolu Denní Externí Spolu
EF
FHV
FPVaMV
FPV
PF
PrF
Spolu

384
384
122
199
305
169
1 563

100
484
535
919
14
136
254
453
322
637
0
169
1 235 2 798

227
267
61
130
194
104
983

163
390
260
527
67
128
262
392
351
545
211
315
1 314 2 297

16
9
4
1
7
0
37

8
3
7
0
3
4
25

24
627
12
660
11
187
1
330
10
506
4
273
62 2 583

271
898
798 1 458
88
275
516
846
686 1 192
215
488
2 574 5 157
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Najviac absolventov ukončilo štúdium na Fakulte humanitných vied a najmenej na
Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. V akademickom roku 2007/2008
úspešne vykonalo štátnu skúšku v dennej forme štúdia o 1 315 (106,82 %) viac ako
v predchádzajúcom akademickom roku. V externej forme štúdia to bolo o 243 (3,09 %) menej
absolventov. Porovnanie vývoja absolventov od roku 2000 je uvedené v tabuľke 3.11.

Forma
štúdia

Tab. 3.11 Absolventi UMB 1. a 2. stupňa v rokoch 2000 – 2008
2000

2001

%

2002

%

2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

DŠ

908

924

101,76

1032

111,69

1147

111,14

1311

114,3

1465

111,74

1251

85,39

1389

111,03

2546

206,82

EŠ

1078

1640

152,13

2082

126,95

1978

95

2535

128,16

2075

81

2958

142,55

2614

88,37

2549

91,30

Σ

1986

2564

129,1

3114

121,45

3125

100,35

3846

123,07

3540

92,04

4209

118,8

4003

95,11

5095

126,65

Podiel absolventov bakalárskeho štúdia na počte absolventov prvého a druhého stupňa
štúdia je 54,92 %. Najviac absolventov bakalárskeho štúdia dosiahla Fakulta humanitných
vied (18,04 %) a v druhom stupni štúdia najviac absolventov 10,75 % mala Pedagogická
fakulta. Najviac vyznamenaných absolventov bakalárskeho štúdia (109) a magisterského
štúdia (94) dosiahla Fakulta humanitných vied. V relatívnom vyjadrení podiel
vyznamenaných z počtu absolventov 1. a 2. stupňa štúdia na univerzite tvorí 9,30 %. Počet
vyznamenaných absolventov externého štúdia je o 56,22 % vyšší ako absolventov denného
štúdia.
Doktorandské štúdium k 31. 10. 2008 ukončilo 62 absolventov, čo je 1,20 %
z celkového počtu absolventov univerzity. Najviac končiacich absolventov doktorandského
štúdia pripadá na Ekonomická fakultu (38,71 %) a najmenej ukončených absolventov má
Fakulta prírodných vied.

Tab. 3.12 Počet absolventov 3. stupňa UMB (k 31.10.2008)

Fakulta
EF
FHV
FPV
FPVMV
PF
PrF
Spolu

Počet absolventov doktorandského štúdia
Absolventi
z toho vyznamenaní
Denní
Externí
Spolu
Denní
Externí
16
8
24
0
0
9
3
12 neuvedené neuvedené
1
0
1
1
0
4
7
11
1
0
7
3
10
0
0
0
4
4
0
2
37
25
62
2
2

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul magister, môžu vykonať rigoróznu
skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali
vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Rigorózne konanie organizujú
a riadia fakulty. V roku 2008 úspešne absolvovalo rigorózne konanie 326 absolventov
(tabuľka 3.13)
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0
36
24
17
55
194

0
9
2
5
4
1

326
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Udeľovaný
akademický
titul v skratke

Počet
študijných
odborov

EF
FHV
FPVaMV
FPV
PF
PrF
Spolu

Počet
absolventov

Fakulta

Tab. 3.13 Rigorózne konanie na UMB

PaedDr., PhDr.
PhDr.
RNDr.
PaedDr., PhDr., ThDr.
JUDr.

Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia a všestranné aktivity v akademickom
roku 2007/2008 udelili dekani fakúlt 95 najúspešnejším absolventom cenu dekana.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o zníženie počtu ocenených.
Tab. 3.14 Cena dekana/ky
Fakulta

EF
FHV
FPV
FPVMV
FiF
PF
PrF

Spolu

2005/2006

Akademický rok
2006/2007
2007/2008

24
8
5

66
13
2

75
9
1

2
3
3

14
1
1

9
0
0

neudelila

neudelila

1

45

97

95

Dekanka Ekonomickej fakulty v akademickom roku 2007/2008 udelila 44 študentom
cenu dekanky (pochvalné uznanie) za dosiahnuté výsledky v štúdiu na vysokej škole a 31
študentom cenu dekanky (pochvalné uznanie) za mimoriadne kvalitnú diplomovú prácu.
Prehľad o počte študentov, ktorým bolo vyplatené motivačné štipendium ako aj dôvody
udelenia a celková sumu štipendií sú uvedené v tabuľke 3.15.
Tab. 3.15 Motivačné štipendium na Ekonomickej fakulte
Počet študentov, ktorým bolo priznané MŠ
Počet priznaných motivačných štipendií *
dôvody udelenia:
prospechové štipendium (3 210 000 Sk)
za kvalitnú diplomovú prácu (310 000 Sk)
ocenenia v rámci ŠVA (124 000 Sk)
celkový prospech – prospel s vyznamenaním (440 000 Sk)
reprezentácia fakulty/univerzity (146 000 Sk)
vynikajúci výsledok vo vedeckej, v umeleckej alebo športovej
činnosti (130 500 Sk)
Celková vyplatená suma na MŠ

297
364
214
31
29
44
17
29
4 365 500 Sk

* niektorým študentom bolo priznané MŠ za viac rôznych dôvodov (napr. aj kvalitná diplomová práca, aj
prospel s vyznamenaním a pod.)
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Na Fakulte humanitných vied bolo udelených 9 cien dekana za vynikajúce
diplomové práce. Študenti získali finančnú odmenu. Na motivačných štipendiách fakulta
vyplatila 3 693 500,- Sk za prospech, športové aktivity, umeleckú reprezentáciu ap.
Cena dekana na Fakulte prírodných vied v akademickom roku 2007/2008 bola
udelená za pôvodnú vedecky interdisciplinárnu kvalitnú prácu s možnosťou praktického
využitia pri prírodovednom a vlastivednom vzdelaní žiakov absolventke magisterského štúdia
Emílii Marčokovej. Cena dekana bola odovzdaná na slávnostnej promócii FPV UMB.
- V akademickom roku 2007/2008 motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných
povinností poberalo 160 študentov. Celková suma vyplatená za vynikajúci prospech bola
2.130 000.- Sk. Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja,
umeleckej alebo športovej činnosti sa vyplatilo štipendium 41 študentom v celkovej sume
128 250.- Sk.
V akademickom roku 2007/2008 boli na Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov motivačné štipendiá vyplatené 77 študentom v celkovej sume
1 059 000,- Sk.
Z toho:
- 6 študentom sa pridelilo štipendium: trom študentom za dosiahnutie
vynikajúceho
výsledku v oblasti výskumu ŠVOČ – konanej v prvom polroku 2007 (akademický rok
2006/2007) a trom študentom za reprezentáciu fakulty v zahraničí a pôsobenie
v EFPOLIT a EAC.
- 74 študentom bolo vyplatené štipendium za vynikajúce študijné výsledky. (Traja študenti
dostali súčasne štipendium za vynikajúce výsledky v štúdiu a štipendium za reprezentáciu
fakulty.)
Cenu dekana za akademický rok 2007/2008 získalo 9 študentov v magisterskom štúdiu, ktorí
prospeli s vyznamenaním.
Na Pedagogickej fakulte dostalo motivačné štipendium 344 študentov v celkovej
sume 2.580.000 Sk za výsledky v štúdia a 56 študentov za ostatné mimoriadne výkony
v sume 215.400 Sk. Cenu dekana Pedagogickej fakulty v akademickom roku 2007/2008
nezískal nikto.
Právnická fakulta v akademickom roku 2007/2008 udelila motivačné štipendium 29
študentom po 10 000,- Sk a 26 študentom po 20 000,-. Spolu vyplatila 810 000,- Sk. Jeden
študent získal cenu dekana s finančným ohodnotením vo výške 10 000,- Sk za reprezentáciu
v športovej oblasti.
UMB v akademickom roku 2007/2008 reprezentovali študenti na významných
športových, kultúrnych a iných aktivitách.
Ekonomická fakulta:
Viacerí študenti fakulty úspešne reprezentovali Ekonomickú fakultu UMB na súťažiach
odborného charakteru, ale aj v športe, resp. sú členmi najvyšších národných súťaží
v kolektívnych a individuálnych športoch. Osobitne treba vyzdvihnúť aktivitu študenta Petra
Soleja, ktorý reprezentuje fakultu a univerzitu na najvyššej úrovni, organizuje podujatia pod
záštitou UMB, publikuje odborné knihy s tematikou národnej meny a pamätných mincí.
Fakulta humanitných vied:
Študenti Fakulty humanitných vied dosiahli významné úspechy v športe, kultúre, umení,
prekladateľských a literárnych súťažiach. Najvýznamnejšie z nich sú:
- úspechy v športe:
Lucia Povalačová - účasť na ME v karate, Janka Gereková - účasť na MS v biatlone, Matúš
Janeček, Lucia Kršňáková, Jozef Tomašovič – účasť na európskych a svetových pohároch
v športe, reprezentanti a medailisti z MSR v športe: okrem menovaných Matej Kuchár, Jakub
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Beňo, Peter Krčmarek, Svetlana Lipárová, Janka Čillíková, Vladimíra Točeková, Roman
Hollý, Ondrej Ďurják,
- úspechy na celoslovenských súťažiach v prekladateľstve – Katarína Balázsová, Jarmila
Kušnieriková, Katarína Školniková,
- realizácia archívneho výskumu v Maďarskej republike – Helena Markusová.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov:
Medzi najvýznamnejšie úspechy študentov okrem štúdia patrí reprezentácia:
- v oblasti športu:
Barteková – olympijská reprezentantka, skeet,
Dorazil, Janková – slovenskí reprezentanti, basketbal,
Kupcová – slovenská reprezentantka, snowboard,
- v oblasti iných spoločenských aktivít:
členstvo v študentských odborných spolkoch (občianske združenia) európskeho významu,
napr.:
EAC – Euroatlantické centrum, SAK – Slovenská atlantická komisia, EFPOLIT – Združenie
frankofónnych študentov a CNS – Centrum národov Slovensko.
Pedagogická fakulta:
Fakultu reprezentovala v akademickom roku 2007/2008 najmä Katedra telesnej výchovy.
Patrí sem reprezentácia 3 študentov na zimnej a letnej olympiáde a 2 študentov na
Majstrovstvách sveta. Zimnej olympiády sa zúčastnil 1 študent a zároveň aj Majstrovstiev
sveta v zjazdovom lyžovaní. Na Majstrovstvách sveta sa zúčastnil 1 študent a to v karate, kde
získal 2. miesto. Na letnej olympiáde v Pekingu sa zúčastnili 2 študenti, z ktorých jeden získal
8. miesto a druhý 13. miesto a to v atletike a plávaní.
Právnická fakulta:
K reprezentácii fakulty v oblasti športu prispeli najmä títo študenti:
Ján Nota - karate: Univerziáda 2008 (3. miesto), Európsky turnaj univerzít 2008
Erika Hlaváčiková: - orientačný beh na lyžiach : Univerziáda zimná 2008 (8.miesto),
- orientačný beh: Univerziáda letná 2008 (6. miesto),
- Akademické majstrovstvá SR 2008 (6. miesto),
- Majstrovstvá sveta 2008 (16. miesto),
- Majstrovstvá Európy 2008 (25. miesto).

3.5

Školné a sociálne štipendiá

Základným usmernením pre priznávanie sociálnych štipendií na UMB je zákon
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška
Ministerstva školstva SR č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých
škôl a Štipendijný poriadok univerzity.
Od akademického roku 2007/2008 mali študenti vysokých škôl pri prekročení
štandardnej dĺžky štúdia alebo pri štúdiu súbežne dvoch alebo viacerých študijných
programov povinnosť podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách platiť školné.
Prehľad o školnom v akademickom roku 2007/2008 je v tabuľke 3.16.
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Tab. 3.16 Školné v akademickom roku 2007/2008

Fakulta

Počet
študentov,
ktorí mali
povinnosť
hradiť školné

Počet
študent.,
ktorí sa
odvolali

257
90
22
41
106

132
56
18
6
60

EF
FHV
FPV
FPVaMV
PF

Počet
študentov,
ktorýmbola
žiadosť
zamietnutá
116
28
12
4
36

Počet
študentov,
ktorýmsa
vyhovelo
16
28
6
2
24

Sociálne
dôvody
zníženie
50 %

Zdravotné
dôvody
zníženie 50
%

Chýba
štátna
skúška
zníženie
50 %

Odpustenie
úhrady
školného

9
5

2
4

2
5

0
10

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

Splátkový
kalendár

3
4
N
N
N

Suma
získaná na
školnom
2 307 270
1 133 000
252000
560000
1 315 250

PrF

136

72

42

30

N

N

N

N

N

1 432 500

Spolu

652

344

238

106

UNV

UNV

UNV

UNV

UNV

7 000 020

N - neuvedené
UNV - údaj nie je možné vyhodnotiť

Z počtu študentov 1. a 2. stupňa (14 849), 652 študentom malo povinnosť hradiť
školné, čo je 4,39 %. Z nich sa 344 odvolalo (52,76 %). Rektorka univerzity vyhovela 106
žiadateľom (16,26 %), ktorí požiadali o zníženie, odpustenie alebo odloženie doby splatnosti
školného.
Vybraná suma školného za akademický rok 2007/2008 nie je v súlade
s predpokladanou výškou školného za študentov, ktorým vznikla povinnosť hradiť školné
z dôvodu vylúčenia zo štúdia, zanechania štúdia alebo zníženia a odpustenia školného.
Fakulty Univerzity Mateja Bela v akademickom roku 2007/2008 prehodnotili žiadosti
študentov o priznanie sociálnych štipendií a po nadobudnutí právoplatností priznali štipendia
1 347 študentom v celkovej sume 51 185 600,- Sk. Podrobný prehľad je v tabuľke 3.17.

Tabuľka 3.17 Priznané sociálne štipendiá za akademický rok 2007/2008 na UMB
Fakulta

Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných
vied
Fakulta prírodných vied
Fakulta politických vied
a medzinárodných
vzťahov
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Spolu

Počet študentov,
ktorým boli
priznané sociálne
štipendia

Vyplatená suma v
Sk

Sociálne
štipendium / 1
žiadateľ

291

10 426 800

35 830,93

364

14 728 500

40 462,91

210

7 630 900

36 337,62

50

1 786 100

35 722,00

350
82

13 486 400
3 126 900

38 532,57

1347

51 185 600

37 999,70

38 132,93
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Z celkového počtu priznaných štipendií (1 347) najväčší podiel študentov je z Fakulty
humanitných vied 27,02 % a najnižší podiel študentov bol z Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov 3,71 %. Rovnako najvyšší podiel dosiahla Fakulta humanitných
vied aj v oblasti vyplatených finančných prostriedkov 28,77 % a najnižší podiel vo
vyplatených prostriedkoch mala Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 3,49 %.
Bolo dôležité vyhodnotiť oba ukazovatele aj počet študentov aj vyplatenú sumu, nakoľko
nemusí ísť vždy o ich zhodu, čo sa týka najnižšieho a najvyššieho počtu a vyplatenej sumy.
Vyplácaná suma štipendia je u každého študenta individuálna a závisí od vlastného príjmu
žiadateľa a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.

3.6

Personálne zabezpečenie

Podľa štatistického vykazovania k 31.10.2008 pôsobilo na Univerzite Mateja Bela
spolu 669 (613,44) učiteľov, z toho celkom 89 (84,62) profesorov, 117 (112,49) docentov,
463 (416,33) ostatných učiteľov (z nich 259/229,97 CSc.,/PhD.). Podiel učiteľov vo funkcii
docent a profesor z celkového fyzického počtu je 30,79 %, čo je o 1,43 % viac ako
v predchádzajúcom roku (na vysokých školách na Slovensku je tento podiel 35,47 %
k 31.10.2008). Z prepočítaného evidenčného počtu učiteľov (631,44) je s kvalifikáciou PhD.,
docent a profesor 59,62 % učiteľov. Na jedno obsadené miesto profesora na UMB pripadá
171,18 študentov, kým v predchádzajúcom roku to bolo 183,17 študentov (prepočítaný počet
študentov na verejných vysokých školách na jedno obsadené miesto profesora je 141,09).

Počet štud.na
prof./doc./PhD.*

14,98

30,53

2445

1057

317,10

2762,10 184,39

60,69

28,68

FHV

27,13

21,48

2092

1269

380,70

2472,70 91,143

50,87

21,72

6,00

10,25

616

162

48,60

664,60 110,77

40,90

22,72

FPV

13,08

16,00

1140

1643

492,90

1632,90 124,84

56,15

22,19

PF

17,68

29

1529

1521

456,30

1985,30 112,29

42,53

22,40

PrF

5,75

5,23

978

397

119,10

1097,10

190,8

99,92

43,06

84,62 112,49

8800

6049 1814,70 10614,70 125,44

53,85

24,85

FPVMV

Spolu

Počet štud. na
prof.*

Počet štud. na
prof./doc.*

Počet štud. spolu*

Počet externých
študentov x 0,3

Počet externých
študentov spolu

PPP doc.

EF

Fakulta

PPP prof.

Počet denných
študentov spolu

Tab. 3.18 Počet študentov na jedného učiteľa

Vysvetlivky
* - študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia s váhou 0,3
PPP prof. - priemerný prepočítaný počet profesorov (stav k 31. 10. 2008)
PPP doc. - priemerný prepočítaný počet docentov (stav k 31. 10. 2008)
Počet študentov podľa CRŠ (stav k 31. 10. 2008)

Na jedného profesora a docenta k 31. 10. 2008 pripadá 1,96 doktorandov. Pri počte 46
akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia (23 v dennej a 23 v externej
forme), vychádza na jeden študijný program v priemere 8,39 doktorandov.
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Tab. 3.19 Počet doktorandov na funkcie prof. a doc.

Fakulta

Denní

EF
FHV
FPVMV
FPV
PF
PrF
Spolu

Ext.
doktorandi
zam. na
UMB

Externí
(ostatní)

5
3
6
3
6
0
23

26
65
39
36
45
0
211

39
48
13
20
32
0
152

Spolu
70
116
58
59
83
0
386

Docenti

Profesori

30,53
21,48
10,25
16,00
29,00
5,23
112,49

14,98
27,13
6,00
13,08
17,68
5,75
84,62

Spolu

Podiel (počet
doktorandov/
počet FM)

Funkcie /prepočítaný
evidenčný počet/

Počet doktorandov

45,51
48,61
16,25
29,08
46,68
10,98
197,11

1,5
2,4
3,6
2,0
1,8
0,0
1,96

Vysvetlivky
•
počet doktorandov denného štúdia a doktorandov v externej forme štúdia, ktorí sú zamestnaní na ustanovený
týždenný pracovný čas na UMB
• počet študentov podľa CRŠ (stav k 31. 10. 2008)

Vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesor a docent sú garantmi študijných
programov, pritom jeden vysokoškolský učiteľ s titulom profesor môže garantovať dva alebo
tri študijné programy, ktoré sú kontinuálne v jednom študijnom odbore a docent môže
garantovať jeden študijný program prvého stupňa. S cieľom odstrániť duplicity v ponuke
rovnakých a podobných študijných programov a vytvoriť lepšie personálne garancie na
zabezpečenie kvality štúdia a ďalší kvalifikačný rozvoj učiteľov k 1. 9. 2008 sa integrovali
podobné pracoviská na Pedagogickej fakulte, Fakulte prírodných vied a Fakulte humanitných
vied UMB.
Do komplexnej akreditácie predložila Univerzita Mateja Bela žiadosti o priznanie práv
na uskutočňovanie 250 študijných programov (tabuľka 3. 20), z toho v prvom stupni štúdia je
106 programov (42,40 %), 106 programov v druhom stupni štúdia (42,40 %) a 38 študijných
programov v treťom stupni štúdia (15,20 %). Mimo akreditačného spisu sú v procese
akreditácie ďalšie študijné programy predložené Fakultou prírodných vied, Fakultou
humanitných vied a Pedagogickou fakultou.

Tab. 3.20 Počet študijných programov predložených na komplexnú akreditáciu
Fakulta
EF

Stupeň

D

E

1. st.

5

5

10

2. st.

9

9

18

3. st.

3

3

6

17

17

34

1. st.

23

14

37

2. st.

23

14

37

3. st.

9

9

18

37

92

3

HK*
Spolu
FHV

6

HK*
Spolu

Spolu

55
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Fakulta
FPVMV

Stupeň

D

E

1. st.

4

4

8

2. st.

3

3

6

3. st.

2

2

4

9

9

18

1. st.

15

8

23

2. st.

16

9

25

3. st.

2

2

4

33

19

52

1. st.

15

11

26

2. st.

11

7

18

3. st.

3

3

6

29

21

50

1. st.

1

1

2

2. st.

1

1

2

3. st.

0

0

0

2

2

4

145

105

250

2

HK*
Spolu
FPV

1

HK*
Spolu
PF

3

HK*
Spolu
PrF

Spolu

0

HK*
Spolu
SPOLU
D

E

Spolu

Percentuálny pomer

Spolu 1. st.

63

43

106

42,40

Spolu 2. st.

63

43

106

42,40

Spolu 3. st.

19

19

38

15,20

145

105

250

100,00

Spolu

Vysvetlivky: HK - Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesorov
HK*

15

Počet žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie (15) k celkovému počtu ŠP (250) = 6 %

Kapacita profesorov a docentov bez ohľadu na odbor, v ktorom je získaný akademický
titul, má univerzita dostatočný počet na garantovanie minimálne 178 študijných programov
druhého a tretieho stupňa a 117 študijných programov prvého stupňa štúdia.
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4 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Ročná sumarizácia vedeckovýskumnej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici dáva prehľad o výskumných aktivitách tvorivých pracovníkov univerzity, mapuje
publikačnú činnosť, grantové a mobilitné aktivity, personálne a materiálne zabezpečenie
vedeckovýskumných aktivít fakúlt Univerzity Mateja Bela. Zároveň stručne hodnotí stav
realizácie strategických zámerov v oblasti vedy a výskumu.
Predkladaná správa vychádza z čiastkových správ šiestich fakúlt Univerzity Mateja
Bela a Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela. Konkrétne údaje personálneho,
textového a prílohového charakteru sú súčasťou fakultných správ, v univerzitnej správe sú
väčšinou zosumarizované do tabuľkovej podoby.
Vedeckovýskumné priority fakúlt Univerzity Mateja Bela v roku 2008 boli
profilované v zmysle vedeckovýskumnej kontinuity fakúlt aj s dôrazom na zámery
dlhodobého rozvoja Univerzity Mateja Bela v oblastiach vedy a výskumu.

4.1

Výstupy výskumu

4.1.1 Hlavné smery výskumnej, resp. umeleckej činnosti
Štruktúra výstupov úzko súvisí s personálnym obsadením a dlhodobou orientáciou
katedier a jednotlivých výskumných tímov. V roku 2008 sa výskum na Univerzite Mateja
Bela sústreďoval najmä do nasledovných skupín vedných odborov:















Humanitné vedy
Pedagogické vedy
Spoločenské a behaviorálne vedy
Ekonómia a manažment
Právo a medzinárodné vzťahy
Historické vedy a etnológia
Matematika a štatistika
Environmentalistika a ekológia
Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre
Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Vedy o živej prírode
Umenie
Vedy o športe

Z pohľadu kvantity výstupov možno označiť za dominantné oblasti humanitné vedy,
pedagogické vedy, spoločenské vedy a ekonómiu a manažment. Silne zastúpené sú umelecké
katedry.
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4.1.2 Publikačná činnosť

Tab. 4.1 Prehľad publikačnej činnosti UMB
Rok
2004

A1
44

A2
119

B
39

C
1098

2005
2006
2007
2008

36
33
65
67

147
122
167
144

61
25
25
34

1247
933
1706
1613

Zdroj: http://www.library.umb.sk/
Údaje podľa CREPČ k 30. 10. 2008

Oproti roku 2007 z tabuľky vyplýva udržanie trendu v počte publikovaných
monografií, mierny pokles v počte učebníc, nárast počtu publikovaných karentovaných
vedeckých štúdií a mierny pokles počtov ostatných publikácií. Podľa nášho názoru, vzhľadom
na veľkosť univerzity je počet publikácií v karentovaných periodikách nedostatočný.

Tab. 4.2 Percentuálny podiel jednotlivých fakúlt UMB na skupinách kategórií
publikačnej činnosti v roku vykazovania 2007 a 2008
UMB
FHV
FPV
EF
PrF
PF
FPVaMV
ÚVV

A1
2007
31,9
2,9
8,7
7,3
39,1
4,3
5,8

A1
2008
22,4
10,2
14,9
6
22,4
11,9
11,9

A2
A2
2007 2008
22,8 20,1
13,8 23,6
26,3 23,6
3,0
3,5
24,5 18,8
5,4
4,9
4,2
5,6

B
B
2007 2008
14,8
7
59,3
72
11,1
14
0
0
3,7
0,9
0
0
11,1
6,1

C
C
2007 2008
20,1 21,1
12,8
19
23,8 23,8
3,8
5,7
28,7 15,5
3,5
9,1
7,3
5,8

Spolu
2007
20,7
13,1
23,3
3,8
28,4
3,6
7,1

Spolu
2008
17,7
31,3
19,8
3,8
14,4
6,5
7,3

Percentuálne podiely v jednotlivých kategóriách publikačnej činnosti sú vypočítané podľa evidovaných počtov k 31. 10. 2008. Posledné
stĺpce vyjadrujú vážené počty publikácií v zmysle metodiky tvorby rozpočtu MŠ SR.

Celkovo možno konštatovať pokles výkonu v porovnaní s ostatnými vysokými
školami na Slovensku z 7,09 % v roku 2007 na 5,52 % v roku 2008. Táto hodnota je
zostavená podľa údajov zaslaných do CREPČ k 31. 10. 2008. V roku 2008 bola zavedená
systematická evidencia výstupov umeleckej činnosti, UMB bolo v centrálnom registri
zaevidovaných 152 vážených výstupov kategórie Z, 50 výstupov kategórie Y a 157 výstupov
kategórie X. UMB tak v rámci SR dosiahla v umeleckých výstupoch podiel 3,21 %.
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4.2

Financovanie vedy a výskumu – granty
Tab. 4. 3 Financovanie vedy a výskumu na jednotlivých fakultách UMB a ÚVV
(len rozpočtové prostriedky) v roku 2007 a 2008 v tis. Sk

Fakulta

Mzdové prostriedky

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Spolu

2007*
95,30

2008*
574,20

2007**
30,10

2008***
1908,4

2007
123,30

2008
477,00

2007
248,7

2008
2 959,6

FHV+ FIF

147,90

1 055,00

49,20

1 598,70

182,00

31,00

379,1

2 684,70

EF

280,20

787,90

29,00

981,20

310,90

155,80

620,1

1 924,9

FPVaMV

63,90

72,00

22,20

435,10

71,80

0,00

157,9

507,10

PrF

64,10

299,50

19,00

308,60

54,90

173,30

138

781,4

PF

84,60

420,00

29,10

993,8

185,70

234,90

229,40

1 648,70

9 236,00

11 197,50

4 757,60

5 363,80

229,70

117,40

14223,3

16678,7

FPV

ÚVV
UK
R-UMB
SPOLU
v Sk
SPOLU
V Euro

0

1471,7

0

1471,7

162,9

6 889,5

0

7052,4

9 972

14 569

4 936,2

19 938,8

1 158,3

1 189,4

15 996,5

35 709,2

331

483,6

163,8

661,8

38,4

39,4

530,9

1 185,3

* MP bez OON
** vrátane odvodov do fondov
*** vrátane odvodov do fondov a OON

Tab. 4.4 Prehľad grantov za rok 2007 a 2008 v tis. Sk za obdobie od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2008
UMB
FPV
FHV
EF
PrF
FPVaMV
PF
Iné
ÚVV
Spolu
SK
Spolu
Euro

DG
2007
1987
2470
1524
506
807
2680
0
2791
12765
423,7

ZG
2008
2643
2285
1498
532
1134
3577
0
2329

2007
0
0
481
0
0
0
0
703

13998

1184

464,6

39,3

2008
0
0
667
0
120
0
0
636

ZG - ostatné
2007
2008
6334
62
231
0
148
1144
862
19883
440
209
1597
0
7706
0
0
61

1423

17318

21359

47,2

574,8

708,9

Zdroj: MŠ SR – podklady k rozpočtu

Z tabuľky vyplýva, že v porovnaní s rokom 2007 objem získaných financií z grantov
v roku 2008 vzrástol, a to vo všetkých kategóriách. Väčšina získaných finančných zdrojov
z výskumných grantov pochádza z domácich grantových agentúr, najmä VEGA, KEGA
a APVV. Ako nedostatok pociťujeme malé zapojenie našich výskumných tímov do
zahraničných výskumných grantov, v roku 2008 boli na UMB riešené len tri
vedeckovýskumné granty podporované európskymi výskumnými agentúrami. V porovnaní
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s ostatnými vysokými školami v rámci SR považujeme nízky podiel UMB na medzinárodnej
výskumnej spolupráci (podiel 0,98 %) za najväčšiu slabinu rezortu vedy a výskumu na UMB.
O niečo lepšia je situácia v ostatných zahraničných grantoch, ktoré sú zamerané najmä na
vzdelávaciu oblasť a modernizáciu infraštruktúry.

4.3

Personálne zabezpečenie

FPV
FHV
EF
FPVaMV
PF
PrF
SPOLU
ÚVV *
SPOLU

13,08
27,13
14,98
6,00
17,68
5,75
84,62
3,31
87,93

16,00
21,48
30,53
10,25
29,00
5,23
112,49
3,56
116,05

44,50
65,23
50,81
13,00
41,93
14,50
229,97
20,49
250,46

73,58
113,84
96,32
29,25
88,61
25,48
427,08
27,36
454,44

38,00
44,20
13,80
7,91
23,00
13,60
140,51
7,00
147,51

SPOLU

Asistenti

OA bez PhD.

SPOLU

OA s PhD.

Fakulta/ÚVV

Doc.

Prof.

Tab. 4.5 Štruktúra pracovníkov podľa kvalifikácie
prepočítaný počet pracovníkov k 31. 10. 2008

3,00
8,00
27,00
4,00
4,40
0,00
46,46
0,00
46,40

114,58
166,04
137,12
41,16
116,01
39,08
613,99
34,36
648,35

* vedecko-výskumní pracovníci

59,6
60
60,25
53,01
72,6
108,51
113,84

46,95
51,63
51,69
81,33
85,63
90,13
96,32

25
26,5
27,58
25,25
25
25,5
29,25

18,65
17,71
25,57
24,12
23,48
22,25
25,48

322,5
312,18
323,47
341,85
382,16
405,52
427,08

SPOLU

67,98
66,84
66,53
70,56
79,36
87,561
88,61

ÚVV *

PrF

FPVaMV

EF

FIF
31
23,05
21,06
26,88
25,7
0
0

SPOLU

73,25
66,5
70,79
60,68
70,33
71,48
73,58

PF

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

FHV

Rok

FPV

Tab. 4.6 Vývoj kvalifikačnej štruktúry na UMB: Prof + Doc + PhD
prepočítané stavy k 31.10. príslušného roka

0
0
0
28
30
28
34

322,5
312,18
323,47
369,85
412,16
433,52
461,08

* vedecko-výskumný pracovníci
Zdroj: Personálne oddelenie R-UMB

Univerzita Mateja Bela aj napriek snahe zlepšovať kvalifikačnú štruktúru učiteľov
a výskumných pracovníkov nespĺňa kritérium KZU – 6 (počet študentov v ŠP prvého
a druhého stupňa na prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov s PhD.). Univerzita toto
kritérium môže splniť znížením počtu študentov, alebo zvýšením kvalifikácie učiteľov
a vedeckých pracovníkov. Z pohľadu zabezpečenia rozvoja univerzity je žiaduce ísť druhou
cestou – tzn. zvýšiť podiel učiteľov s PhD. Nakoľko sa tento problém nedarí riešiť dlhší čas
navrhujeme pristúpiť k radikálnejším opatreniam (napríklad preradenie učiteľov
nesplňujúcich kvalifikačné požiadavky na pozície lektorov).
V roku 2008 bolo na UMB realizovaných 17 habilitácií (z toho 10 zamestnancov
UMB) a 6 vymenúvacích konaní (z toho 4 zamestnanci UMB), udelený bol jeden titul DrSc.
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4.4

Doktorandské štúdium

V treťom stupni štúdia k 31. 10. 2008 bolo zapísaných na nové študijné programy do
prvého roka 111 doktorandov, z toho je 57 v dennej forme štúdia. Spolu študuje
v doktorandskom štúdiu 386 doktorandov. Kým podiel študentov doktorandského štúdia
k študentom prvého a druhého stupňa štúdia tvoril na UMB 2,53 % (podiel na ostatných
univerzitách v SR je 5,02 %). Podiel doktorandov na počte doktorandov v SR je 3,94 %.
V dennej forme štúdia je zapísaných 152 doktorandov, čo je 39,38 % z celkového počtu
doktorandov UMB. Najviac doktorandov má Fakulta humanitných vied 116 študentov,
Pedagogická fakulta 83 študentov, Ekonomická fakulta 70 študentov. Právnická fakulta nemá
študentov doktorandského štúdia. V roku 2008 doktorandské štúdium úspešne ukončilo
62 absolventov, čo je 16,06 % k počtu študentov.
Aj napriek postupnému zvyšovaniu počtu doktorandov, považujeme podiel počtu
doktorandov k celkovému počtu študentov za nízky. Zároveň je potrebné neustále dbať
o zvyšovanie úrovne doktorandského štúdia tak, aby absolventi tohto štúdia tvorili elitu vo
svojom odbore. Jednou z ciest je konfrontácia našich doktorandov na európskom
a medzinárodnom poli, podpora dlhodobých výskumných pobytov na kvalitných
medzinárodne uznávaných pracoviskách a ich zapojenie do špičkových výskumných
kolektívov.
Počty doktorandov podľa vedných a študijných odborov sú uvedené v tabuľke č. 3.8
a č. 3.9.
Zdroje na krytie štipendií: 84 % pridelené MŠ SR v rámci rozpočtu, 16 % iné zdroje
(granty, súkromný sektor, mimorozpočtové zdroje).

4.5

Priestorové a materiálne zabezpečenie vedy a výskumu

V akreditačnom spise univerzity hodnotili jednotlivé pracoviská priestorové
a materiálne vybavenie vedy a výskumu ako postačujúce, resp. dobré. Prekážkou rozvoja
experimentálnych vied na FPV UMB je nedostatočné vybavenie laboratórií. Tento problém
riešime spoločnými investíciami s Geologickým ústavom SAV a investíciami
z mimorozpočtových prostriedkov fakulty. V roku 2008 sa podarilo zlepšiť podmienky na
vedu a výskum sprevádzkovaním novej budovy SAV na Ďumbierskej ulici, v ktorej sídlia dve
spoločné výskumné pracoviská s ústavmi SAV.
K vedeckej práci je dôležitý prístup k informáciám. V tomto smere došlo k rozvoju
služieb metropolitnej siete UMB, menšie investície boli realizované v Univerzitnej knižnici.
Univerzita sa zapojila do centrálneho projektu smerujúcemu k vybudovaniu sietí
počítačových gridov čím sa UMB zapojí do medzinárodnej spolupráce a zároveň získa prístup
k najmodernejšej počítačovej technológií slúžiacej na spracovanie rozsiahlych databáz
a riešenie numericky náročných úloh vedy a výskumu. Ďalšie zlepšovanie materiálneho
zabezpečenia vedy a výskumu očakávame v súvislosti s realizáciou grantov podporovaných
štrukturálnymi fondmi EÚ: operačný program vzdelávanie, operačný program veda a výskum.
V roku 2008 boli na UMB schválené dve centrá excelencie:
•
•

CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
(konzorcium FPV UMB, UPJŠ, ŽU),
Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej
bezpečnosti (FPVaMV).

33

V rámci budovania infraštruktúry uvedených centier excelentnosti očakávame výrazné
zlepšenie podmienok na výskum v relevantných oblastiach výskumu na UMB. Univerzita
Mateja Bela sa v roku 2009 bude uchádzať o ďalšie zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ na
podporu a zvyšovanie výskumnej kapacity univerzity.

4.6

Komplexná akreditácia

V roku 2008 UMB predložila Akreditačnej komisii vlády SR akreditačný spis.
Akreditačný spis UMB bol prerokovaný na zasadnutí AK v Žiline dňa 26. 2. 2009
s nasledujúcimi závermi ohľadne plnenia kritérií pre začlenenie VŠ.
KZU 1 – výsledky hodnotenia výskumnej činnosti podľa fakúlt a oblastí výskumu
Tab. 4.7
Fakulta

PF

EF

FHV

FPVaMV

FPV

PrF

Oblasť výskumu

Samohodnotenie Hodnotenie AK

Pedagogické vedy
Humanitné vedy
Umenie
Spoločenské a behaviorálne vedy

B+
BAB

B+
C
B
B-

Ekonómia a manažment

A-

A-

Humanitné vedy
Vedy o športe
Historické vedy a etnológia

B+
B+
B

B+
B+
B+

Spoločenské a behaviorálne vedy
Právo a medzinárodné vzťahy

AA-

A
B+

Pedagogické vedy
Fyzika a Vedy o zemi a vesmíre
Environmentalistika a ekológia
Chémia, chemická technológia a
biotechnológie
Vedy o živej prírode
Informatické vedy, automatizácia a
telekomunikácie
Matematika a štatistika

C
C+
B-

C
C+
B

Právo a medzinárodné vzťahy

C
C+
B-

CC+

A

C+
A

B

B

Z uvedeného vyplýva, že podmienky kritéria KZU 1 splňujú: PF UMB, FPVaMV
UMB, EF UMB, FHV UMB a PrF UMB. Teda UMB spĺňa kritérium KZU 1.
KZU 2 – Objem financií za výskumné granty, projekty na evidovaný prepočítaný počet
docentov, profesorov a tvorivých výskumných pracovníkov
Hodnotenie AK: Objem financií sa hodnotení za jednotlivé obdobie predelený súčtom
prepočítaného evidenčného počtu profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov
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za jednotlivé kalendárne roky hodnoteného obdobia je najmenej 60 000,- Sk. Celkovo je
vidieť kontinuálny rast tohto ukazovateľa.
KZU 3 – Počet absolventov doktorandského štúdia
Hodnotenie AK: Najmenej 60 % fakúlt UMB (FHV, FPV, EF, FPVaMV, PF)
dosahuje nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu zodpovedajúcich uskutočňovaným ŠP
tretieho stupňa ročný priemer absolventov doktorandského štúdia v príslušných ŠO na
obsadené miesto funkčného profesora najmenej 1/3.
KZU 4 – Výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia
Tab. 4.8
Fakulta

Oblasť výskumu

EF UMB

Ekonómia a manažment

Hodnotenie výstupov
študentov DŠ
B

Humanitné vedy

B

Vedy o športe

B

Historické vedy a etnológia

C+

FPVaMV

Právo a medzinárodné vzťahy

A

UMB

Spoločenské a behaviorálne vedy

B

Matematika a štatistika

A

Pedagogické vedy

C

Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre

B

Pedagogické vedy

A

Spoločenské a behaviorálne vedy

A

Právo a medzinárodné vzťahy

C

FHV UMB

FPV UMB

PF UMB
PrF UMB

Hodnotenie AK: Najmenej 60 % fakúlt UMB (FHV, FPV, EF, FPVaMV, PF)
dosahuje v nadpolovičnej väčšine výskumu zodpovedajúcim uskutočňovaným ŠP 3. stupňa
výstupy výskumu doktorandov v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia, ktorí sú na
príslušnej VŠ zamestnaní na ustanovený pracovný čas, v hodnotenom období hodnotené
podľa vzorky 25 výstupov a podľa kritérií na hodnotenie atribútov výstupu hodnotu najmenej
C+.
KZU 5 – Počet doktorandov denného doktorandského štúdia na prepočítaný evidenčný
počet docentov a profesorov (funkčné miesta)
Tab. 4.9
Funkcie /prepočítaný
evidenčný počet/

Počet doktorandov
ROK
Denní

2003
2004
2005
2006
2007

81
78
124
138
150

Ext.
doktorandi
zam. na
UMB

96
97
88
75
51

Spolu

177
175
212
213
201

Docenti

109,27
115,05
116,57
117,46
112,69

Profesori

51,63
51,45
63,31
73,43
78,33

Spolu

PODIEL (počet
doktorandov/počet
FM)

160,90
166,50
179,88
190,89
191,02

1,1
1,1
1,2
1,1
1,1

Hodnotenie AK: Počet doktorandov denného doktorandského štúdia a doktorandov
v externej forme štúdia, ktorí sú na príslušnej VŠ zamestnaní na ustanovený týždenný
pracovný čas k prepočítanému evidenčnému počtu docentov a profesorov v kalendárnom
roku, v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia je najmenej 1.
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KZU 6 – Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na
prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov
Tab. 4.10
Študenti

Spolu

4138
4407
4894
5541
4725

3351
2887
3743
3326
3061

7489
7294
8637
8867
7786

2007

6333 2411 8744 4078 2880 6958

SPOLU

2. stupeň

6272
6494
7276
7763
8278

Prof.

1. stupeň

4789
4922
5050
3621
3597

Doc.

Spolu

1483
1572
2226
4142
4681

PhD.

2. stupeň

2002
2003
2004
2005
2006

SPOLU

1. stupeň

Externí
Prepočet

Denní
Rok

Funkcie prepočítaný
evidenčný počet

119,90
109,27
115,05
116,57
117,46

68,00
51,63
51,45
63,31
73,43

307,30
306,15
327,49
341,83
382,10

Študenti/
učitelia

27,72
28,36
30,13
30,49
27,78

2087,40 10831,40 214,41 112,69 78,33 405,43

26,72

2246,70
8518,70 119,40
2188,20
8682,20 145,25
2591,10
9867,10 160,99
2660,10 10423,10 161,95
2335,80 10613,80 191,21

Hodnotenie AK: Počet študentov v ŠP prvého a druhého stupňa v ŠP podľa §53 ods. 3
zákona k 31. októbru príslušného akademického roka na prepočítaný evidenčný počet
vysokoškolských učiteľov s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa alebo s vedeckopedagogickým titulom docent alebo profesor v kalendárnom roku je v jednotlivých rokoch
hodnoteného obdobia najviac 20. V hodnotenom období je zaznamenaný mierny pokles
sledovaného ukazovateľa. Tento pokles pokračuje aj v roku 2008, keď k 31. 10. 2008
prepočítaný počet študentov spolu je 10614,70 (podľa CRŠ), prepočítaný počet učiteľov
s titulom je 428,77 (podľa CRZ) a pomer študentov na učiteľa je 24,76.

4.7

Zhodnotenie plnenia cieľov v roku 2008

Vedecká rada UMB stanovila na obdobie rokov 2008 – 2012 nasledovné dlhodobé
strategické ciele:
1. Dosahovať také výstupy vedy a výskumu, ktoré UMB zaradia medzi univerzitné
vysoké školy.
2. Integrovať vedu a výskum na UMB do európskeho a svetového výskumného
priestoru.
Realizácia strategických cieľov bude podporená realizáciou čiastkových cieľov
a nadväzujúcich opatrení. V roku 2008 sa sústredíme najmä na nasledovné ciele a opatrenia,
ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v správach fakúlt:
7.1 Nárast objemu výskumných grantových prostriedkov
Oproti roku 2007 došlo k 9,6 percentnému nárastu získaných finančných prostriedkov
v rámci domácich výskumných grantov. Najväčšiu dynamiku rastu možno pozorovať na FPV
UMB, PF UMB a FPVaMV UMB. K miernemu nárastu došlo pri zahraničných výskumných
grantoch, ich počet (6) ani objem získaných finančných prostriedkov (0,98 percentný podiel
v rámci SR) považujeme za kriticky nízky. Odlišný pohľad sa ponúka pri započítaní všetkých
zahraničných grantov, kde UMB má aj v rámci SR relatívne vysoký podiel, približne 10 %.
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7.2 Zvyšovať počet kvalitných, najmä zahraničných publikácií (vedecké monografie,
CC publikácie)
Oproti roku 2007 z tabuľky vyplýva udržanie trendu v počte publikovaných
monografií, mierny pokles v počte učebníc, nárast počtu publikovaných karentovaných
vedeckých štúdií a mierny pokles počtov ostatných publikácií. Podľa nášho názoru, vzhľadom
na veľkosť univerzity je počet publikácií v karentovaných periodikách nedostatočný. Taktiež
takmer chýbajú vedecké monografie publikované v renomovaných zahraničných vedeckých
vydavateľstvách.

7.3 Podpora zriaďovania centier excelentnosti
V roku 2008 reagovala univerzita na prvú výzvu na zriaďovanie centier excelentného
výskumu podaním troch grantov do tematických priorít: kultúrne dedičstvo, informačné
a komunikačné technológie, bezpečnosť. Z troch projektov nebol schválený projekt zameraný
na kultúrne dedičstvo. V súčasnom období prebiehajú prípravné práce súvisiace so
zriaďovaním centier excelentnosti:
•

CaKS - Centrum excelentnosti informatických
(FPV UMB v konzorciu s UPJŠ a ŽU),

•

Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej
bezpečnosti (FPVaMV).

vied

a znalostných

systémov

V súčasnosti pripravujeme projekty do ďalšej výzvy, ktoré budú zamerané na ďalší
rozvoj horeuvedených centier excelentnosti. V spolupráci s STU Bratislava sa zapojíme do
projektu CEX zameraného na rozvoj cestovného ruchu.

7.4 Zapojenie výskumu do nasledovných priorít:
Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, Ochrana životného prostredia, Informačné
a komunikačné technológie, Bezpečnosť a obrana, Civilizačné výzvy, podpora riešenia
reformy vzdelávacieho systému v SR.
Okrem centier excelentného výskumu boli na fakultách a ÚVV realizované
nasledovné aktivity:
-

vedeckovýskumné úlohy podporované domácimi grantovými agentúrami zamerané na
hore uvedené priority,

-

projekt KTVŠ – diagnostické laboratórium,

-

projekt zameraný na technologickú inováciu vyučovania tlmočníkov a prekladateľov,

-

projekt svetového prírodného dedičstva UNESCO „Bukové pralesy Karpát“,

-

príprava projektu „Centrum výskumu sociálnej ekonomiky a podnikania“,

-

projekt zameraný na rozvoj funkčnej gramotnosti u žiakov 1. stupňa ZŠ.

7.5 Získavanie kvalitných domácich a zahraničných odborníkov
V roku 2008 sme z finančných prostriedkov mzdy veda a výskum podporili dlhodobé
pôsobenie významných domácich a zahraničných odborníkov na UMB v nasledovnej
štruktúre: FHV UMB – 3, FPV UMB – 1, PF UMB – 1, PrF UMB – 1, FPVaMV UMB – 1,
EF UMB – 1. Program podpory získavania zahraničných odborníkov bude pokračovať aj
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v tomto roku. Fakulty a ÚVV z vlastnej iniciatívy získali na dlhodobú spoluprácu ďalších
významných zahraničných odborníkov, podrobnosti sú uvedené v správach fakúlt.

7.6 Vytváranie miest postdoktorandov
Na Univerzite Mateja Bela boli v roku 2008 vytvorené z centrálnych zdrojov štyri
miesta postdoktorandov, z toho dvaja pôsobia na ÚVV, jeden na EF UMB a jeden na PF
UMB. Z fakultnej iniciatívy boli utvorené ďalšie postdoktorandské miesta na PrF UMB (3),
PF UMB (1), ÚVV (1).

7.7 Plnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov stanovené VR UMB
Na univerzite robí kontrolu plnenia kritérií referát vedy a výskumu. Podľa skúseností
z roku 2008 možno konštatovať, že kritériá až na dve výnimky boli v návrhoch dekanov
splnené. V prípade neplnenia kritérií sme navrhovali podpísať pracovnú zmluvu na skrátené
obdobie dvoch rokov. Niektoré fakulty navrhujú predĺžiť dobu hodnotenia, prípadne udeliť
výnimky pre akademických funkcionárov. Na druhej strane, objavujú sa návrhy na väčšiu
platovú diferenciáciu v prípadoch, keď kritériá sú výrazne prekračované.

7.8 Prerozdelenie úloh na katedrách s cieľom vytvoriť väčší priestor na vedu a výskum
Podľa informácií z fakúlt došlo k prerozdeleniu vyučovacích povinností tak, aby
tvoriví pracovníci, ktorí podávajú vysoký výkon vo vede a výskume mali vytvorený väčší
priestor. (FPVaMV UMB, PF UMB, PrF UMB).

7.9 Jazykové zručnosti zamestnancov
Podľa informácií z fakúlt pri obsadzovaní miest tvorivých zamestnancov je jedno
z kritérií aktívne ovládanie cudzieho jazyka. Čo sa neučiteľských pracovníkov týka, niektoré
fakulty vyžadujú ovládanie cudzieho jazyka na referentských pozíciách. Podľa dostupných
informácií fakulty nemajú zavedený systém na podporu zvyšovania jazykových zručností
zamestnancov s výnimkou grantu ESF realizovaného na FPVaMV.

7. 10 Doktorandské štúdium
V roku 2008 bolo prijatých 58 nových doktorandov, z toho 3 boli financovaní
zo štipendijného fondu UMB. V rámci komplexnej akreditácie UMB požiadala o akreditáciu
3 nových študijných programov 3. stupňa. V roku 2008 boli realizované nasledovné
opatrenia:
a) presmerovať významnú časť finančných prostriedkov akumulovaných
v štipendijnom fonde na navýšenie štipendií pre doktorandov,
b) cielene vychovávať doktorandov v spolupráci a pre potreby podnikateľského sektora
za finančnej podpory firiem a ďalších inštitúcií na zmluvnom základe,
c) vychovávať doktorandov v spolupráci s ústavmi SAV na zmluvnom základe medzi
fakultami a jednotlivými ústavmi,
d) využiť medzinárodné grantové schémy a granty APVV (excelentní školitelia).
Z nich najväčší efekt má opatrenie a). Najmenej sa nám darí v realizácii opatrenia b).
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7.11 Vnútorná grantová agentúra
Na úrovni univerzity sa nepodarilo vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na
zriadenie a prevádzku vnútornej grantovej agentúry. Niektoré fakulty poskytli obmedzenú
podporu vybraným výskumným projektom.

7.12 Aplikovaný výskum a spolupráca s praxou
Vzhľadom na zameranie univerzity je spolupráca s praxou orientovaná najmä na
spoločenskú prax v oblasti vzdelávacej sústavy, rezortov kultúry, zahraničných vecí,
hospodárstva, obrany, životného prostredia, ako aj spoluprácu s VÚC a samosprávami
prevažne na území banskobystrického kraja. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť realizáciu
projektu „Národný konvent o Európskej únii“, ktorý FPVaMV realizuje v súčinnosti
s Úradom vlády SR a MZV SR. Ekonomická fakulta UMB pripravuje otvorenie výskumnovývojového centra v spolupráci s firmou Microsoft. ÚVV vyvíja kompenzačné pomôcky
(softvér) pre nevidomých.

7.13 Spolupráca so SAV, rezortnými a podnikovými výskumnými ústavmi
Kolektív riešiteľov grantovej výskumnej úlohy 6.RP sa uchádza v spolupráci
s Ústavom etnológie SAV o Centrum excelencie v rámci SAV. FPV UMB v roku 2008
v spolupráci s dvoma ústavmi SAV otvorila spoločné vedecko-výskumné pracovisko
Geologicko-biologický inštitút so sídlom v Banskej Bystrici. ÚVV obnovil a rozšíril projekt
spolupráce s Matematickým ústavom SAV, čo vyvrcholilo založením spoločného pracoviska
(Inštitút matematiky a informatiky). FHV UMB realizuje v spolupráci s ústavmi SAV
doktorandské štúdium.

7.14 Motivačný systém
Fakulty univerzity a ÚVV uplatňujú rôznou mierou motivačné systémy na podporu
aktivít tvorivých pracovníkov v oblasti vedy a výskumu. Motivačný systém je realizovaný
priebežne nastavovaním osobného ohodnotenia a jednorázovými odmenami. Kompetencie
v tejto oblasti majú dekani fakúlt. Úlohu vedenia UMB vidíme najmä v metodickej
a koordinačnej oblasti. Z centrálnych zdrojov boli v roku 2008 vyčlenené 4 milióny Sk na
odmeny, z toho 1,5 milióna Sk za výsledky a ocenenia v oblasti vedy a výskumu. Tieto
finančné prostriedky boli rozdelené podľa centrálnej metodiky zohľadňujúcej strategické
zámery vo vede a výskume a vo vzdelávaní. Fakulty k týmto finančným prostriedkom rôznou
mierou prispeli z vlastných zdrojov. Okrem toho boli v jednotlivých kategóriách udelené
Ceny rektorky UMB za vedu a výskum za rok 2007. Odmeňovanie pracovníkov UMB bolo
v roku 2008 poznačené celkovým deficitom mzdových prostriedkov. Zmena k lepšiemu bude
možná len dôraznejším presadením sa UMB vo vede a výskume v rámci SR i medzinárodne
a uvážlivou personálnou politikou podporujúcou strategické zámery univerzity. Rezort vedy
a výskumu sa významne podieľal na tvorbe vnútorného modelu merania výkonov pracovísk
UMB. Bohužiaľ, tento model sa čiastočne dostáva do rozporu s potrebou univerzity vyvíjať
tlak na zvyšovanie kvality vedy a výskumu na UMB. Podľa údajov z roku 2007 je na UMB
najnižší rozdiel medzi platom profesorov a docentov za rok 2007 a pomerne vysoké
ohodnotenie učiteľov bez PhD. Tento stav môže nepriaznivo ovplyvniť garantovanie
študijných programov v procese akreditácie slovenských univerzít.
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7.15 Administratívna a technická podpora vedy a výskumu
Na úrovni univerzity nedošlo k podstatným zmenám v tejto oblasti. V súčasnosti
z dôvodu nábehu veľkých projektov realizovaných s podporou štrukturálnych fondov EÚ
vzniká na Rektoráte UMB Centrum projektovej podpory, ktoré bude slúžiť na prípravu
a administrovanie výskumných projektov. Zároveň bude slúžiť ako metodické a informačné
centrum v projektovej oblasti. Zároveň dochádza k zmene organizačného poriadku a ďalším
operatívnym opatreniam definujúcim kompetencie a úlohy súvisiace s administráciou veľkých
výskumných a rozvojových projektov na UMB. Na fakultách, ktoré sa zapoja do realizácie
týchto projektov (napr. zriaďovanie CEX) bude potrebné zrealizovať ďalšie administratívnotechnické opatrenia.

7.16 Spolupráca s regiónom a samosprávami
Fakulty majú množstvo aktivít realizovaných v prospech regiónu a samospráv napr.
PF spolupracuje so školami na inováciách vzdelávacích programov, pri vydávaní časopisov,
pri otváraní výstav a medzinárodných hudobných festivalov, v projektoch rozvoja mesta
Banská Bystrica a pri podnikovom vzdelávaní. ÚVV UMB realizuje výskumné úlohy pre
potreby samospráv miest a obcí v oblasti životného prostredia, hospodárstva a histórie.
Ekonomická fakulta realizuje výskumné úlohy zamerané na podporu miestnych ekonomík,
cestovného ruchu a ďalšie Fakulta humanitných vied realizuje archeologický výskum
v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici.

7.17 Rozvíjať existujúce evaluačné systémy na fakultách s cieľom zladiť ich s metodikou
komplexnej akreditácie
V roku 2008 bola zavedená nová metodika vyhodnocovania vedy a výskumu na UMB,
ktorá je kompatibilná s metodikou akreditačnej komisie. Táto metodika bola aplikovaná pri
hodnotení vedy a výskumu na fakultách. V roku 2011 vykonáme evaluáciu vedy a výskumu
za roky 2008 – 2010.

7.18 Všestranná podpora budovaniu materiálno-technickej a informačnej základne na
podporu vedy a výskumu na UMB
a) Rozvoj univerzitnej knižnice riešiť komplexným projektom financovaným s využitím
eurofondov, v roku 2008 bude pripravený zámer a projekt.
Nebolo možné realizovať kvôli obmedzeniam v existujúcich výzvach. Bolo zrealizovaných
niekoľko menších investícií, ktoré zlepšili podmienky v univerzálnej študovni a v študovni na
Ružovej ulici. Vo vedení UMB bol prerokovaný inovovaný zámer s cieľom umiestniť nové
priestory UK v areáli na Tajovského ulici, v roku 2009 bola daná úloha spracovať projektový
zámer vrátane kalkulácie finančných nákladov.
b) Knižničný informačný systém zabezpečovať tak ako doteraz outsourcingovým spôsobom,
rozvíjať a obohacovať jeho služby a prepojiteľnosť s ďalšími IS na univerzite (najmä AIS
a SOFIA).
Zrealizované, dodávateľ bol požiadaný o rozšírenie služieb o modul evidencie projektov,
realizácia projektu súvisiaca s archivovaním a sprístupnením fondu kvalifikačných prác
uviazla kvôli problémom s realizáciou centrálneho projektu – zmena odborného garanta
i dodávateľa. Prepojiteľnosť systémov nie je úplne doriešená, UMB bola objednávateľom len
časti IS preto nemá priamy vplyv na všetkých dodávateľov.
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c) Získavanie informácií organizovať takým spôsobom, aby sme čo najmenej zaťažovali
tvorivých pracovníkov univerzity. To vyžaduje zjednotenie štruktúry získavaných dát
na univerzite.
Čiastočne zrealizované, rezort vedy a výskumu sa riadi touto filozofiou. V roku 2008 sme
zaviedli nový systém evidencie projektov cez univerzitnú knižnicu.
d) Zabezpečenie prístrojov a ďalšej infraštruktúry riešiť združením finančných prostriedkov
so SAV a ďalšími inštitúciami, alebo využitím existujúcej infraštruktúry na Slovensku
a v zahraničí.
Zakúpili sme jeden prístroj (rastrovací elektrónový mikroskop) združením prostriedkov
s dvoma ústavmi SAV, ďalšie vybavenie laboratórií bolo zakúpené z vlastných zdrojov
fakulty a z rozpočtových zdrojov určených na špecifiká.
e) Vytvárať systém administratívnej a technickej podpory pre vedúcich riešiteľov projektov
(projektová jednotka, financovanie spoluúčasti).
Centrálne je spolufinancované zriaďovanie CEX (50 percent príspevku UMB) a realizácia
projektu z OP vzdelávanie (100 percent príspevku UMB). Zavedením jednotnej evidencie
projektov, vznikla pre riešiteľov technicky jednoduchá možnosť požiadať v odôvodnených
prípadoch o finančnú spoluúčasť. V súčasnosti prebieha organizačná prestavba systému
projektovej podpory. Od 1.4. 2009 vzniká pod gesciou prorektora pre vedu a výskum UMB
Centrum projektovej podpory, ktorého hlavnými úlohami je podpora tvorby projektov
a administrovanie strategických projektov UMB. Organizačné opatrenia a prerozdelenie
kompetencií sa v tejto súvislosti bude dotýkať i ďalších pracovísk rektorátu s cieľom vytvoriť
technicko-administratívnu podporu na prípravu a realizáciu veľkých projektov.

7.19 Reorganizovať ÚVV a vytvoriť podmienky pre existenciu fakultných výskumných
pracovísk a výskumných pracovníkov na katedrách
V roku 2008 bola vykonaná vnútorná reorganizácia ÚVV. V rámci nej vzniklo
pracovisko zamerané na výskum v oblasti enviromentálnych vied. Toto pracovisko získalo
niekoľko vynikajúcich vedeckých osobností (prof. Midriak, prof. Vološčuk), ich príchodom
vznikla reálna možnosť na zapojenie pracoviska do významných domácich a zahraničných
grantových projektov. Zároveň došlo k personálnemu dobudovaniu Inštitútu matematiky
a informatiky na ÚVV. Pracovníci ÚVV sa významne zapojili do príprav projektu na
zriadenia Centra excelencie v oblasti Informačných a komunikačných technológií. Od roku
2008 v ÚVV pôsobia postdoktorandi, ktorí vykonávajú svoju prácu na fakultách. Najväčší
problém momentálnej štruktúry ÚVV je rozpor medzi potrebou centralizovať manažment
prostriedkov a ľudí s cieľom podporiť realizáciu strategických zámerov UMB a metodikou
akreditácie, ktorá tlačí na decentralizáciu vedeckého potenciálu. V rámci nového modelu je
potrebné tiež doriešiť umožnenie priameho garantovania ŠP vysokokvalifikovaným
vedeckým pracovníkom ÚVV.
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5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Medzinárodné vzťahy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa vytvárajú
spoluprácou so zahraničnými partnermi na zmluvnom základe, formou mobilít v rámci
programu ERASMUS a iných medzinárodných programov, ale aj neformálnymi kontaktmi,
ktoré postupne prerastajú do inštitucionalizovanej formy spolupráce.

5.1 Zmluvná a nezmluvná medzinárodná spolupráca
5.1.1 Spolupráca v rámci univerzitných zmlúv
K 31. 12. 2008 mala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uzatvorených 33
zmlúv so zahraničnými partnermi. Ich počet sa oproti roku 2007 zvýšil o 8.
-

Masarykova univerzita, Brno, ČR
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČR
Univerzita Hradec Králové, ČR
Slezská univerzita v Opave, ČR
Ostravská univerzita, ČR
Vysoká škola J. A. Komenského v Prahe, ČR
Bankovní institut vysoká škola Praha, ČR
Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko
Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline, Poľsko
Univerzita v Lodži, Poľsko
Univerzita v Opole, Poľsko
Vysoká škola technická Kazimira Pulaského v Radome, Poľsko
Univerzita humanitných a prírodných vied Jana Kochanowského v Kielciach, Poľsko
Vysoká škola pedagogická v Egri, Maďarsko
Univerzita v Miškolci, Maďarsko
Tessedik Samuel Foiskola, Bekescsaba, Maďarsko
Univerzita v Pécsi, Maďarsko
Univerzita národnej a svetovej ekonomiky v Sofii, Bulharsko
Univerzita v Poitiers,Francúzsko
Univerzita Rennes 1 – Haute Bretagne, Francúzsko
Univerzita Reims Champagne-Ardenne, Francúzsko
Univerzita St. Quentine-en-Yvelines, Versailles, Francúzsko
Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova, Rusko
Moskovská štátna univerzita služieb, Rusko
Štátna univerzita v Sankt Peterburgu, Rusko
Bieloruský inštitút práva, Bielorusko
Univerzita v Novom Sade, Srbsko
Štátna islamská univerzita v Jakarte, Indonézia
Waseda University, Tokyo, Japonsko
Asia University Junior College, Tokyo, Japonsko
Virginia Commonwealth University, USA
Università per stragnieri, Perugia, Taliansko
Fatih University, Istanbul, Turecko
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Fakulty UMB využívali univerzitné zmluvy na spoluprácu so zahraničnými partnermi,
na prípravu spoločných projektov a spoločných študijných programov, vydávanie spoločných
publikácií, vzájomnými mobility, organizovanie spoločných konferencií a ďalších
vzdelávacích a vedeckovýskumných podujatí. Uvedené aktivity sa uskutočňovali v súlade
s odborným zameraním jednotlivých fakúlt.
Okrem univerzitných zmlúv mali fakulty uzatvorené uzatvorené zmluvy
s partnerskými inštitúciami v zahraničí, s ktorými spolupracovali v oblasti spoločného
výskumu, publikačných aktivít, mobilít študentov a učiteľov a ďalších odborných podujatí.
Nezmluvná spolupráca sa prejavovala formou prednášok a prednáškových pobytov,
spoločnými publikáciami, organizovaním konferencií a seminárov ako aj účasťou na
výskumných projektoch.
Účasť jednotlivých fakúlt na využívaní univerzitných zmlúv, počet fakultných zmlúv
a nezmluvnú spoluprácu uvádza nasledujúca tabuľka a jej grafické znázornenie.
Tab. 5.1
Fakulta

Univerzitné zmluvy

Fakultné zmluvy

EF
PF
FHV
FPVaMV
FPV
PrF

5
7
10
3
0
3

16
6
6
4
16
2

Nezmluvná
spolupráca
18
32
51
24
5
2

60

50

40
Univerzitné zmluvy
30

Fakultné zmluvy
Nezmluvná spolupráca

20

10

0
EF

PF

FHV

FPVaMV

FPV

PrF
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5.2 Programy medzinárodnej spolupráce
5.2.1 Program ERASMUS
V rámci programu Erasmus sa na báze uzatvorených bilaterálnych dohôd
uskutočňovali mobility študentov a pedagógov. Sprievodným javom mobilít bola aj ponuka
štúdia v cudzom jazyku a pripravovanie kurzov ECTS pre prichádzajúcich študentov
programu Erasmus. Prehľad o participácii jednotlivých fakúlt na tomto programe podávajú
nasledujúce tabuľky grafické znázornenia. . Limitujúcim faktorom bol nedostatok finančných
prostriedkov, ktoré nestačili pokryť záujem študentov a učiteľov o vycestovanie.
Tab. 5.2 Prehľad spolupráce v rámci programu ERASMUS
v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 (v zátvorke)

Fakulta

Počet
Študenti
evidovaných
bilaterálnych
dohôd na
Vysielaní Prichádzajúci
fakulte
od nás
k nám

Pedagógovia
Vysielaní
od nás

Prichádzajúci
k nám

FPV
FHV
PrF
EF
FPVaMV
PF

12
40
4
51
33
17

10 (11)
36 (24)
8 (6)
24 (18)
27 (18)
3 (11)

7 (2)
23 (29)
0
38 (44)
42 (25)
11 (20)

3 (5)
12 (9)
0
14 (14)
8 (7)
10 (23)

11 (0)
18 (16)
0
21 (18)
12 (11)
12 (31)

SPOLU

157

108 (88)

121 (120)

47 (58)

74 (76)

Grafické znázornenie na porovnanie vysielania študentov a pedagógov
jednotlivými fakultami
40
35
30
25
20
Študenti
15

Pedagogovia

10
5
0

FPV

FHV

PrF

EF

FPVaMV

PF

Študenti

10

36

8

24

27

3

Pedagogovia

3

12

0

14

8

10
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Tab. 5.3 Prehľad bilaterálnych dohôd v rámci programu ERASMUS
P.č. Fakulta
EF
1.
2.
EF
3.
EF
EF
4.
5.
EF
EF
6.
7.
EF
8.
EF
EF
9.
10.
EF
11.
EF
12.
EF
EF
13.
14.
EF
15.
EF
EF
16.
EF
17.
18.
EF
19.
EF
20.
EF
21.
EF
22.
EF
23.
EF
24.
EF
25.
EF
26.
EF
27.
EF
28.
EF
29.
EF
30.
EF
31.
EF
32.
EF
33.
EF
34.
EF
35.
EF
36.
EF
37.
EF
38.
EF
39.
EF
EF
40.
41.
EF
42.
EF
43.
EF
44.
EF
45.
EF
EF
46.
47.
EF

Krajina
Belgicko
Bulharsko
Bulharsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Dánsko
Fínsko
Fínsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Grécko
Holansko
Holansko
Lotyšsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Nemecko
Nemecko
Nemecko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Rumunsko
Slovinsko
Španielsko
Španielsko
Španielsko
Španielsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Turecko
Turecko

Názov univerzity
Universiteit Antwerpen
Varna University of Economics
Tsenov Academy of Economics
Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
Ekonomická univerzita v Prahe
Univerzita Pardubice
Vysoká škola hotelová v Prahe
Univerzita J. E. Purkyně
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne
Ekonomická univerzita v Prahe
Aalborg University
Haaga Helia
University of Joensuu, Dep. of Economics
National Institute Telecommunications Evry
Université Nancy 2
Groupe de la Rochelle
Université de Poitiers
Université J. M. Lyon 3
Universite de Reims Champagne Ardenne
The Athens University of Economics and Business
University of Twente
Rotterdam University
Transport and Telecom. Institute Riga
Budapest Tech
Tessedik Sámuel Föiskola
Corvinus University of Budapest
Fachhoschule Kempten
Hochschule Hof
Technische Univeristät Dresden
University of Silesia, School of Management
Wyszsa Skola Bankowa w Gdaňsku
Wyszsa Skola Bankowa w Poznaniu
Wyzsza Szkola Humanictyczno-Ekonomiczna w Lodzi
Wirtschaftsuniversität Wien
Wasile Goldis Western University
West University of Timisoara
University of Ljubljana
Universidad de Girona
Universidad de Sevilla
Universidad de Cantabria
Universidad de Granada
Universidad de las Islas Baleares
University of Applied Sciences
Fachhochschule Aargau
Universita degli studi Magna Graecia di Catanzaro
Anadolu University
Akdeniz University
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P.č.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Fakulta
EF
EF
EF
EF
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPVaMV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV

Krajina
Turecko
Turecko
Veľká Británia
Veľká Británia
Nemecko
Poľsko
Česká republika
Nemecko
Belgicko
Poľsko
Nemecko
Slovinsko
Turecko
Taliansko
Portugalsko
Fínsko
Turecko
Turecko
Poľsko
Poľsko
Taliansko
Česká
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Taliansko
Španielsko
Taliansko
Česká republika
Lotyšsko
Francúzsko
Česká republika
Nemecko
Poľsko
Maďarsko
Španielsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Fínsko
Nemecko
Španielsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko

Názov univerzity
Hacettepe University
CAG University
Bath University
Nottingham Trent University
Universität Köln
University Warsaw
Karlova univerzita, Praha
Hochschule Harz Halberstadt
Katholieke Universiteit Leuven
Wyzsza Szkola Bankowa, Poznaň
Friedrich Schiller Universität Jena
University of Ljubljana
Ege University
Universita di Bologna
Universidad do Porto
University of Joensuu
Fatih University
Selçuk University, Konya
Wyzsza Szkola Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Universita degli studi di Firenze
Technická univerzita Liberec
Université de Paris X Nanterre
Universite de Reims Champagne-Ardenne
Université de Montesquieu Bordeaux IV
Universitá degli studi di Teramo
Universitat Autonoma de Barcelona
Universitá degli studi di Genova
Vysoká škola mezinárodních verějných vztahů Praha
Liepaja Academy of Pedagogy
Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines
Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií
University of Erfurt
University of Lodz
Corvinus University of Budapest
Universidad Complutense de Madrid
University of Economics
Masarykova univerzita, Brno
Karlova univerzita, Praha
Univerzita Hradec Králové
Ostravská univerzita
Univesity Oulu
Friedrich Schiller University of Jena
University Murcia
Technical University of Radom, Radom
Pedagogicka akademia, Liepaja
University Rzeszow
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P.č. Fakulta
95.
Pr.F
96.
Pr.F
97.
Pr.F
98.
Pr.F
99.
PF
100.
PF
101.
PF
102.
PF
103.
PF
104.
PF
105.
PF
106.
PF
107.
PF
108.
PF
109.
PF
110.
PF
111.
PF
112.
PF
113.
PF
114.
PF
115.
PF
116.
PF
FHV
117.
118.
FHV
119.
FHV
FHV
120.
FHV
121.
FHV
122.
FHV
123.
124.
FHV
125.
FHV
126.
FHV
127.
FHV
128.
FHV
129.
FHV
130.
FHV
131.
FHV
132.
FHV
133.
FHV
134.
FHV
135.
FHV
136.
FHV
137.
FHV
138.
FHV
139.
FHV
140.
FHV

Krajina
Rakúsko
Španielsko
Slovinsko
Francúzsko
Slovinsko
Slovinsko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Portugalsko
Maďarsko
Turecko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Lotyšsko
Maďarsko
Maďarsko
Nemecko
Nemecko
Nemecko
Poľsko

141.

FHV

Poľsko

142.

FHV

Poľsko

Názov univerzity
University Paris Lodron, Salzburg
University Francisco Vittoria de Madrid
University Ljubljana
University Paris X Nanterre
University Ljubljana
Univerza na Primorskem, Koper
Masarykova univerzita, Brno
Univerzita Karlova, Praha
Západočeská univerzita, Plzeň
Univerzita Palackého, Olomouc
Univerzita JEP Ústí nad Labem
Ostravská univerzita
Univerzita Hradec Králové (R-UMB)
Univerzita JČU, České Budějovice
Instytut Nauk Pedagogicznych, Opole
Unywersitet Slaski, Katowice (R-UMB)
Akademia Pedagogiczna, Krakow
Ewangelikana Wyzsza Szkola Teologiczna, Wroclaw
Institut Kazimiera Vielkiego, Bydgoszcz
Universidade de Coimbra
Tessedik Sámuel Föiskola, Bekesczaba
Haccetepe University (R-UMB)
Univerzita Palackého, Olomouc
Ostravská univerzita
Univerzita Pardubice
Univerzita JEP, Ústí nad Labem
Slezská univerzita Opava
Masarykova univerzita, Brno
Technická univerzita, Liberec
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita, Plzeň
University Rennes 2 – Haute Bretagne
University de Limoges
University Poitiers
University de Nantes
University Nancy 2
Université Pierre Mendes France, Grenoble
Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims
IUFM de Bretagne, Rennes
Latvian Academy of Culture
Pázmány Péter Catholic University, Budapešť
Esterházy Károly Fıiskola
University Erfurt
University Friedrich Schiller, Jena
Ludwig Maximilian University, Mníchov
Akademia Muzyczna Krakow
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Adam Mickiewicz University
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P.č. Fakulta
143.
FHV
144.
FHV
145.
FHV
146.
FHV
147.
FHV
148.
FHV
149.
FHV
150.
FHV
151.
FHV
152.
FHV
153.
FHV
154.
FHV
155.
FHV
156.
FHV

Krajina
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Poľsko
Turecko
Belgicko
Španielsko
Španielsko
Španielsko
Rumunsko
Slovinsko

Názov univerzity
Nicolas Copernicus University
University Slaski Katowice
University Opolski
University Marii Curii Sklodowskej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdansk
Uniwersitet Warszawski, Varšava
Pedagogical University of Kielce
Fatih University, Istanbul
Haute Ecole Léonard de Vinci, Brusel
University Oviedo
University Castilla la Mancha
University de Extremadura
Aurel Vlaicu University, Arad
University of Ljubliana

Porovnanie počtu zmlúv medzi jednotlivými fakultami
zmluvy

FPV
6%

PF
12%

FHV
26%

FPVaMV
21%

FPV
FHV
PrF
EF

PrF
3%

FPVaMV
PF

EF
32%

5.2.2 Iné mobilitné programy
V rámci programu Leonardo da Vinci fakulty spolupracovali s partnermi z Českej
republiky, Poľska, Rakúska a Fínska. Národný štipendijný program využívali študenti na
mobility do Poľska a Nemecka a učitelia na prednáškové a výskumné pobyty do Nemecka.
Zahraniční študenti prichádzali z Českej republiky, Poľska, Bulharska, Slovinska a Španielska
a učitelia z Poľska, Slovinska, Bieloruska, Ukrajiny, Francúzska, Rakúska, Talianska
a Turecka. Partnermi v programe CEEPUS II boli univerzity z Čiernej Hory, Maďarska,
Poľska a Rakúska. Štipendium MŠ SR využilo 23 študentov UMB a 3 zahraniční študenti.
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5.3 Plnenie úloh z Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Mateja
Bela na obdobie rokov 2008 – 2013
Úloha 3.1:
Vyhodnotiť existujúcu zmluvnú i nezmluvnú spoluprácu UMB a fakúlt so zahraničnými
partnermi.
T: december 2008
Z: prorektor pre MSaVV, príslušní prodekani
Plnenie: Existujúca zmluvná a nezmluvná spolupráca bola vyhodnotená v správach fakúlt
a univerzitnej správe o medzinárodných vzťahoch.

Úloha 3.2:
Vytypovať kvalitné európske a mimoeurópske univerzity, spolupráca s ktorými umožní
plnenie strategických zámerov UMB. Postupne nadväzovať kontakty s vytypovanými
zahraničnými univerzitami a pravidelne raz ročne vyhodnocovať plnenie spolupráce.
T: december 2008 a každoročne
Z: prorektor pre MSaVV, príslušní prodekani
Plnenie: V súlade so strategickými zámermi UMB do roku 2013 boli vytypované univerzity
v Európe, v Ázii a v Amerike. Zoznam bol súčasťou Správy o medzinárodných vzťahoch
UMB za rok 2008, ktorá bola predmetom rokovania Kolégia rektorky. Tento zoznam treba
považovať za otvorený a bude sa rozširovať o univerzity podľa odborného zamerania
jednotlivých fakúlt UMB.

Úloha 3.3:
Posilniť postavenie univerzity v medzinárodných organizáciách a stať
Medzinárodnej asociácie univerzít a (alebo) Európskej asociácie univerzít.
T: do roku 2011
Z: prorektor pre MSaVV, dekani fakúlt

sa

členom

Plnenie: V roku 2008 sa Univerzita Mateja Bela stala riadnym členom Európskej asociácie
univerzít.

Úloha 3.4:
Zvyšovať počet medzinárodných mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov.
T: priebežne
Z: prorektor pre MSaVV, príslušní prodekani fakúlt
Plnenie: Táto úloha sa v roku 2008 plnila len čiastočne. V minulom roku sa počet vysielaných
študentov na mobility zvýšil za celú univerzitu. Počet pedagógov odchádzajúcich na
zahraničnú mobilitu sa oproti predchádzajúcemu roku znížil Dôvod vidíme v nedostatku
finančných prostriedkov, ktoré nestačia na to, aby sa v plnej miere pokryli požiadavky
jednotlivých fakúlt. Riešenie vidíme vo vytvorení fondu na dofinancovanie zahraničných
mobilít.
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5.4 Vzťahy s verejnosťou (Public Relations)
Na úrovni Rektorátu UMB sa postupne napĺňajú v spolupráci s fakultami zámery na
vybudovanie cieleného, integrovaného systému propagácie ponuky štúdia na UMB vrátane
zavedenia netradičných a atraktívnych foriem propagácie. V tejto oblasti sa nám darí postupne
napĺňať najmä tieto úlohy:

A: Realizovať aktivity na propagáciu a na vytváranie atraktívneho imidžu univerzity doma a
v zahraničí so zameraním na cieľové skupiny – záujemcov o štúdium, absolventov, ich
potenciálnych zamestnávateľov, partnerov UMB, sponzorov a médií.
REALIZOVANÉ AKTIVITY
Prezentácia možností štúdia na UMB a propagácia UMB


Propagácia UMB v Lisabone 7.–11. mája 2008 na medzinárodnom vzdelávacom
veľtrhu GO-Exchange Educational Fair a prezentácia študijných programov UMB pre
zahraničných študentov



Veľtrh vzdelávania AKADÉMIA v Bratislave 7. – 9. 10. 2008 a Burza informácií
v Humennom 6. 11. 2008
Prezentácia možností štúdia na šiestich fakultách UMB v akademickom roku
2009/2010, spojená s disemináciou informácií formou informačných materiálov pre
cieľové skupiny: absolventi stredných škôl SR, výchovní a kariérni poradcovia SŠ,
rodičia študentov.



Propagácia UMB a možností štúdia na stránkach týždenníka TREND a denníka
Pravda
Spolupráca s redakciami Trendu a Pravdy. Príprava pre uverejnenie inzertného článku
o UMB s informáciami o prijímacom konaní na fakultách UMB - uverejnené na
stránkach týždenníka TREND 4. 12. 2008 a na stránkach denníka PRAVDA 27. 1.
2009.



Konferencia Ženy, ktoré rozhodujú
Spolupráca s nadáciou NAPS a s Ekonomickou fakultou UMB pri organizačnej
príprave, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2008 v aule Rotunda EF UMB.
Zabezpečenie komplexnej publicity akcie (na stránkach Spravodajcu UMB a na
stránkach Radničných novín mesta B. Bystrica, ďalej formou plagátov, informáciami
na www stránke UMB, fakúlt a spracovaním informácie redaktorom).

B: Pripravovať propagačné materiály v slovenčine a vo viacerých cudzích jazykoch, skvalitniť
webovú stránku, propagovať UMB na veľtrhoch vzdelávania doma a v zahraničí a na iných
medzinárodných podujatiach, organizovať dni otvorených dverí, spoločenské a iné akcie,
návštevy významných domácich a zahraničných osobností, informovať o univerzite v médiách
a na webových stránkach, vydávať Spravodajcu UMB v tlačenej a elektronickej podobe,
využiť na propagáciu zahraničné pobyty študentov a učiteľov.
REALIZOVANÉ AKTIVITY
 SPRAVODAJCA UMB
vyšlo 5 vydaní Spravodajcu UMB v r. 2008 a súbežne on-line na www.umb.sk
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 INFORMAČNÁ BROŽÚRA O UMB
v anglickom a slovenskom jazyku - vydanie pre potreby propagácie doma a v zahraničí
 KALENDÁR AKCIÍ UMB v s uverejnením pripravovaných aktivít na UMB v r. 2009
elektronická publikácia uverejnená na stránkach www.umb.sk
INFORMAČNÉ LETÁKY
pre potreby šírenia informácií o možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB v akademickom
roku 2009/2010


CD O UMB
s informáciami o možnostiach štúdia na UMB v akad. r. 2009/2010


INFORMAČNÉ BALÍČKY
pre výchovných/kariérnych poradcov SŠ v SR


SPRIEVODCA ŠTÚDIOM na UMB
pre akad. r. 2008/2009 - celouniverzitná časť


BROŽÚRA ECTS Courses for international students
s ponukou predmetov vyučovaných v cudzom jazyku pre zahraničných študentov


 MINIKALENDÁR a farebná informačná KONTAKTNÁ KARTA UMB
pre potreby propagácie UMB

C: Budovať a pravidelne aktualizovať databázu absolventov, udržiavať a rozvíjať s nimi
kontakt. Využívať ich úspechy na propagáciu univerzity. Skvalitňovať a rozširovať činnosť
ALUMNI klubu na UMB
Systém komunikácie s absolventmi a priateľmi univerzity realizujeme prostredníctvom
organizácie UMB ALUMNI. Organizácia bola založená v r. 2001.
REALIZOVANÉ AKTIVITY
V rámci napĺňania zámerov projektu ALUMNI na Rektoráte UMB boli realizované:
1.
Pamätné listy pre absolventov, na základe požiadavky konkrétnej fakulty;
2.

Prihlášky (tlačivá) pre absolventov a priaznivcov UMB. Prihláška za člena ALUMNI
pre absolventov UMB sú odovzdávané spolu s pamätnými listami počas promócií,
a prihlášky pre priaznivcov UMB pri jubilejných stretnutiach absolventov fakúlt;

3.

Prehľad členov organizácie ALUMNI; V databáze je v súčasnosti registrovaných 320
absolventov a priateľov UMB;

4.

Sprístupnenie formuláru – prihláška za člena ALUMNI na www.umb.sk/Univerzita/
ALUMNI a priatelia;

5.

Sprostredkovanie informácií o voľných pracovných miestach - uverejňujeme kontakty
na organizácie a firmy s ponukou pracovných miest;

6.

Uverejňovanie prehľadu držiteľov Ceny rektora UMB a absolventov UMB, ktorí získali
ocenenie GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť;

7.

Uverejňovanie pozvánok na stretnutia absolventov a na odborné podujatia;

8.

Uverejnenie možnosti prepojenia na medzinárodnú linku ALUMNI
(medzinárodná sieť pre študentov, absolventov a maturantov).

Unister
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D: Ďalšie aktivity na úseku PR
REALIZOVANÉ AKTIVITY
 SPOLUPRÁCA S MÉDIAMI
Tlačové konferencie a príprava informačných materiálov pre pozvaných redaktorov
(otvorenie akademického roka, vedecká rada, výročné oslavy,...)
- Zmienky o UMB a dianí na univerzite - ich priebežná evidencia v elektronickej podobe aj
fyzicky (záznamy relácií, tlačové správy,...) a archivácia v databáze MEDIA SERVISU, ich
uverejňovanie na stránkach Spravodajcu UMB v rubrike: Médiá o nás
- Zasielanie správ o pripravovaných podujatiach na UMB z Kalendára akcií UMB

 SPOLUPRÁCA S BANKOVÝMI INŠTITÚCIAMI
- oslovenie fakúlt UMB a následne vypracovanie materiálu k spolupráci UMB so SLSP, a.s.
v oblasti sponzoringu vybraných aktivít na UMB v r. 2008, predloženie projektov za UMB
k spoluúčasti SLSP na financovaní
- spolupráca so SLSP, a.s. pri propagácii akcie Jazdi so Študentským klubom 25 dní,
- vypracovanie Návrhu oblastí pre možnú spoluprácu medzi Tatrabankou a Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici, na základe rokovania prorektorov UMB s predstaviteľmi
Tatrabanky

WWW STRÁNKA UMB
V rámci možností prístupových práv a v spolupráci s jednotlivými referátmi pravidelná
aktualizácia obsahu www stránky, dopĺňanie o nové a zaujímavé informácie zo života UMB.
Príprava podkladov pre spracovanie novej obsahovej štruktúry www stránky UMB, ktoré sa
majú realizovať prostredníctvom pracoviska UAKOM UMB – k realizácii doteraz nedošlo.
Spracovávanie a uverejňovanie oznamov o pripravovaných podujatiach a správ
s fotodokumentáciou z jednotlivých fakúlt a pracovísk UMB. Podávanie informácií
a odpovedanie na podnety v rámci Elektronického formulára – Vy sa pýtate, my odpovedáme


 FOTODOKUMENTÁCIA, FOTOARCHÍV A PAMÄTNÁ KNIHA UMB
zabezpečovanie fotodokumentácie z významných návštev na UMB za účelom propagácie a do
fotoarchívu UMB, pravidelná inovácia informačných a propagačných tabúľ na Rektoráte
UMB a vedenie Pamätnej knihy UMB

Významné návštevy na UMB
V roku 2008 sa na Rektoráte Univerzity Mateja Bela uskutočnilo 23 významných
stretnutí. Z hľadiska profesijnej štruktúry jednotlivých návštev, prevládali najvyšší
zástupcovia zahraničných veľvyslanectiev na Slovensku. Ďalšou významnou skupinou boli
vysokí predstavitelia zahraničných vysokých škôl s ktorými má UMB istú formu spolupráce
alebo pripravuje v budúcnosti priestor pre vzájomnú kooperáciu.
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Významné návštevy na UMB podľa profesie

akademický
funkcionár
21%

politik
2%
pedagóg
16%

diplomat
42%

iné
19%

Z hľadiska štruktúry návštev podľa krajiny, ktorú zastupovali, prevládali štáty
Európskej únie (69%).(Česká republika , Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Poľská republika,
Rakúska republika, SR, Španielske kráľovstvo, Taliansko). Významný 15% podiel mali USA
a napokon ostatné krajiny (Kórejská republika, Srbská republika, Turecká republika,
Ukrajina).

Významné návštevy na UMB z hľadiska členstva v EU

USA
15%

Ukrajina
4%
Turecká republika
4%

Srbská republika
4%
Kórejská republika
4%
EU
69%
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6 OBLASŤ ROZVOJA
Prorektor pre rozvoj a informatizáciu priamo riadi referát prorektora pre rozvoj
a informatizáciu, Ústav aplikovanej komunikácie (UAKOM), Centrum pre celoživotné
vzdelávanie UMB (CCV), Projektové centrum UMB.

6.1 Hlavné činnosti útvaru prorektora pre rozvoj a informatizáciu
v roku 2008
6.1.1 Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Mateja Bela na obdobie
rokov 2008 – 2013
Činnosť útvaru v roku 2008 vychádzala z potreby (§2 bod10 ZVŠ) koordinovať
a aktívne sa podieľať na vypracovaní Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Mateja Bela na
obdobie rokov 2008 – 2013.
Dlhodobý zámer definuje poslanie, úlohy a ciele v jednotlivých oblastiach pôsobenia
univerzity (výchova a vzdelávanie, veda a výskum, medzinárodné vzťahy a vzťahy
s verejnosťou, rozvoj, informatizácia a hospodárenie, riadenie a vnútorný život univerzity).
Skladá sa z častí: I. Stručný prehľad vývoja UMB v rokoch 2003-2007, II. Analýza
SWOT pôsobenia UMB, III. Poslanie, vízia a princípy činnosti UMB, IV. Strategické priority
a ciele.
Hlavnou prioritou v oblasti rozvoj, informatizácia a hospodárenie univerzity je využiť
možnosti operačných programov v rámci Národného strategického referenčného rámca na
rozvoj univerzity vo všetkých oblastiach na úroveň európskeho štandardu. Obnoviť
a modernizovať materiálno-technickú základňu UMB a jej informačných systémov.
Zefektívniť tvorbu zdrojov a hospodárenia UMB.
Plnenie stanovenej priority bolo v roku 2008 naplnené účasťou univerzity vo výzve
Operačného programu Výskum a vývoj, prioritnej osi 5 Infraštruktúry vysokých škôl,
opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu s cieľom vypracovať
projekt na zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu prostredníctvom aktivít zameraných
na investície do hmotnej infraštruktúry UMB. Špecifické ciele tohto projektu boli zamerané
na budovanie a modernizáciu vnútorného vybavenia UMB (IKT) v ktorých prebieha
vzdelávací proces a zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu investíciou do nevyhnutnej
výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch UMB. V uvedenom projekte bola
splnená podmienka modernizácie informačno-komunikačných technológií a sietí v podobe
umiestnenia počítača a dataprojektora do učební a zavedenie internetového pripojenia do
internátnych izieb.

6.1.2 Projekt CAF
UMB sa v záujme zaviesť komplexné hodnotenie kvality zapojila do projektu MŠSR
č. LA7271 - HCTA – C.1.3.1 s názvom: „Metodika CAF a príprava samohodnotenia školenia pre MŠSR, vysoké školy a univerzity“.
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Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework – model
CAF) je nástroj komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti
Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM) a modelom nemeckej Akadémie Speyer.

6.1.3 Rozvojový projekt UMB „Rovnosť príležitostí pre všetkých“
Univerzita Mateja Bela sa v roku 2008 aktívne zúčastnila rozvojových projektov
MŠSR v oblasti zlepšenia používania informačných a komunikačných technológií na
verejných vysokých školách. Pripojila sa k nasledovným centrálnym rozvojovým projektom:
Centrálny register študentov, Elektronizácia prihlasovania na VŠ, Portál VŠ.
V rámci tematickej oblasti využívanie informačno-komunikačných technológií ako
prostriedku pre študentov so zdravotným postihnutím úspešne zrealizovala projekt s názvom
Rovnosť príležitostí pre všetkých. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť študentom so
špeciálnymi učebnými potrebami rovnaké príležitosti vzdelávania v priestoroch univerzity.
Špecifickými cieľmi boli: vytvoriť možnosť pre študentov so zrakovým postihnutím pracovať
s odbornou literatúrou vo všetkých priestoroch univerzitnej knižnice, sprístupniť IKT
študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, sprístupniť všetkým ZP študentom
a uchádzačom o štúdium na UMB všetky potrebné informácie. Výstupom projektu bolo
zriadenie siedmich TIS centier v týchto priestoroch: pedagogická študovňa (Ružová 15),
politologická študovňa (Kuzmányho 1), ekonomická študovňa (Tajovského 10), univerzálna
študovňa (Tajovského 51), referát absenčných výpožičiek (Tajovského 40), právnická fakulta
(kabinet č.208, Komenského 20), i-centrum (Tajovského 40). V každom centre majú výlučne
ZP a ZŤP študenti k dispozícii počítačovú zostavu s LCD monitorom vrátane potrebného
programového vybavenia s pripojením na internet. Individuálne potreby týchto študentov boli
zohľadnené v zakúpení a umiestnení samostatného písacieho stola, stoličky a doplnkom
(stolná lampa) vrátane multifunkčného zariadenia a handsfree sady tak, aby mali možnosť
individuálne pracovať v rámci svojho profilu. O nových TIS centrách boli títo študenti
informovaní prostredníctvom študijných oddelení jednotlivých fakúlt, informačnými letákmi
na nástenkách a zverejnením tejto informácie na stránkach fakúlt.

6.2 Investičné akcie
Kapitálové výdavky na rok 2008 pre UMB boli stanovené rozpisom Ministerstva
školstva Slovenskej republiky vo výške 37 358 tis. Sk.
Stavby UMB vedené v evidencii Menovitého zoznamu stavieb MŠ SR.

1. UMB, Metropolitná dátová sieť UMB, Banská Bystrica
Objem finančných prostriedkov pre rok 2008 zo štátneho rozpočtu SR je 0 tis. Sk.
Dodávateľ:
Alcatel Slovakia, s.r.o., Bratislava
Projektant:
Alcatel Slovakia, s.r.o., Bratislava
Inžinierska činnosť: Rektorát UMB
Stavba je pozastavená z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. GR schválilo 12.02.2008
ukončenie tejto investičnej akcie.
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2. UMB, Dobudovanie Univerzitného centra II., Komenského 20, Banská Bystrica
Objem finančných prostriedkov pre rok 2008 zo štátneho rozpočtu SR je 0 Sk.
Dodávateľ:
I.K.M., Reality staving, spol. s r.o., B. Bystrica
Projektant:
H.K.M., Staving projekt, spol. s r.o., B. Bystrica
Inžinierska činnosť: Cb-obchod, služby, výstavba, s.r.o., B. Bystrica
GR schválilo 12.02.2008 ukončenie tejto investičnej akcie z dôvodu nedostatku finančných
zdrojov .

3. UMB, Rekonštrukcia 250 lôžkového internátu, Ružová ul., Banská Bystrica
Čerpanie spolu:

61 966 tis. Sk

Objem finančných prostriedkov pre rok 2008 zo štátneho rozpočtu SR bol 4 073 tis. Sk.
Dodávateľ:
Stavebno-obchodná firma FRANEK, s.r.o., Brezno
Projektant:
H.K.M., Staving projekt s.r.o., Banská Bystrica
Inžinierska činnosť: Rektorát UMB
BB ING – Ing. Libor Križan, Banská Bystrica
V roku 2005 boli na stavbe zrealizované búracie práce a vyčistenie stavby. Kompletne
bola zrekonštruovaná strecha, vrátane zatepľovacích vrstiev. Ďalej bola zrekonštruovaná
ležatá kanalizácia a kanalizačná prípojka. Bola zrealizovaná prekládka telekomunikačného
uzla.
V roku 2006 boli na stavbe zrealizované stavebné práce v rozsahu – výmena všetkých
pôvodných drevených okien za nové plastové s izolačným dvojsklom, všetky balkónové
konštrukcie boli demontované. Boli urobené rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie,
slaboprúdu. Boli započaté práce na vnútorných omietkach stien, ktoré bolo potrebné
niekoľkými vrstvami vyrovnať.
V roku 2007 boli na stavbe realizované stavebné práce v rozsahu – uloženie nových
podlahových vrstiev, v ubytovacej časti homogénne PVC, na schodišti keramická dlažba. Na
chodbách boli zrealizované akustické podhľady, v ktorých sú vedené inštalácie. Schodišťový
priestor je od ubytovacej časti oddelený požiarnymi uzávermi (dvojkrídlové dvere so
samozatváračom). Vymenený bol pôvodný výťah za nový vrátane strojovne výťahu. Celý
schodišťový priestor (podesty, medzipodesty, schodiskové ramená) boli nahradené novými
pochôdznymi vrstvami z keramických dlaždíc. Bol zrealizovaný zatepľovací systém fasády
objektu vrátane povrchových úprav loggí s oceľovým zábradlím s lexanovou výpňou.
V roku 2008 boli na stavbe ukončené exteriérové práce – spevnené plochy
a parkoviská okolo internátu. Internát bol vybavený zabudovaným nábytkom
a zabezpečovacím systémom v univerzitnej knižnici na 2.NP. Univerzitná knižnica bola
vybavená atypickým dreveným nábytkom z vlastných zdrojov. Bola vypracovaná Energetická
certifikácia budovy.
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4. UMB, Rekonštrukcia kotolne a ležatých rozvodov ÚK, Ružová ul., Banská Bystrica
– I. etapa
Rozpočtový náklad stavby: 27 500 tis. Sk
Čerpanie spolu:
27 491 tis. Sk
Objem finančných prostriedkov pre rok 2008 zo štátneho rozpočtu je 0 tis. Sk
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 9 tis. Sk boli presunuté do roku 2009.
SPAEZ spol. s r.o., Banská Bystrica
Dodávateľ:
Projektant:
ATELIÉR TURČAN, projekčná kancelária, Banská Bystrica
Inžinierska činnosť: Rektorát UMB
V roku 2006 bola stavba začatá demontážou pôvodného technologického zariadenia
kotolne (demontáž pôvodných ŠKD kotlov a príslušných rozvodov). Nasledovali búracie
stavebné práce. Boli vybudované nové základové konštrukcie pod kotly, bola zrealizovaná
nová prípojka plynu, elektriky, kanalizácia. Boli vybudované 4 nové nerezové komíny
umiestnené na pôvodnej komínovej konštrukcii.
Pre zabezpečenie vykurovacieho obdobia 2006/2007 boli provizórne zabudované 4 ks
kotlov BUDERUS v rámci skúšobného režimu.
V roku 2007 sa na stavbe uskutočnili stavebné práce v rozsahu – asanácia prístavku
v preluke medzi internátom a kotolňou, demontáž potrubného mostu z kotolne ponad
vnútroareálovú komunikáciu. Oprava strešnej konštrukcie objektu (pôvodná živičná krytina
bola nahradená ľahkou drevenou sedlovou konštrukciou s novou plechovou krytinou
s obojstranným okapovým systémom). Bola zrealizovaná nová fasáda objektu s výmenou
dverných a okenných konštrukcií za plastové. V priestore kotolne bolo upravené dispozičné
riešenie dennej miestnosti obsluhy. Boli obnovené vnútorné povrchy stropu stien a podláh.
V roku 2008 boli na stavbe vykonávané dokončovacie a reklamačné práce.

5. UMB, Rekonštrukcia kotolne a ležatých rozvodov, Ružová ul., Banská Bystrica
– II. etapa
Rozpočtový náklad stavby:
Rozpočtový náklad stavby upravený 12/2007

12 000 tis. Sk
26 114 tis. Sk

Čerpanie k 31.12.2007 bolo
Čerpanie v roku 2008 bolo
Čerpanie spolu:

4 149 tis. Sk
18 518 tis. Sk
22 667 tis. Sk

Objem finančných prostriedkov pre rok 2008 zo štátneho rozpočtu je 0 tis. Sk
Dodávateľ:
SPAEZ spol. s r.o., Banská Bystrica
Projektant:
ATELIÉR TURČAN, projekčná kancelária, Banská Bystrica
Inžinierska činnosť: Rektorát UMB
V roku 2007 v letnom období boli na stavbe začaté zemné výkopové práce ručným
spôsobom. Bola zrealizovaná časť teplovodu (vetva 3, kotolňa – internát, kotolňa – vrátnica,
kotolňa – spoločenský pavilón TOPU, kotolňa – priestor pred budovou školy PF).
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V roku 2008 boli inštalované KOST v jednotlivých budovách vrátane stavebných
úprav. Trasy teplovodu boli po odtlakovaní zasypané. Boli namontované stojanové liatinové
požiarne hydranty.

6. UMB, Rekonštrukcia bazéna a technologického zariadenia strojovne plavárne FHV,
Tajovského ul., Banská Bystrica
Rozpočtový náklad stavby:

26 142 tis. Sk

Čerpanie k 31.12.2008 bolo

970 tis. Sk

Upravený objem finan. prostriedkov pre rok 2008 zo štátneho rozpočtu SR je 975 tis Sk
Dodávateľ:
prebieha výberové konanie
Projektant:
TRIA Banská Bystrica
Inžinierska činnosť: prebieha výberové konanie
V roku 2008 bola na stavbu spracovaná projektová dokumentácia.

7. UMB, Rekonštrukcia Trafostanice 22/0,4 kV, Ružová ul., Banská Bystrica
Rozpočtový náklad stavby:

7 143 tis. Sk

Čerpanie k 31.12.2008 bolo

230 tis. Sk

Dodávateľ:
Projektant:

SPAEZ spol. s r.o., Banská Bystrica
Ing. Juraj Kolár - ELMAR, Banská Bystrica

V roku 2008 bola spracovaná projektová dokumentácia.

6.3 Hodnotenie činnosti Ústavu aplikovanej komunikácie za rok
2008
Celouniverzitným útvarom zabezpečujúcim prevádzku a rozvoj informačnokomunikačných technológií (IKT) a informačných systémov (IS), slúžiacich všetkým
súčastiam UMB je Ústav aplikovanej komunikácie (UAKOM). Procesy súvisiace
s prevádzkou a rozvojom informačných systémov, do ktorých patrí technické vybavenie,
programové vybavenie, komunikačná infraštruktúra, údaje a ľudia, patria medzi veľmi
dynamické a súčasne aj finančne náročné. UMB musí trvale hľadať kompromisy medzi
údržbou existujúcich riešení, rozvojom nových riešení a minimalizovanými investíciami do
IKT/IS.
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Rozvoj sieťovej infraštruktúry
Možnosti skvalitňovania existujúcej sieťovej infraštruktúry UMB a jej ďalšieho
rozvoja boli v roku 2008 obmedzené vzhľadom na skutočnosť, že v r.2008 nebola možnosť
získať na tento účel finančné prostriedky z rozvojových projektov Ministerstva školstva, ako
tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.
V priebehu roku bola metropolitná sieť UMB rozšírená o nový pripojený objekt –
zrekonštruovanú budovu ŠD 5 v areáli Ružová ul. V objekte sa nachádza okrem študentského
domova aj pracovisko Univerzitnej knižnice a priestory Pedagogickej fakulty.
Prostredníctvom lokálneho komunikačného uzla v objekte ŠD 5 je pripojené aj technologické
pracovisko energetických systémov v objekte neďalekej kotolne. UAKOM zabezpečoval
inštaláciu a konfiguráciu sieťových prvkov pre pripojenie objektu ŠD5.
V závere roku 2008 bol zrealizovaný upgrade sieťových prvkov a podpornej
infraštruktúry (záložné zdroje napájania) v lokálnych komunikačných uzloch v objekte
Univerzitnej knižnice, Tajovského 51, a v objekte ŠD 1, Tajovského 40.
V oblasti základných sieťových služieb bolo v súvislosti s neustálym nárastom objemu
nevyžiadanej elektronickej pošty (tzv. spamu) riešené hardvérové posilnenie
centrálneho mailového servera a skvalitnenie antispamovej ochrany zakúpením
špecializovaného antispamového zariadenia, v ktorom sa účinnosť zachytávania spamu
pohybuje na úrovni nad 99 %.
Video centrum UAKOM UMB pokračovalo vo svojich aktivitách realizáciou video
záznamov z niektorých významných podujatí konaných na UMB a poskytovalo podporu
moderným vyučovacím metódam s využitím medzinárodnej spolupráce.
Pracovníci oddelenia prevádzky metropolitnej siete, hardvérovej správy a údržby, sa
v priebehu roku 2008 aktívne podieľali na príprave podkladov pre žiadosť o nenávratný
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu
Výskum a vývoj. V prípade schválenia žiadosti bude dôležitou súčasťou uvedeného projektu
aj komplexná obnova sieťovej infraštruktúry UMB – výmena zastaralých sieťových prvkov za
kvalitnejšie a výkonnejšie sieťové prvky a nasadenie systémov pre manažment siete.

Rozvoj technickej infraštruktúry
V oblasti konsolidácie serverov postupuje UMB systematicky cestou obnovy
a doplňovania svojej „farmy serverov“ paralelne s budovaním virtuálnej serverovej
infraštruktúry. Ak sme v roku 2007 doplnili serverovskú farmu o 7 serverov, tak v roku 2008
sme už potrebovali len 2 servery, čím sme zabezpečili dostatočný výpočtový výkon pre
všetky aktuálne používané IS. Ďalšia, podstatne rozsiahlejšia konsolidácia serverov UMB,
vrátane vyššej úrovne ich správy je naplánovaná v rámci investícií do infraštruktúry
s predpokladom realizácie v roku 2010.
Rozvoj technickej infraštruktúry na úrovni klientskych staníc v sledovanom období
kopíroval potreby používateľov vrátane riešenia havarijných stavov počítačovej techniky.

Rozvoj informačných systémov UMB
UMB v súčasnosti používa asi 20 rôznych IS, ktoré podporujú všetky hlavné,
vedľajšie a podporné procesy univerzity.
Rok 2007 bol významný tým, že UMB úspešne zvládla dve podstatné zmeny svojich
životne dôležitých IS:
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1. migráciu z pôvodného ekonomického IS na EIS spoločnosti SAP AG (projekt
SOFIA),
2. konsolidáciu akademického IS (AIS) prechodom na štandardné riešenie používané na
viacerých slovenských univerzitách (AIS autorov z UPJŠ Košice).
V oblasti rozvoja IS by sa rok 2008 dal charakterizovať ako rok pokračovania
v konsolidácii IS. Preukázateľne sa nám podarilo
1. AIS využívať podstatne efektívnejšie ako doteraz, pretože sa v podmienkach UMB
začala vo väčšej miere využívať funkcionalita štipendií, záverečných skúšok,
priebežných hodnotení, evidencií rozvrhu, automatizovaného vyhodnocovania testov,
priebežného skúšania a podobne,
2. dať používateľom z UMB k dispozícii podporovaný Learning Management System
(LMS) na báze Moodle, čím sme splnili požiadavky viacerých pracovísk UMB
vyžadujúcich tento „open source“ LMS, obľúbený v akademickej komunite na celom
svete,
3. dať do reálnej prevádzky jednotný Intranet UMB slúžiaci na efektívnu komunikáciu
pracovníkov UMB s vedením UMB vrátane jednotlivých súčastí UMB, zverejňovanie
interných materiálov jednotlivých súčastí UMB pre pracovníkov UMB, vytvorenie
spätnej väzby a pod.,
4. po viacročnom snažení dobudovať spoľahlivý mailový systém, profesionálne
zabezpečený proti SPAM-u (IronPort), dostupný 365*24 hod. pracovníkom UMB
z pracoviska, alebo z ľubovoľného miesta na svete.
Podobne ako v oblasti rozvoja komunikačnej a technickej infraštruktúry sme v roku
2008 pripravili sériu predprojektov na dobudovanie, rozvoj a zefektívnenie spolupráce
všetkých IS UMB (systémová integrácia). Je reálny predpoklad, že UMB v rámci
podporovaných investícií do infraštruktúry dokáže tieto predprojekty zmeniť na projekty,
obstarať a zrealizovať ich v priebehu rokov 2009 až 2011.

Zhodnotenie roku 2008 z pohľadu služieb poskytovaných UAKOM-om
Rok 2008 možno z pohľadu služieb poskytovaných UAKOM-om považovať za
prelomový v tom zmysle, že došlo k vyrovnaniu objemu požiadaviek na služby
a poskytovaných služieb. Ešte v nedávnej minulosti požiadavky na služby významne
prevyšovali poskytované služby. Očakávané rozsiahle investície do univerzitných IKT/IS ešte
viac zlepšia rozsah a kvalitu poskytovaných služieb, ale súčasne aj podstatne zväčšia nároky
na správu a údržbu IKT/IS, čo sa nutne musí prejaviť v personálnom posilnení UAKOM.

6.4 Hodnotenie činnosti Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB
za rok 2008
Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela (ďalej len „CCV UMB“)
je organizačnou súčasťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzniklo v súlade
s celospoločenskými potrebami a potrebou celoživotného vzdelávania, ktoré sú kladené na
každého jednotlivca v súčasnej spoločnosti.
Poslaním CCV UMB je orientácia na spoločenský, sociálny, kultúrny, odborný
a osobnostný rozvoj a podporu jednotlivcov a skupín so záujmom o zlepšenie podmienok
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života formou osobnej stimulácie. Zámerom Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB je
orientácia na ponuku aktuálnych a atraktívnych foriem vzdelávania pre trh celoživotného
vzdelávania, prípravu vzdelávacích aktivít na základe identifikácie potrieb.
Organizačnými zložkami CCV UMB sú Metodické centrum UMB pre Slovákov
žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov (ďalej len „MC UMB“), Univerzita tretieho
veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UTV“), a Kariérové centrum
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „KC UMB“).

Hodnotenie činnosti CCV UMB v oblasti ďalšieho vzdelávania
CCV UMB zabezpečuje prípravu a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania.
V roku 2008 sa zameriaval hlavne na spoluprácu s fakultami UMB pri organizovaní
podporných kurzov k dištančnému vzdelávaniu. Do 31.08.2008 prebiehalo na CCV UMB
celkom
9 podporných kurzov, ktoré boli organizované v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB
(8 kurzov) a Právnickou fakultou UMB (1 kurz). Z 9 podporných kurzov boli v akad. roku
2007/08 ukončené 3 kurzy a 1 kurz prešiel na Fakultu prírodných vied UMB z dôvodu
organizačných zmien v rámci UMB. Od akad. roka 2008/09 zostalo na CCV UMB celkom
5 podporných kurzov, ktoré budú ukončené v roku 2009.
Tab. 6.2 Prehľad podporných kurzov v roku 2008
Počet
Rok
Počet
P.č.
Názov podporného kurzu
frekventantov
otvorenia
kurzov
(absolventov)
kurzu
1.
Pedagogika
2
44
2006
2.
Pedagogika
1
46
2005
3.
Učiteľstvo praktickej prípravy
1
22
2006
4.
Učiteľstvo praktickej prípravy
1
25
2005
5.
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
1
28
2005
6.
Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ
1
17
2006
7.
Sociálna práca
1
36
2006
8.
Právo
1
72
2007
Spolu
9
290
x

Plánované
ukončenie
kurzu
2009
2008
*
2008
2009
2009
2009
2008
x

* Kurz bol od ZS’08 z dôvodu organizačných zmien presunutý na FPV UMB

CCV UMB v roku 2008, rovnako ako v predchádzajúcom roku, spolupracovalo
s Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach pri organizovaní krátkodobých kurzov (resp.
školení), v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi UPJŠ v Košiciach a UMB
v Banskej Bystrici (evid. č. zml.: UMB 11/2006/9/OSM-53).
V spolupráci s UPJŠ organizovalo CCV UMB kurzy:
•

pre oblasť riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice (úvodné
školenia pre nových používateľov informačného systému, konzultačné,
manažérske školenia a školenia so zameraním na znalosť ovládania osobných
počítačov a bežných PC aplikácii) – krátkodobé kurzy v trvaní 1 – 4 dni;

•

vzdelávacie aktivity pre oblasť účtovníctva a výkazníctva verejných financií ako
prípravu účtovníkov na celoštátne spustenie systému akruálneho účtovníctva vo
verejnom sektore od 01.01.2008 (Základy akruálneho účtovníctva, podrobné
školenie novej metodiky účtovníctva, konsolidačný balík, konsolidovaná účtovná
závierka) – krátkodobé kurzy v trvaní 2 - 3 dni;
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V roku 2008 bolo na týchto kurzoch preškolených celkovo 262 účastníkov (tab. č. 2).
V októbri 2008 bola s UPJŠ v Košiciach podpísaná nová Zmluva o poskytovaní služieb (ev.
číslo: 111/2008), ktorou bol termín poskytovania vzdelávacích služieb predĺžený do
31.3.2009.
Tab. 6.3 Prehľad kurzov účtovníctva štátu a samosprávy v roku 2008
Mesiac
Typ kurzu
Počet účastníkov
realizácie
Účtovníctvo štátu a samosprávy
február
49
Účtovníctvo štátu a samosprávy – kons. balík
apríl
60
Účtovníctvo štátu a samosprávy – kons. balík
máj
48
Účtovníctvo štátu a samosprávy – kons. balík november
35
Účtovníctvo štátu a samosprávy – kons. balík december
70
SPOLU
x
262

CCV UMB sa orientuje na prípravu aktuálnych a atraktívnych foriem vzdelávania
na základe identifikácie potrieb. V roku 2008 získalo akreditáciu v oblasti ďalšieho
vzdelávania na tieto vzdelávacie aktivity (akreditované pod č. 1568):
1. Informatika a informačno-komunikačné technológie – 78 hod.
Modul – Efektívna práca s textovým editorom MS Word – 18 hod.
Modul – Tabuľkový procesor MS Excel pre začiatočníkov – 12 hod.
Modul – Spracovanie databáz a analýza údajov v programe MS Excel – 12 hod.
Modul – Tvorba elektronických prezentácií v programe MS PowerPoint – 12 hod.
Modul – Databázový program MS Access – 12 hod.
Modul – Služby internetu a tvorba webových stránok – 12 hod.
(6.10.2008)
1568/2008/352/1
2. Sociálna práca s vybranými cieľovými skupinami
Základný modul: Sociálna práca – spoločný základ - 100 hod.
Výberové moduly:
Modul - Sociálna práca s rómskou komunitou – 100 hod.
Modul – Sociálna práca s rizikovou mládežou – 100 hod.
(6.10.2008)
1568/2008/352/2
3. Obchodná angličtina – Business English – 80 hod.
(6.10.2008)
1568/2008/352/3

CCV UMB je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej
republike (AIVD SR) so sídlom v Bratislave. Na základe spoločných stretnutí s ďalšími
členmi asociácie dochádza najmä k výmene skúseností v oblasti celoživotného vzdelávania
(CŽV) a presadzovania spoločných záujmov v oblasti legislatívy CŽV.
V roku 2008 bola medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a AIVD SR
podpísaná Zmluva o spolupráci (evid. č. zml. 08/2008/OSMaI-101), v zmysle ktorej je CCV
UMB oprávnené realizovať Certifikačný kurz pre lektorov vzdelávania dospelých.
Spomínaný krátkodobý kurz bol v roku 2008 v ponuke CCV UMB, ale pre nedostatočný
záujem sa neuskutočnil a jeho realizácia bola posunutá do roku 2009.
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CCV UMB podalo v roku 2008 projekt s názvom: Mladí mladým, ktorý bol schválený
16. júla 2008, č. projektu: SAMRS/2008/01/47. Projekt bol predložený v rámci výzvy
SAMRS/2008/01 pre Srbsko, ktorú vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu. Dĺžka trvania realizácie projektu je od 12. januára 2009 do 30. júna
2010. Rozpočet projektu bol schválený vo výške 83.810 € (2.524.860,-Sk).
V roku 2008 sa uskutočnil 2. ročník Detskej univerzity UMB, ktorej sa zúčastnilo 39
detí základných škôl z Banskej Bystrice a okolia. Organizácia detskej univerzity bola
pod patronátom Referátu CCV UMB.
V súčasnosti CCV UMB príležitostne organizuje aj konferencie a semináre.
V novembri 2008 bol zrealizovaný vzdelávací seminár „Nová školská legislatíva“, na ktorom
sa zúčastnilo 122 účastníkov. Tento seminár bol realizovaný ako pilotná aktivita v rámci
vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
Vzdelávanie v rámci Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB sa realizuje v moderne
vybavených multimediálnych a počítačových učebniach (zariadených v rokoch 2006 - 2007),
ktoré využívajú na svoju činnosť všetky zložky CCV.

Kariérové poradenstvo
V rokoch 2006 – 2008 bol realizovaný projekt ESF Zavedenie systému rozvoja
kariérneho poradenstva (ďalej len „projekt“) s rozpočtom 2 314 088,- Sk. K výstupom
projektu patrí metodická príručka Kariérneho centra, internetová stránka www.kc.umb.sk
a KC UMB. Hlavným riešiteľom projektu bol Ing. Juraj Kováč, ktorý realizoval aktivity
prostredníctvom OZ UNI2010. Poslednú aktivitu projektu, záverečnú konferenciu, realizovalo
CCV UMB 22. septembra 2008. Finančný plán projektu a spôsob jeho realizácie nezabezpečil
trvalú udržateľnosť KC UMB.
Personálne bude KC UMB zabezpečené v roku 2009 stálym zamestnancom CCV UMB
a spolupracujúcou doktorandkou z Katedry andragogiky Pedagogickej fakulty UMB.
Pre ďalšiu činnosť KC UMB je nutné realizovať nový projekt v programovacom období
2007 – 2013.

Hodnotenie činnosti Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich
v zahraničí a zahraničných študentov
Činnosť MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov
v kalendárnom roku 2008 sa realizovala v nasledujúcich rovinách:
1. spolupráca s cvičnou ZŠ Bakossova ul. a Katolíckym gymnáziom Štefana Moysesa,
2. didaktická pomoc krajanským školám formou metodických sústredení MC UMB
pre učiteľov z Rumunska v Banskej Bystrici a 2 sústredenia pre učiteľov zo Srbska
v Báčskom Petrovci,
3. kognostikácia úrovne krajanského školstva a dosah kurzov MC UMB pre Slovákov
žijúcich v zahraničí na vyučovací proces na slovenských minoritných školách,
4. spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci členstva v Komisii pre
vzdelávanie krajanov pri ÚSZZ a na Stálej konferencii - SR a Slováci žijúci
v zahraničí,
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5. vyučovanie študentov fakúlt UMB v rámci projektu Sokrates/Erasmus v slovenčine
ako cudzom jazyku,
6. prevzatie kompetencií po zaniknutom DZS MŠ SR od 01. júla 2007,
7. vypracovanie študijných programov pre nové aktivity MC UMB v roku 2008.
Akreditované (1568/40009–204/2005/1 – 6) celoživotné vzdelávanie učiteľov škôl
s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí je prioritou Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Pracovisko ako jediné na Slovensku plnilo Vládny program starostlivosti o krajanov
v oblasti celoživotného vzdelávania učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským
v zahraničí, napĺňalo Článok 7a Ústavy SR a plnilo platné medzinárodné bilaterálne dohody
SR s krajinami so slovenskou minoritou v zahraničí:
•

Chorvátskou republikou, platnou od akad. roka 2000/2001 dodnes v článku 3, 8 a 9,

•

Maďarskou republikou, zák. č. 120/2004 Z. z. v čl.10, odsek 2. a 4., v čl. 11, 13,

•

Poľskou republikou, platnou od roku 2003 dodnes v článku 9,

•

Rumunskou republikou v článku 4 a 6,

•

Srbskou republikou, platnou od roku 2002 dodnes v článku 32, odsek b, v článkoch
36, 37 a 38,

•

Ukrajinou na roky 2005 – 2008 v článku 4 odsek 4.1., v článku 5 odsek 5.1. a 5.3.
a v článkoch 6 a 7;

Realizované vzdelávacie aktivity MC UMB v roku 2008 uvádzame v tabuľkách 6.4 a 6.5.
Tab. 6.4 Realizované vzdelávacie aktivity – akreditované (MC UMB)
akreditovaná vzdelávacia aktivita /názov/
Slovenčina ako cudzí jazyk pre začiatočníkov
Slovenčina ako cudzí jazyk pre pokročilých
Celoživotné vzdelávanie učiteľov
všeobecnovzdelávacích predmetov 2.stupňa ZŠ
Spolu

počet účastníkov
1
1
12
14

Tab. 6.5 Realizované vzdelávacie aktivity - krátkodobé, neakreditované (MC UMB)
počet
neakreditovaná vzdelávacia aktivita
mesiac
počet účastníkov
účastníkov
(názov)
spolu
marec
Škola v prírode
50 detí, 4 učitelia
54
apríl
Škola v prírode
50 detí, 4 učitelia
54
máj
Škola v prírode
50 detí, 4 učitelia
54
jún
Výtvarná súťaž
5 detí, 4 učitelia
9
júl
Letná škola ľudového tanca
76 detí, 13 dospelých
89
august
Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny
23 detí, 4 učitelia
27
september Škola v prírode
50 detí, 4 učitelia
54
október
Škola v prírode
50 detí, 4 učitelia
54
Metodické dni učiteľov MŠ, 1.stupňa
október
107 učiteľov
107
ZŠ a 2.stupňa ZŠ /2 dni/
Spolu
502
502
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V roku 2008 realizovalo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a zahraničných študentov päť krátkodobých neakreditovaných vzdelávacích aktivít využijúc
v nich jednotlivé predmety z akreditačného materiálu (Škola v prírode, Výtvarná súťaž, Letná
škola ľudového tanca, Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny a Metodické dni učiteľov MŠ, 1.
stupňa ZŠ a 2. stupňa ZŠ), ktoré absolvovalo spolu 502 účastníkov. Škola v prírode bola
realizovaná v piatich turnusoch. Zúčastnilo sa na nej spolu 250 detí a 20 učiteľov.
MC UMB realizovalo tiež štyri akreditované vzdelávacie aktivity, na ktorých
študovalo spolu 14 účastníkov. Vzdelávacie aktivity MC UMB v roku 2008 absolvovalo
celkovo 516 účastníkov.
MC UMB pri príležitosti 15. výročia svojej existencie organizovalo v dňoch 10. – 12.
novembra 2008 hodnotiaci seminár pod názvom Quo vadis lingua slovaca minorica – Kam
kráčaš slovenský minoritný jazyk?

Hodnotenie činnosti Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
UTV osobitným pracoviskom CCV UMB pre záujmové vzdelávanie občanov tretieho
veku. Zohráva významnú úlohu pri vytváraní možností seniorov, pričom pozitívne vplýva na
kvalitu ich života v staršom veku. Študujúcim je umožnené získavať nové poznatky
a zručnosti z disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti.
Vzdelávanie na UTV je organizované v rámci celoživotného vzdelávania občanov
v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
UTV predstavuje otvorený vzdelávací systém, ktorý umožňuje pružne reagovať na
potreby a záujmy študentov a tak každoročne priebežne aktualizovať ponuku študijných
odborov. Má dve detašované pracoviská a to v Poprade a Dolnom Kubíne a kreuje sa ďalšie
pracovisko v Martine.
Prehľad študijných programov, ktoré boli otvorené v akademickom roku 2008/2009 sa
nachádza v tabuľke č. 5. V spomínanom akademickom roku, po ukončení trojročného štúdia
príslušného odboru, boli diplom, resp. osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku
UMB, udelené celkom 229 poslucháčom.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Spolu

Tab. 6.6 Prehľad aktivít Univerzity tretieho veku v roku 2008
Počet
Počet
Študijný program
frekventantov absolventov
Výživa a netradičné formy medicíny
195
45
Gerontológia
35
19
Záhradníctvo
135
18
Záhradná architektúra
61
Právo
187
54
Spoločenský a diplomatický protokol
29
Psychológia
172
21
Dejiny Slovenska a umenie
41
10
Informačné a komunikačné technológie
232
38
Cestovný ruch
24
8
Ekologická výživa
27
Anglický jazyk
31
9
Nemecký jazyk
10
7
1179
229
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Na organizácii a rozvoji UTV sa okrem Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (jej
jednotlivých fakúlt a CCV UMB) zúčastňujú aj niektoré ďalšie organizácie, ako Ministerstvo
školstva SR, Jednota dôchodcov na Slovensku, Nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej
Bystrici a ďalšie organizácie a sponzori. UTV je tiež členom Asociácie univerzít tretieho veku
(ASUTV) na Slovensku, cez ktorú má prepojenie na ďalšie medzinárodné inštitúcie
zaoberajúce sa vzdelávaním a starostlivosti o seniorov.
V akademickom roku 2008-2009 sa UTV zapojila do základného výskumu
TANDEMS GO (Students to Senior Citizens – ICT and inter-generation communication) –
Komunikácia medzi generáciami prostredníctvom IKT pod gesciou EF UMB.
UTV sa vo svojich aktivitách nezameriava len na poskytovanie vzdelávacích
a študijných aktivít, ale ponúka pre svojich študentov aj možnosti kultúrneho a spoločenského
vyžitia, ako aj pohybových aktivít.
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7 HOSPODÁRENIE A ĽUDSKÉ ZDROJE
7.1 Hospodárenie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v oblasti hospodárenia a správy majetku
riadila ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, opatreniami MF SR, metodickými usmerneniami MŠ SR
a rozhodnutiami orgánov akademickej samosprávy a vedenia univerzity.
Výsledky hospodárenia za hodnotené obdobie sú rozpracované vo „Výročnej správe
o hospodárení UMB v Banskej Bystrici za rok 2008“. Súčasťou uvedenej správy je ročná
účtovná závierka, vývoj fondov a zúčtovanie so štátnym rozpočtom.
Hlavným zdrojom financovania hlavnej činnosti bola dotácia zo štátneho rozpočtu
poskytnutá na základe dotačnej zmluvy prostredníctvom kapitoly MŠ SR na uskutočňovanie
akreditovaných študijných programov, na výskumnú a umeleckú činnosť, na rozvoj a sociálnu
podporu študentov. Dotačná zmluva bola podpísaná 29.2.2008 a počas roka bola upravená
desiatimi dodatkami. Úpravy základnej dotácie boli v jednotlivých podprogramoch účelového
charakteru.
Upravená dotácia zo ŠR bola poukázaná na bežné výdavky vo výške 566 311 tis. Sk,
celková dotácia vrátane dotácie na výskumné podprogramy 06K 11 a 05T 08 a dotácie na
medzinárodnú spoluprácu bola vo výške 575 329 tis. Sk ( o 62 317 tis. Sk vyššia ako v roku
2007). Dotácia na kapitálové výdavky bola poskytnutá vo výške 10 134 tis. Sk (o 49 004 tis.
Sk nižšia ako v roku 2007).
Okrem dotácie ŠR na bežné výdavky mala univerzita aj ostatné (vlastné) príjmy
a príjmy z podnikateľskej činnosti. Výška príjmov za uvedené zdroje a ich štruktúra v % je
vyjadrená v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 7.1 Štruktúra a podiel finančných zdrojov v rokoch 2007 a 2008 (v tis. Sk)
Finančné zdroje
Dotačné zdroje

2007
tis. Sk
%
513 012
76,71

2008
tis.Sk
%
575 329
72,47

Index
2008/2007
1,12

Ostatné (vlastné) zdroje
Podnikateľská činnosť

123 481

18,47

191 822

24,16

1,55

32 233

4,82

26 740

3,37

0,83

SPOLU

668 726

100,00

793 891

100,00

1,19

Z tabuľky 7.1 vyplýva zvýšenie podielu ostatných zdrojov o 5, 69 % na celkovom
súčte finančných zdrojov a zníženie podielu podnikateľskej činnosti o 1,45 % oproti podielom
zdrojov v roku 2007.
Graf finančných zdrojov v rokoch 2007 a 2008
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Pri spracovaní ročnej účtovnej závierky bola dodržaná účtovná osnova pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania a Metodické
usmernenie MŠ SR č. 1/2005 k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva verejných
vysokých škôl. Audit hospodárenia v roku 2008 bol vykonaný. Výsledky auditu budú
doplnené po odovzdaní správy – 1.pol.apríla.
V druhom polroku roku 2008 začala v ekonomickej oblasti príprava prechodu na menu
euro od 1.1.2009. Vo FIS Sofia boli v dvoch etapách testované dáta v jednotlivých
moduloch. Malé rozdiely z výsledkov testovania boli do konca roka opravené.
Štruktúra dotačných zdrojov podľa podprogramov a ostatných zdrojov so stavom
k 31.12. v rokoch 2007 a 2008 v členení na bežné a kapitálové dotácie je uvedená v tabuľke
7.2.
Tab. 7.2 Štruktúra tvorby finančných zdrojov v rokoch 2007 a 2008 (v tis. Sk)
P.č.

Zdroj financovania

1

077 11 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov

2
3
4
5
6

Bežné dotácie
2007
2008

Kapitálové dotácie
2007
2008

378 273

430 390

54 553

8 698

077 12 Dotácia na výskumnú, vývojovú činnosť

28 267

39 539

2 905

1 436

077 12 01 Prevázdka a rozvoj infraštruktúry pre výskum
077 12 02 úlohy základného výskumu /VEGA/
077 12 04 medzinárodná vedecká spolupráca VŠ
077 12 05 úlohy pre rozvoj školstva /KEGA/

20 301
4 873
250
2 843

31 709
5 372
200
2 258

1 303
1 318

0
1 109

284

327

7

077 13 Rozvoj vysokého školstva

5 424

2 956

1 680

8

077 15Sociálna podpora študentov

97 972

93 426

9
10

077 15 01 sociálne štipendiá
077 15 02 motivačné štipendiá

55 239
15 807

50 796
13 116

11

077 15 03 podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrynch
aktivít študentov a UPC

26 926

29 514

12 Dotácia ŠR spolu (R1+R2+R7+R8)

509 936 566 311

13

Dotácia na výskumnú činnosť, program 06K 11

14

Dotácia na výskumnú činnosť, program 05T08

1 599

15

0210203 Dotácia na medzinárodnú spoluprácu

3 393

16 Dotácie spolu (R12+R13+R14+R15)
17
18
19
20
21
22

Príjmy z bežnej činnosti UMB
Dotácie z rozpočtu miest a obcí (Poprad)
Ostatné príjmy s charakterom dotácie
Zahraničné granty
Dary
Ostatné príjmy kurzové rozdiely

23 Ostatné príjmy spolu (R17 až R22)
24

Projekty ESF - MŠ SR

25

Projekty ESF - MPSVaR

26 ZDROJE CELKOM (R16+R23+R24+R25)

3 076

513 012 575 329
85 215
1 098
797
12 822
21 305
0

59 138

4 026

10 134
464

59 138

10 598

0

0

59 138

10 598

147 661
1 365
714
12 963
16 064
17

121 237 178 784
2 244

13 038

0

0

636 493 767 151
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Bežné dotácie poskytnuté MŠ SR na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov
v celkovej výške 566 311 tis. Sk boli čerpané vo výške 541 884 tis. Sk, t.j. na 95,7 %.
Medzi najväčšie výdavky za všetky podprogramy patrili mzdy vo výške 284 241 tis. Sk (52,5
% ), odvody do fondov vo výške 97 807 tis. Sk (18,04 % ) a energie vo výške 29 284 tis. Sk
(5,4 %).
Nevyčerpaná bežná dotácia ŠR v celovej výške 24 427 tis. Sk bola prevedená na
zostatkový účet s možnosťou jej čerpania v roku 2008 podľa jednotlivých podprogramov.
Výdavky na štipendiá interných doktorandov, sociálne a motivačné štipendiá
dosiahli výšku 83 188 tis. Sk, t.j. 15,4 % celkových výdavkov bežnej dotácie ŠR. Ich
čerpanie podľa fakúlt je uvedené v tabuľke 7.3.
Tab. 7. 3 Čerpanie štipendií z dotácie ŠR v roku 2008 podľa fakult (v tis. Sk)
Štipendiá
Fakulta
Podprogram

Interní doktorandi

Sociálne

Motivačné

077 11

077 15 01

077 15 02

EF
FHV
FPVMV
FPV
PF
PrF

5 868
5 142
1 775
4 016
4 867
1 256

9 957
14 278
1 766
6 023
13 505
2 489

1 928
3 895
825
1 950
2 253
1 395

SPOLU

22 924

48 018

12 246

Rozpočet

25 359

50 796

13 116

Graf čerpania jednotlivých druhov štipendií podľa fakúlt v roku 2008

Celkový hospodársky výsledok UMB po zdanení za rok 2008 je zisk vo výške 37 557
tis. Sk. Výšku hospodárskeho výsledku ovplyvnilo najmä školné za externé štúdium pre ak.
rok 2008/2009, ktoré sa časovo nerozlišovalo a jeho podstatná časť bude čerpaná v roku 2009
na zabezpečenie plateného externého štúdia v 1. ročníku.
Hospodárenia UMB v hlavnej a podnikateľskej činnosti v rokoch 2006 až 2008 je
uvedené v tabuľke 7.4.
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Tab. 7.4 Prehľad výnosov, nákladov a HV za hlavnú a podnikateľskú činnosť
v rokoch 2006 až 2008 (v tis. Sk)

Hlavná a podnikateľská činnosť

Index
2007/2006

Index
2008/2007

2006

2007

2008

628 671
647 517
-18 846
1 962

668 726
651 135
17 591
1 101

793 891
755 139
38 752
1 195

1,06
1,01
-0,93

1,19
1,16
2,20

0,56

1,09

-20 808

16 490

37 557

-0,79

2,28

Výnosy
Náklady
HV pred zdanením
Daň z príjmov

2 006
589 694
618 150
-28 456
11

2 007
636 493
624 802
11 691
11

2 008
767 151
733 455
33 696
231

1,08
1,01
-0,41

1,21
1,17
2,88

1,00

21,00

HV po zdanení hlavná činnosť

-28 467

11 680

33 465

-0,41

2,87

Podnikateľská činnosť

2 006
38 977
29 367
9 610
1 951

2 007
32 233
26 333
5 900
1 090

2 008
26 740
21 684
5 056
964

0,83
0,90
0,61

0,83
0,82
0,86

0,56

0,88

7 659

4 810

4 092

0,63

0,85

Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Daň z príjmov

HV po zdanení
z toho

Hlavná činnosť

Výnosy
Náklady
HV pred zdanením
Daň z príjmov
HV po zdanení podnikateľská činnosť

Graf celkových výnosov, nákladov a HV pred zdanením v rokoch 2006 až 2008

Výnosy za hlavnú činnosť dosiahli výšku 767 151 tis. Sk, čo predstavuje nárast
o 20,5 % oproti roku 2007. Na tvorbe výnosov sa najvýznamnejšie podieľajú dotácie vo
výške 585 192 tis. Sk (nárast o 72 994 tis. Sk, t. j. o 14,2 %) a iné ostatné výnosy v sume 101
391 tis. Sk (nárast o 19 267 tis. Sk, t.j. o 23,5 %). V tvorbe iných ostatných výnosov je najmä:
školné 51 736 tis. Sk, poplatky spojené so štúdiom 21 584 tis. Sk a poplatky za ďalšie
vzdelávanie 4 212 tis. Sk. Výnosy zo školného vzrástli oproti roku 2007 o 47 965 tis. Sk
z dôvodu zvýšenia úhrad školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (+ 12 575 tis. Sk)
a najmä z úhrad za školné v externej forme štúdia. Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom
vzrástli oproti minulému roku o 4 162 tis. Sk najmä vplyvom vyšších výnosov za rigorózne
a prijímacie konanie (+ 4 113 tis. Sk). Tržby z predaja služieb predstavujú sumu 43 198 tis.
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Sk (+ 1 877 tis. Sk) v tom : ubytovanie študentov 26 058 tis. Sk (+ 3 033 tis. Sk).
V septembri 2008 bol po rekonštrukcii odovzdaný do prevádzky nový ŠD 5.
Výnosy za podnikateľskú činnosť dosiahli výšku 26 740 tis. Sk a oproti roku 2007
klesli o 17 %. Podnikateľská činnosť je realizovaná samostatne súčasťami UMB. Najvyššie
výnosy boli zaznamenané za tržby z predaja služieb v sume 14 036 tis. Sk a za ostatné
výnosy v sume 5 402 tis. Sk.
Kapitálové dotácie boli rozpísané dodatkami k dotačnej zmluve v celkovej
výške 10 598 tis. Sk v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č. 13/2007-R, ktorým sa
stanovuje záväzný postup financovania investičnej výstavby pre VVŠ. Z celkovej výšky tejto
dotácie bola dotácia na vedeckovýskumné projekty a rozvoj 1 900 tis. Sk (zníženie o 2 685
tis. Sk oproti roku 2007). Dotácia na realizáciu jednej pokračujúcej investičnej akcie
(rekonštrukcia internátu) a dvoch nových (rekonštrukcia trafostanice na Ružovej ulici
a rekonštrukcia bazéna a technologického zariadenia strojovne plavárne na Tajovského ulici)
bola rozpísaná vo výške 8 698 tis. Sk. Dotácia na rekonštrukciu „bazéna“ bola pridelená len
na projektovú dokumentáciu z dôvodu neukončenia verejného obstarávania na výber
dodávateľa stavby v roku 2008. Na dve investičné akcie vedené v menovitom zozname
stavieb MŠ SR
nebola v roku 2008 pridelená dotácia (metropolitná dátová sieť
a dobudovanie UC II na Komenského ulici). Čerpanie kapitálových výdavkov na investičné
akcie je v časti 6 tejto správy.
Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v zmysle príkazu rektorky
č. 3/2008 k 31.10.2008 a k 31.12.2008..
Pohyb hodnoty dlhodobého majetku v roku 2008 bol nasledovný:
 stav k 1.1.2008
1 800 807 tis. Sk
 prírastky
189 927 tis. Sk
 úbytky
157 805 tis. Sk
 stav k 31.12.2007
1 832 930 tis. Sk
Prehľad stavu oprávok dlhodobého majetku v roku 2008 bol:
 stav k 1.1.2008
786 596 tis. Sk
 prírastky (odpisy)
24 164 tis. Sk
 úbytky (vyradenie
4 686 tis. Sk
 stav k 31.12.2008
806 074 tis. Sk
Tvorba fondu reprodukcie bola vo výške 16 125 tis. Sk. Tvorba oproti roku 2007 bola
nižšia o 5 630 tis. Sk a to z dôvodu nižšej tvorby odpisov a predaja majetku v roku 2007.
Fond reprodukcie bol čerpaný vo výške 8 937 tis. Sk .

7.2 Plnenie úloh prijatých v Dlhodobom zámere UMB na rok 2008
pre oblasť hospodárenia
Úloha 2.1
Uskutočniť analýzu potreby pozemkov a ďalších nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve UMB
s cieľom predaja nepotrebného majetku.
Plnenie:
Analýza potreby nehnuteľného majetku nebola v roku 2008 dokončená vzhľadom
k niektorým nedoriešeným vlastníckym vzťahom. Dopracovanie analýzy bude v roku 2009.
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Úloha 3.4
Pripraviť harmonogram energetickej certifikácie budov UMB, v prvej fáze riešiť energetický
audit budov UMB. Určiť zdroj financovania jednotlivých aktivít.
Plnenie:
V roku 2008 bol vykonaný energetický audit a energetická certifikácia budov na Tajovského
ulici (FHV, FPV, ŠD 1), Komenského ulici (PrF, ŠD 2) a ŠD 4 na Tr. SNP. Výdavky EA
a EC v celkovej výške 1 148 tis. Sk boli uhradené zo ŠR. Správa o EA a EC s výsledkami
bola prerokovaná na Kolégiu rektorky. V EA a EC sa bude pokračovať v roku 2009.
Úloha 3.5
V rámci kapitálových dotácií zo štátneho rozpočtu pripraviť požiadavky UMB na obdobie
rokov 2008 až 2013, ktoré budú koordinované s plánmi UMB v rámci operačných programov
NSRR.
Plnenie:
Úloha bola realizovaná pri vypracovaní požiadaviek na investičné akcie pre rok 2009.
Úloha 5.1
Pri príprave projektov v rámci operačných programov NSRR spracovať výkresovú
dokumentáciu objektov UMB do digitálnej formy.
Plnenie:
Úloha bola splnená pri podávaní projektu z OPVaV opatrenie 5.1/02 - Budovanie
infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v Banskej Bystrici za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu.
Úloha 8.1
Rozšíriť na všetky objekty UMB priebežnú vizualizáciu monitorovaných a regulovaných
veličín všetkých druhov energií.
Plnenie:
V roku 2008 bola priebežná vizualizácia regulovaných veličín realizovaná na EF a na
Rektoráte.
Úloha 9.2
Vypracovať analýzu nehnuteľného majetku s cieľom optimalizácie jeho využívania.
Plnenie:
Plnenie úlohy je v súčinnosti s plnením úlohy 2.1.
Úloha 10.3
Vytvoriť systém tvorby zdrojov na zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri riešení projektov zo
štrukturálnych fondov.
Plnenie:
Na zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri riešení projektov bol v roku 2008 vytvorený
celouniverzitný fond. Fond bol vytvorený z vlastných zdrojov v zmysle kritérií prijatých pri
schvaľovaní rozpočtu.
Úloha 11.2
Posilňovať tvorbu mzdových prostriedkov z dotácií štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov
s cieľom stabilizácie zamestnancov a zvyšovania ich motivácie na napĺňanie výkonov.
Plnenie:
Tvorba mzdových prostriedkov v roku 2008 bola schválená rozpočtom UMB a to dotáciou
MŠ SR podľa výkonov, ktorá bola zvýšená úpravou bežných výdavkov v podprogramoch
vysoká škola a veda a z vlastných zdrojov fakúlt.
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7.3 Ľudské zdroje
K 31.12.2008 pracovalo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 1235
zamestnancov, z toho 731 žien (59,2 %) a 504 mužov (40,81 %). V porovnaní
s predchádzajúcim rokom, sa znížil počet zamestnancov o 27 ( 2,1 %), z toho počet žien sa
znížil o 7 ( 0,95 %) a počet mužov o 20 ( 3,82 %).

Tab. 7.5 Štruktúra zamestnancov na UMB
ROK 2007
ROK 2008
Fyzické
z toho
Fyzické
z toho
osoby ženy muži osoby ženy muži
Vysoká škola
1101 620
481
1079 627
452
Veda a výskum
36
13
23
41
16
25
Správa účelových zariadení
125 105
20
115
94
21
SPOLU
1262 738
524
1235 731
504

Pedagogickí zamestnanci
K 31.12.2008 pracovalo na UMB 652 pedagogických zamestnancov, čo je o 0,41 %
viac ako predchádzajúci rok, kedy k 31.12.2007 pracovalo na UMB 649,32 pedagogických
zamestnancov. Počet profesorov vzrástol o 14,33 % a počet docentov sa znížil o 5,63 %.
Kým počet odborných asistentov klesol o 4,22 %, počet asistentov vzrástol o 58,01 %. Čo sa
týka lektorov, k 31.12.2007 pracovalo na UMB 5 lektorov, k 31.12.2008 pracovalo už 6
lektorov.

Tab.7.6 Štruktúra pedagogických zamestnancov

PEDAGOGICKÍ
ZAMESTNANCI UMB
profesori
docenti
odborní asistenti
asistenti
lektori
SPOLU

ROK 2007
FO
75,22
115,5
427,02
26,58
5
649,32

ROK 2008
FO
86
109
409
42
6
652

Nepedagogickí zamestnanci
Stav nepedagogických zamestnancov UMB v roku 2007 a 2008 v členení podľa
metodiky rozpisu dotácií zo ŠR
(odborní, prevádzkoví, centrálna administratíva,
administratívni zamestnanci) zobrazujú nasledovné tabuľky.
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nepedagogickí zamestnanci - PPP

prevádzk
oví

EF
FHV
FPV

5,1
4,33
18,4

25,77
28,47
5,48

0

13,5

odborní
4
7,5
16,43

47,3

2

22,3

11,5

1,16
9,5
0 11,91 22,57
1
8,66
0
12 21,66
1
1 35,84 56,62
3 96,46
1
6
1
0
1
4
1
14 14,327
14
0
0
0
26,04
1 27,04
27,6
72,03 127,22 129,25 72,75 401,25 74,857

PrF
FPVaMV
Rektorát
ÚVV
UAKOM
UK
SPOLU

24,96
21,2
34,2
17,7
5,88
15,4
16,4
17,5
7
9
9,66
28,07 58,08
0
0
0
0
0
0
128,24 129,88

SPOLU

SPOLU
58,87
63,64
43,71

admin.

admin.

PF

20
8
15,67 15,17
13,66 6,17

cent.admi
n.

nepedagogickí zamestnanci - PPP

prevádzk
oví

ROK 2008

cent.admi
n.

ROK 2007
ORGANIZAČNÁ
ZLOŽKA
UMB

odborní

Tab. 7.7 Štruktúra nepedagogických zamestnancov – priemerný prepočítaný počet

8
14
5,08

58,16
73,4
42,79

7,4

43,377

21
12
22,66
12
3 90,147
7,5
6,5
0 14,327
28,6
1
68,98 401,961

1
1
1
15
28
76,75

31
23
40,33 18,17
6,42 15,42
18
18
9
10
30
59
0
0
0
0
0
0
144,75 133,59

admin.

4
8
16,75
2

cent.admi
n.

67
8
15,67 71,09
6,17 44,99
47
12
11,91 22,57
22
12
105
3
6
4
13
0
28
1
73,75 426,65

prevádzko
ví

odborní

6
32
21
16,51
4,33 34,58
5,83
13,66
19,33
0
13
22
1,16
9,5
0
1
9
0
39
62
1
1
0
1
0
0
13
0
0
27
73,82 142,91 136,17

admin.

cent.admi
n.

nepedagogickí zamestnanci - FO

prevádzko
ví

nepedagogickí zamestnanci - FO
SPOLU

EF
FHV
FPV
PF
PrF
FPVaMV
Rektorát
ÚVV
UAKOM
UK
SPOLU

ROK 2008

odborní

ORGANIZAČNÁ
ZLOŽKA
UMB

ROK 2007

SPOLU

Tab. 7.8 Štruktúra nepedagogických zamestnancov – fyzické osoby

66
8
80,5
14
5,08 43,67
46
8
21
12
23
12
93
3
8
7
15
0
29
1
70,08 425,17

Ústav vedy a výskumu
Napriek tomu, že na ÚVV je vytvorených 61 pracovných miest (50 vedeckovýskumných a 11 administratívnych), k 31.12.2008 tu pracovalo 41 zamestnancov
a k 31.12.2007 to je o piatich zamestnancov viac (pozri tabuľka č. 1). Pracovné miesta
vedecko-výskumných zamestnancov sa v súlade so zákonom o vysokých školách, zákonom
o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania platnými na
UMB obsadzovali výberovým konaním, prípadne bez výberového konania v súlade
s uvedenými právnymi normami.
Správa účelových zariadení
Prehľad stavu zamestnancov Správy účelových zariadení UMB, ktorá poskytuje
ubytovacie a stravovacie služby, poskytuje tabuľka 7.9.
Tab. 7.9 Štruktúra zamestnancov SÚZ UMB
ZAMESTNANCI SÚZ UMB
zamestnanci študentských domovov
zamestnanci študentských jedální
SPOLU

ROK 2007
98
27
125

ROK 2008
98
17
115
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8 FAKULTY UMB
8.1 Ekonomická fakulta
8.1.1 Všeobecné informácie o fakulte
Adresa fakulty:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
http://www.ef.umb.sk

Vedenie fakulty:
Dekanka:

prof. Ing. Mária Uramová, PhD.

048/446 21 21
fax:
048/446 20 00
e-mail: maria.uramova@umb.sk

Prodekan pre pedagogickú činnosť:
Ing. Vladimír Hiadlovský

048/446 21 30
e-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk
Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť:
prof. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.

048/ 446 21 40
e-mail: lubica.svantnerova@umb.sk
Prodekan pre medzinárodné vzťahy:
Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

048/446 21 78
e-mail: peter.kristofik@umb.sk
Prodekan pre rozvoj:
od 1. 5. 2008
Ing. Ladislav Klement, PhD.

048/ 446 21 50
e-mail: ladislav.klement@umb.sk

do 30. 4. 2008
PhDr. Marián Kika

048/ 446 21 50
e-mail: marian.kika@umb.sk

Tajomník:
Ing. Vladimír Rehák

048/446 21 23
e-mail: vladimir.rehak@umb.sk
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Akademický senát fakulty
Predseda:
Podpredseda:

Členovia zamestnaneckej časti:

Členovia študentskej časti:

Tajomníčka:

prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
Miroslava Vargová (do 14.10.2008)
Mária Tuková (od 15.10.2008)
Ing. Beáta Babiaková
Ing. Elena Bogyová, CSc. (od 9.9.2008)
Ing. et Ing. Pavol Čižmárik, M.A. (do 9.9.2008)
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
Ing. Alena Kaščáková, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Kulčár, PhD.
Ing. Šimon Raši, PhD.
Ing. Ján Šebo, PhD.
PhDr. Anna Zelenková
Silvia Achbengerová (od 29.11.2008)
Peter Franc (od 3.3.2008)
Veronika Fulopová (do 2.3.2008)
Milan Hlavko (do 29.11.2008)
Ing. Tomáš Hyben
Marián Šmigura (od 3.3.2008)
Marianna Šulcová (do 1.2.2008)
Bc. Zuzana Mikušincová

Vedecká rada fakulty
Predseda:
Interní členovia:

Externí členovia:

prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
prof. Ing. Jozef Benčo, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ing. Vladimír Hiadlovský
PhDr. Marián Kika (do 9. 9. 2008)
Ing. Ladislav Klement, PhD. (od 9. 9. 2008)
Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.
prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
doc. Ing. Marta Orviská, PhD.
prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD.
prof. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
doc. Ing. Ján Závadský, PhD.
prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD.
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Ing. Anton Danko
doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Ing. Mária Machová, PhD.
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
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8.1.2 Pedagogická činnosť
Študijné programy, odbory a špecializácie
V akademickom roku 2007/2008 Ekonomická fakulta UMB pokračovala v realizácii
nových študijných programov akreditovaných v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách.
Bakalárske štúdium trvá štandardne tri roky a na štúdium v akademickom roku
2007/2008 fakulta prijala študentov do prvého roku štúdia v dennej aj v externej forme podľa
týchto bakalárskych študijných programov v rovnomenných študijných odboroch (s výnimkou
študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj):
•
•
•
•
•

cestovný ruch
ekonomika a manažment podniku
financie, bankovníctvo a investovanie
regionálny rozvoj a verejná správa
verejná ekonomika a služby.

Študijný program ekonomika a manažment podniku v dennej forme fakulta uskutočňuje
aj v anglickom jazyku. V Poprade fakulta uskutočňuje denné aj externé bakalárske štúdium
v študijnom programe ekonomika a manažment podniku a tiež externé štúdium v študijnom
programe verejná ekonomika a služby.
Inžinierske štúdium trvá štandardne dva roky a na štúdium v akademickom roku
2007/2008 fakulta prijala študentov na tieto inžinierske študijné programy v externej forme:
• cestovný ruch
- ekonomika podnikov cestovného ruchu
• ekonomika a manažment podniku
- ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (v B. Bystrici a v Poprade)
• financie, bankovníctvo a investovanie
- financie, bankovníctvo a investovanie
• verejná ekonomika a služby
- ekonomika a správa území (v Banskej Bystrici, Poprade a v Spišskej Novej Vsi)
- ekonomika verejných služieb.
Hlavnú skupinu uchádzačov o inžinierske študijné programy tvorili absolventi
externého nekreditového bakalárskeho štúdia na fakulte.
Inžinierske štúdium fakulta uskutočňovala ako 5-ročné dvojstupňové kreditové štúdium
podľa zásad ECTS v dennej aj v externej forme v týchto študijných odboroch a špecializáciách
(4. – 5. rok štúdia):
• cestovný ruch (špecializácie v druhom stupni štúdia)
- ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva
- interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu (v anglickom jazyku)
• ekonomika a riadenie podniku (špecializácie v druhom stupni štúdia)
- ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov (v dennej forme aj v Poprade)
- manažment a marketing
• financie, bankovníctvo a investovanie (študijné zamerania v druhom stupni štúdia)
- aplikácie informačných technológií vo financiách
- bankovníctvo
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- finančný manažment
- účtovníctvo a audítorstvo
- verejné financie.
• verejná ekonomika a správa (špecializácie od 3. roku štúdia)
- ekonomika a manažment verejných služieb
- ekonomika a manažment zdravotníctva
- ekonomika a správa území.

Prijímacie konanie
Na akademický rok 2008/2009 Ekonomická fakulta UMB uskutočnila prijímacie konanie
na bakalárske študijné programy v dennej a externej forme štúdia:
•
•
•
•
•
•

cestovný ruch,
ekonomika a manažment podniku,
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku,
financie, bankovníctvo investovanie,
regionálny rozvoj a verejná správa,
verejná ekonomika a služby

a na inžinierske študijné programy v dennej a externej forme štúdia:
• interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu v cudzom jazyku (len na dennú formu
štúdia),
• riadenie cestovného ruchu,
• ekonomika a manažment malých a stredných podnikov,
• financie, bankovníctvo a investovanie,
• ekonomika a správa území,
• ekonomika verejných služieb.

Študenti
Na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB bolo k 31. 10. 2007 zapísaných celkom 3594
študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, z toho 2384 študentov v dennej forme a 1210
študentov v externej forme. Bol to doteraz najvyšší počet študentov denného štúdia v histórii
fakulty.
Celkový počet študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Ekonomickej fakulte
UMB v dennej aj externej forme v akademickom roku 2007/2008 sa oproti predchádzajúcemu
roku znížil o 44 (1,2 %), z toho v dennej forme štúdia sa zvýšil o 263 študentov (12,5 %)
a v externej forme štúdia klesol o 310 študentov (20,4 %).
Celkový počet novoprijatých študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na
Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2008/2009 sa oproti akademickému roku
2007/2008 zvýšil o 520 študentov, z toho v dennej forme štúdia sa zvýšil o 238
študentov a v externej forme štúdia vzrástol o 276 študentov.
Na Ekonomickej fakulte UMB študovalo v akademickom roku 2007/2008 v dennom
štúdiu 15 cudzincov z Poľska (3), Rumunska (8), Ukrajiny (1), Českej republiky (1), Srbska (1)
a Nikaraguy (1) a v externom štúdiu 3 cudzinci z Poľska (2) a z Českej republiky (1).
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Absolventi
Bakalárske štúdium na fakulte v akademickom roku 2007/2008 úspešne ukončilo 484
absolventov, pričom 29 absolventov ukončilo štúdium s vyznamenaním. Dobrovoľnú
bakalársku štátnu skúšku úspešne vykonalo 35 študentov dvojstupňového inžinierskeho štúdia.
Inžinierske štúdium na fakulte v akademickom roku 2007/2008 úspešne ukončilo 384
absolventov, pričom 15 absolventov ukončilo štúdium s vyznamenaním. Za dosiahnuté študijné
výsledky získalo 15 absolventov cenu dekanky fakulty. Okrem toho dekanka fakulty na návrh
garantov študijných odborov a špecializácií ocenila 31 absolventov za mimoriadne kvalitné
diplomové práce.

Hodnotenie kvality výučby
Hodnotenie kvality výučby je súčasťou systému manažérstva kvality na fakulte.
Jednou z foriem vnútornej kontroly kvality výučby je hospitačná činnosť, ktorá je od
roku 2005 upravená osobitnou riadiacou normou. Podľa nej v okruhu svojej odbornej
pôsobnosti pravidelne vykonávajú hospitácie garanti študijných programov a predmetov, a tiež
vedúci katedier a ďalšie osoby poverené dekanom. V akademickom roku 2007/2008 bolo
vykonaných a zdokumentovaných celkom 58 hospitácií.
Významnou zložkou hodnotenia študijných programov, podmienok štúdia a výučby
v jednotlivých predmetoch je anonymné hodnotenie študentmi. Výber predmetov na hodnotenie sa realizuje v spolupráci so zástupcami študentov v samosprávnych orgánoch fakulty, na
organizácii ankiet sa podieľajú študijní poradcovia. Výsledky celkového hodnotenia štúdia
a návrhy a pripomienky študentov sú po vyhodnotení ankety prerokované vo vedení fakulty,
v kolégiu dekanky a o prijatých opatreniach sú informovaní zástupcovia študentov.
S výsledkami hodnotenia jednotlivých vyučujúcich sú oboznámení vedúci príslušných
pracovísk. V akademickom roku 2007/2008 sa ankety zúčastnilo 428 z celkového počtu 2384
študentov denného štúdia (18 %), ktorí hodnotili celkom 19 učiteľov.

Medzinárodná dimenzia vzdelávania
Medzinárodná dimenzia vzdelávania zahŕňa predovšetkým mobilitu študentov fakulty
smerom do zahraničia a zahraničných študentov na fakultu. V študentských mobilitách sa
Ekonomickej fakulte UMB darilo aj v roku 2008 udržiavať vedúce postavenie medzi fakultami
UMB v počte prichádzajúcich i odchádzajúcich študentov. Pozitívom v tejto oblasti je aj rastúci
trend odchádzajúcich študentov (tab. 2). Tento trend je predovšetkým výsledkom aktívneho
prístupu fakulty pri získavaní prostriedkov na študentské mobility vo vzťahu
k príslušným inštitúciám a úspešnej realizácie mobilít v uplynulých obdobiach. Toto
konštatovanie sa týka aj nového programu v ponuke UMB – stáží a praxí študentov
v zahraničí z LLLP programu, kde fakulta cez referát medzinárodných vzťahov a v spolupráci
s katedrami vytvorila priestor na vycestovanie 16 študentom.
Pre rok 2008 musíme konštatovať pokles počtu prichádzajúcich študentov na fakultu
oproti predchádzajúcemu roku (tab. 8.1). Príčiny poklesu počtu zahraničných študentov možno
hľadať v úrovni informovanosti o fakulte medzi zahraničnými študentmi, ponuke študijných
programov/predmetov v cudzích jazykoch či infraštruktúre univerzity resp. fakulty. (jazyková
bariéra pri kontakte s administratívnymi pracovníkmi; stravovanie zahraničných študentov; wifi pripojenie). Cieľom fakulty je tento nepriaznivý trend zastaviť a uskutočniť kroky na
otvorenie fakulty pre väčší počet zahraničných študentov.
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Tab. 8.1 Zahraniční študenti študujúci v roku 2008 na EF podľa vysielajúcej inštitúcie
Krajina

Univerzita

Bulharsko
Bulharsko
Česká Republika
Francúzsko
Francúzsko
Grécko
Litva
Lotyšsko
Poľsko
Poľsko
Rumunsko
Slovinsko
Turecko
Turecko
Spolu

Tsenov Academy of Economics
Varna University of Economics
Univerzita J. E. Purkyně
InT EVRY
Université Poitiers
Athens University of Economics and Business
Vilnius University
TTI Latvia
Silesia University
WSB Poznan
West Univ. of Timisoara
Univerza v Ljubljani
Anadolu University
Cag University

Počet
študentov
1
4
2
3
4
1
5
2
1
3
1
1
1
8
37

Tab. 8.2 Študenti EF UMB, ktorí vycestovali v roku 2008 do zahraničia podľa miesta štúdia/stáže
Počet
Krajina
Univerzita / Inštitúcia
študentov
Belgicko
University Gent
2
Cyprus
Nicosia Airport
1
Česká rep., Holandsko VŠE + Rotterdam business school
8
Česká republika
Vysoká škola hotelová v Prahe
5
Francúzsko
Université Poitiers
3
Nemecko
Internationaler Bund
13
Rakúsko
Ekonomická Univ. Viedeň - JOSZEF
4
Rakúsko
Rehau
1
Španielsko
Universidad de Cantabria
2
Španielsko
Universidad de Sevilla
3
Španielsko
Universidad Granada
1
Taliansko
Universita d.s.M.Graecia di Cantazaro
1
Turecko
Akdeniz University
2
Veľká Británia
Bath University
1
Veľká Británia
Cropshopsprout Ltd.
1
Veľká Británia
Nottingham Trent University
1
Spolu
49

Ďalším aspektom medzinárodnej dimenzie vzdelávania je ponuka predmetov v cudzích
jazykoch, ako dôležitého nástroja pre zvýšenie záujmu zahraničných študentov. Na fakulte sa
v rámci každého semestra ponúka približne 40 predmetov najmä v anglickom jazyku, čiastočne
sú v ponuke aj predmety vo francúzskom a nemeckom jazyku. Tieto predmety sa vyučujú buď
v rámci študijných programov v cudzom jazyku alebo sú individuálne zabezpečované učiteľmi
KOJK a učiteľmi ostatných katedier fakulty, pozvanými zahraničnými prednášajúcimi,
hosťujúcimi profesormi a zahraničnými lektormi pôsobiacimi na fakulte.
Aktívne pôsobenie fakulty na medzinárodnom vzdelávacom trhu sa prejavuje aj v tom,
že medzinárodná dimenzia vzdelávania sa neustále rozširuje. Od akademického roka
2005/2006 fakulta úspešne buduje bakalársky študijný program ekonomika a manažment
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podniku v anglickom jazyku, v ktorom v súčasnosti študuje 55 študentov. Ponuku predmetov
v rámci tohto programu využívali okrem denných študentov prihlásených na uvedený program
aj zahraniční študenti programu Erasmus. Cieľom fakulty je zatraktívnenie anglického
študijného programu aj pre zahraničných študentov, ktorí by na fakulte študovali celý
bakalársky program.
Neodmysliteľným aspektom internacionalizácie vzdelávania je participácia na tvorbe
a realizácii spoločných študijných programov. V roku 2008 Ekonomická fakulta UMB v tomto
smere uskutočnila viacero aktivít, ktorých výsledkom sú návrhy troch nových spoločných
študijných programov a jedného programu medzinárodnej spolupráce s EPI Kunovice:
1. V študijnom odbore Cestovný ruch - Manažment a geografia: Regionálne plánovanie
a rozvoj cestovného ruchu medzi Katolíckou univerzitou Eichtstädt - Ingolstadst
(Nemecko) a Univerzitou Mateja Bela Banská Bystrica.
2. V študijnom programe Ekonomika verejných služieb v 2. stupni štúdia so zameraním na
ekonomiku športu v spolupráci s Fakultou humanitných vied UMB, s francúzskymi
univerzitami v Remeši a Versailles a s Technickou univerzitou v Liberci.
3. V študijnom programe Financie, bankovníctvo a investovanie v 2. stupni štúdia spoločný
študijný program s WSB Poznaň (Poľsko), s realizáciou od akademického roka 2009/2010.
4. V akreditovanom študijnom programe 2. stupňa štúdia Marketingový manažment podniku,
ktorý by sa mal otvoriť na EF UMB v spolupráci s EPI v Kunoviciach (ČR).
V oblasti spoločných študijných programov už v súčasnosti fakulta realizuje aktivity
zamerané na udeľovanie spoločných diplomov. V bakalárskom štúdiu je to v rámci čiastočného
frankofónneho štúdia s Univerzitou v Poitiers (Francúzsko), kde sa v roku 2008 do tohto
programu zapojilo 7 študentov a v inžinierskom štúdiu v odbore Financie, bankovníctvo
a investovanie projektom štyroch univerzít, kde sa okrem Univerzity Mateja Bela podieľajú aj
Rotterdam Business School, Vysoká škola ekonomická v Prahe a Univerzita v Ljubljane.
V roku 2008 tento program študuje 9 študentov.

8.1.3 Vedeckovýskumná činnosť
Výskumné projekty
Vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty v roku 2008 svojimi aktivitami napĺňali
v oblasti vedy a výskumu dlhodobé zámery a strategické ciele, ktoré schválila vedecká rada
fakulty a ktoré vychádzajú z dlhodobého zámeru UMB v Banskej Bystrici za obdobie rokov
2008 – 2013.
Vedeckovýskumná činnosť v roku 2008 sa zameriavala na problematiku, ktorá sa
predovšetkým týkala:
-

-

teoreticko-metodologických aspektov rozvoja cestovného ruchu v podmienkach
globalizácie a internacionalizácie, využívania slovenského prírodného a kultúrneho
dedičstva UNESCO v cestovnom ruchu, charakteristiky a vymedzenia inovačnej
politiky v systéme spoločného stravovania z hľadiska uzatvorených a otvorených
foriem,
metód predikovania finančného vývoja malých a stredných podnikov po zavedení
spoločnej európskej meny v SR,
hodnotenia súčasných modelov výroby a spotreby z hľadiska dopadov na kvalitu
života a životné prostredie,
konštrukcie dynamických makroekonomických modelov otvorených ekonomík,
učiacich sa organizácií,
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-

-

-

možností efektívneho využívania elektronickej komunikácie v procese adaptácie na
rôzne multikultúrne prostredia,
dopadov procesu decentralizácie na podmienky zabezpečovania funkcií
a kompetencií územných samospráv v SR a možnosti endogénneho rozvoja nimi
spravovaných území,
inovatívneho manažmentu vo vedomostnej ekonomike,
rozvoja a skvalitňovania frankofónneho štúdia,
manažérstva sťažnosti v organizáciách služieb,
zabezpečovania integrácie medzi politikou práce a sociálnou politikou,
vypracovania a overenia metodológie zameranej na osobitné vnímanie sociálnopracovného zaradenia znevýhodnených subjektov,
sociálnej politiky a sociálneho podnikania.

Vedeckovýskumný program fakulty v roku 2008 pozostával z projektov v nasledovnej
štruktúre:
a) 20 domácich výskumných projektov, a to: 13 projektov VEGA,
5 projektov KEGA,
1 projekt APVV,
1 projekt MŠ SR,
b) 7 zahraničných projektov, z toho:
4 výskumné,
3 ostatné,
c) 27 iných projektov, z toho:
19 domácich,
8 zahraničných.
V roku 2008 získala fakulta na riešenie domácich výskumných projektov 1 656 000,- Sk
a 699 552,- Sk na riešenie zahraničných projektov. Finančné prostriedky pripadajúce na 1
tvorivého zamestnanca predstavovali 51 759,- Sk. Finančné zdroje na ostatné granty
predstavovali 1 664 231,- Sk.

Publikačná a edičná činnosť
Výsledky z riešenia projektov publikovali vedecko-pedagogickí zamestnanci
a doktorandi formou vedeckých a odborných monografií, vysokoškolskej učebnice, vedeckých
statí v karentovaných i nekarentovaných časopisoch doma a v zahraničí, odborných časopisoch,
vedeckých recenzovaných zborníkoch z vedeckých podujatí doma a v zahraničí. K 31. 12. 2008
bolo evidovaných Univerzitnou knižnicou UMB 218 publikovaných výstupov.
Najvýznamnejší podiel na publikovaných výstupoch mali publikované príspevky na
zahraničných a domácich vedeckých konferenciách 30,73 % (67 výstupov), vedecké práce
v domácich nekarentovaných časopisoch 8,72 % (19 výstupov) a 17,46 % (25 výstupov)
vedecké práce v domácich a zahraničných recenzovaných zborníkoch a monografiách.
Vedecké monografie tvorili 3,67 % podiel na výstupoch (8 monografií vydaných
v domácich vydavateľstvách) a vedecké práce zverejnené v zahraničných a domácich
karentovaných časopisoch mali len 2,30 % podiel na celkových výstupoch (5 publikovaných
statí, z toho 2 v zahraničnom karentovanom časopise).
V rámci edičnej činnosti v spolupráci s občianskym združením Ekonómia bolo
vydaných 27 titulov, z toho 5 vedeckých a 2 odborné monografie, 9 vysokoškolských skrípt, 3
časopisy, 5 zborníkov a 3 iné publikácie.

82

Doktorandské štúdium
V doktorandskom štúdium študovalo v roku 2008 na fakulte vo vedných a študijných
odboroch spolu 70 doktorandov, z toho:
-

vo vednom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky 3 doktorandi v externej
forme štúdia,
vo vednom odbore 62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov 7 doktorandov v externej forme
štúdia,
v študijnom odbore 8.1.1 cestovný ruch 19 doktorandov (10 doktorandov v dennej forme
štúdia, 9 doktorandov v externej forme štúdia),
v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku 19 doktorandov (13
doktorandov v dennej forme štúdia, 6 doktorandov v externej forme štúdia),
v študijnom odbore 3.3.23 verejná ekonomika a služby 22 doktorandov (16 doktorandov
v dennej forme štúdia, 6 doktorandov v externej forme štúdia).

Vo všetkých študijných odboroch doktorandského štúdia si plnili svoji povinnosti
odborové komisie zriadené na fakulte. Vo vedných odboroch plnili svoje poslanie spoločné
odborové komisie.
Celkový počet školiteľov, ktorých schválila vedecká rada fakulty pre všetky tri študijné
odbory je 52. Šiesti školitelia (Vetráková, Uramová, Paulík, Zimka, Kulčár, Pančík) pôsobia
v dvoch študijných odboroch a jeden školiteľ (Horeháj) pôsobí v troch študijných odboroch.
Dizertačnú prácu obhájilo 23 doktorandov, z toho 16 v dennej forme štúdia, a to
-

vo vednom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky
vo vednom odbore 62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov
v študijnom odbore 8.1.1. cestovný ruch
v študijnom odbore 3.3.23 verejná ekonomika a služby

9
2
3
9

14 doktorandov riadne skončilo štúdium a obhájilo dizertačnú prácu v štandardnej dĺžke
štúdia, z toho 10 do troch a 4 do piatich rokov štúdia.
-

Dizertačnú skúšku vykonalo 14 doktorandov, z toho 6 v dennej forme štúdia, a to
vo vednom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky
3
vo vednom odbore 62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov
3
v študijnom odbore 8.1.1. cestovný ruch
2
v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
4
v študijnom odbore 3.3.23 verejná ekonomika a služby
2

Na fakulte sa vytvorili dobré podmienky pre pôsobenie denných doktorandov na
jednotlivých pracoviskách. 52,6 % doktorandov bolo zapojených do riešenia projektov VEGA.
V zmysle odporúčaných študijných plánov v rámci študijných programov 13,3 % podiel na
publikovaných výstupoch registrovaných UK UMB patrí doktorandom. Samostatne, alebo
v spoluautorstve publikovali doktorandi predovšetkým state v zahraničných alebo domácich
vedeckých a odborných časopisoch alebo zborníku z vedeckej konferencie.
V roku 2008 sa podporovali aktivity Centra rozvoja doktorandov, ktoré bolo zriadené
v roku 2004. Činnosť centra bola orientovaná na prípravu projektov, organizovanie stretnutí
doktorandov s vedeckými osobnosťami a zástupcami z praxe, organizovanie medzinárodnej
doktorandskej vedeckej konferencie Scientia Iuventa a spoluprácu s Asociáciou doktorandov
Slovenska a Európskou radou doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EURODOC.
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Vedecké a odborné podujatia
Na fakulte sa v roku 2008 zorganizovali nasledovné vedecké a odborné podujatia:
-

-

konferencia študentskej vedeckej aktivity „Ekonomická teória a prax z pohľadu
študentov“, 24. 4. 2008 a súťaž „Projekt roka“ organizovaná UNI2010,
diskusné fórum na tému „Čo prinesie Lisabonská zmluva?“ za účasti poslankyne
Európskeho parlamentu p. I. Belohorskej, 5. 5. 2008,
medzinárodná vedecká konferencia „Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky“, 29. –
30. 5. 2008, za účasti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny p. V. Tomanovej
a veľvyslanca Flámskej vlády,
vedecká konferencia „Manažérstvo kvality ako nástroj riadenia vzťahov so
zákazníkmi“, 10. 6. 2008,
medzinárodná doktorandská konferencia „Scientia Iuventa 2008“, 13. 6. 2008,
medzinárodné sympózium „Problémy marketingového manažmentu v podmienkach
globalizácie“, 17. – 19. 9. 2008,
medzinárodná vedecká konferencia „Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť“,
2. 10. 2008, v spolupráci s REIC a Zastúpením EK na Slovensku,
diskusné fórum na tému „10 rokov hospodárskej a menovej únie, EURO – nástroj
európskej stability a rastu“, 27. 10. 2008 (v spolupráci s REIC, Zastúpenie EK na
Slovensku, NBS), s účasťou eurokomisára p. J. Figeľa, guvernéra NBS p. I. Šramka,
riaditeľa Ekonomického ústavu SAV p. M. Šikulu.

8.1.4 Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca fakulty bola v roku 2008 zameraná do viacerých oblastí.
Jednou z najdôležitejších bola mobilita pedagógov v rámci dlhodobejších pobytov na
zahraničných inštitúciách či krátkodobých zahraničných pracovných ciest. V učiteľských
mobilitách dominujú pobyty LLLP programu Erasmus. Fakulta pre tento typ spolupráce
využíva alebo v minulosti využívala 66 bilaterálnych zmlúv, v súčasnosti je v platnosti 52
zmlúv. Fakulta sa snaží intenzívne vo vzťahu k zahraničiu otvorene pôsobiť aj pri prijímaní
zahraničných odborníkov na zabezpečenie pedagogického procesu, podporu vedy a výskumu
resp. nadviazanie spolupráce.
V roku 2008 vycestovalo na mobilitu alebo zahraničnú pracovnú cestu 76 učiteľov
fakulty a 2 nepedagogickí zamestnanci, z tohto počtu absolvovali 14 učitelia mobilitu v rámci
programu Erasmus. Na rôzne typy pobytov bolo v roku 2008 na Ekonomickej fakulte UMB
prijatých 64 zahraničných hostí, z nich bolo 21 pedagogických pracovníkov, ktorí realizovali
Erasmus mobilitu.
Kľúčovou oblasťou rozvoja medzinárodnej spolupráce sú medzinárodné projekty.
V uplynulom roku sa na fakulte začalo riešiť alebo bolo v štádiu riešenia 10 medzinárodných
projektov výskumného alebo vzdelávacieho charakteru, v ktorých zamestnanci fakulty
figurovali ako hlavní riešitelia alebo spoluriešitelia (tab. 8.3).
Tab. 8.3 Zoznam medzinárodných projektov riešených na EF UMB v roku 2008
Doba
Názov projektu
Riešiteľ za EF UMB
riešenia
Nové podnikateľské modely pre rozvoj
doc. PaedDr. Gabriela Korimová,
2004-2008
sociálnej ekonomiky
PhD.
Podpora rozvoja silnej a udržateľnej siete
doc. PaedDr. Gabriela Korimová,
sociálnej ekonomiky v Banskobystrickom
2006-2009
PhD.
kraji
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Názov projektu
The 8th Global Development Network
Regional Competition {RRC Vill}
CERGE EI Founfation, 2007
GRUNDTVIG - Učiace sa partnerstvá.
Program celoživotného vzdelávania.
Erasmus - Spoločný rozvoj študijných
programov na strednej a vyššej úrovni
Finance and Accounting for Common
Europe
Educational contributions to building
cohesion within European social and
institutional life
COST Action E33
COST ISO 601 priority 4 Reforma
a efektívnosť verejného sektora
Transition of Mentoring Supports Lifelong Learning in Rural Areas

Doba
riešenia

Riešiteľ za EF UMB
doc. Ing. Marta Orviská, PhD.

2008-2009

Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.

2008-2010

Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
Ing. Lena Theodoulides, PhD.

2006-2008

Ing. Peter Krištofík, PhD.

2005-2008

prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.

2007-2008

prof. Ing. Peter Patúš, PhD.

2006-2008

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

2007-2010

prof. Ing. Peter Patúš, PhD.

2007-2009

Ďalšou oblasťou medzinárodnej spolupráce je zmluvná spolupráca so zahraničnými
partnermi. Fakulta mala ku koncu roku 2008 uzavretých 14 zmlúv o spolupráci
a prostredníctvom univerzitných zmlúv aktívne spolupracovala s ďalšími piatimi univerzitami.
Ide o zmluvy prevažne s vysokoškolskými inštitúciami, ktoré sú zamerané na realizáciu
dlhodobej spolupráce s konkrétnym zameraním a sú cielené na príslušné katedry EF UMB.
Partneri zmluvnej spolupráce sú hlavne z Českej republiky, Poľska, Francúzska, Kanady,
Veľkej Británie, Maďarska a Ruskej federácie (tab. 8.4).
Ťažisko realizácie a napĺňania zmluvných vzťahov spočíva v rozvoji spoločného
výskumu, publikačných aktivít, mobilít študentov a učiteľov, ako aj ďalších odborných
podujatí, na ktorých sa fakulta aktívne podieľala (konferencie, workshopy, semináre, prednášky
na pozvanie, medzinárodné členstvá, vydávanie medzinárodných časopisov, pôsobenie
zahraničných lektorov na fakulte).
Tab. 8.4 Medzinárodná zmluvná spolupráca na úrovni fakulty
P.č. Partner
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Vasile Goldis Western University of Arad
Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze
College of Tourism and Hotel Management,
Cyprus
Firma Rettenmeier Holding AG, Wilburgstetten
Fachhochschule Kempten
University of Applied Sciences, Faculty of
Business Administration and Tourism
Management
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy
ekonomické v Praze
Poznan School of Banking Faculty in Chorzow

Štát

Platnosť

Rumunsko

2007 - 2012

Česká republika

2007 - 2011

Cyprus

2007 - 2010

Nemecko

2007 - 2012

Nemecko

2006 - 2009

Česká republika

2006-2009

Poľsko

2006-na dobu
neurčitú
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P.č. Partner

Štát

8.

Európsky polytechnický inštitút, s.r.o., Kunovice

Česká republika

9.

Moskovská štátna univerzita,
M.V.Lomonosova

Rusko

10.

Sliezska Univerzita v Katowiciach

Poľsko

11.

Wyzsza Szkola Ekonomiczna vo Varšave

Poľsko

12.
13.
14.

Katedra cestovního ruchu v Táboře Zemědelské
fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
Obchodně podnikatelská fakulta Slezské
Univerzity v Karvinej
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovej
univerzity v Brne

Česká republika
Česká republika
Česká republika

Platnosť
2006-na dobu
neurčitú
2005-na dobu
neurčitú
2005-na dobu
neurčitú
2003-na dobu
neurčitú
2002-na dobu
neurčitú
1995-na dobu
neurčitú
1995-na dobu
neurčitú

Na fakulte pôsobí v pedagogickom procese ako aj v oblasti vedecko-výskumnej viacero
zahraničných odborníkov. Sú to štyria hosťujúci profesori – prof. Dr. René Schaffhauser, prof.
Gunther Prillwitz, prof. Andzrej Rapacz a prof. Colin Lawson. Okrem toho na fakulte aktívne
pôsobia 2 hosťujúci docenti (doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD., Philippe Norel).

8.1.5 Zamestnanci fakulty
Ekonomická fakulta UMB mala k 31. 12. 2008 celkom 216 zamestnancov
(k 31.12.2007 – 227 zamestnancov), z toho 150 učiteľských a 66 neučiteľských zamestnancov
(tab. 8.5). Zo 16 profesorov, ktorí pôsobili vo funkcii, bolo 14 zamestnaných na ustanovený
týždenný pracovný čas. Z celkového počtu 32 docentov bolo 30 zamestnaných na ustanovený
týždenný pracovný čas.
Profesori a docenti, ktorí pôsobili vo funkcii v rámci jednotlivých akreditovaných
študijných odborov, tvorili 32 % z celkového počtu učiteľov fakulty. Podiel odborných
asistentov s vedecko-akademickou hodnosťou PhD. v štruktúre učiteľských zamestnancov bol
40 %, odborných asistentov bez vedecko-akademickej hodnosti PhD. 10 % a podiel asistentov
18 %.
Tab. 8.5 Štruktúra zamestnancov fakulty k 31. 12. 2008
Kategória zamestnancov
Fyzické osoby
Prepočítaný stav
profesori (obsadené funkcie)
16
14,98
docenti (obsadené funkcie)
32
30,53
odborní asistenti s PhD. (CSc.)
60
51,41
odborní asistenti bez PhD.(CSc.)
15
13,75
asistenti
27
25,8
Učitelia spolu
150
136,47
administratíva
35
33,20
prevádzka
31
24,96
Neučitelia spolu
66
58,16
EF UMB spolu
216
194,63
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov fakulty sa v roku 2008 zlepšila. Ak bol v roku
2007 podiel učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom profesor alebo docent a s vedecko86

akademickou hodnosťou PhD. z celkového počtu učiteľov vo fyzických osobách 60,86 %,
v roku 2008 tento podiel predstavoval 72 %. Počet obsadených funkcií docentov sa v roku
2008 zvýšil o 6, počet odborných asistentov s vedecko-pedagogickou hodnosťou PhD. sa zvýšil
o 4.
-

-

Na EF UMB sa v roku 2008 uskutočnilo spolu 15 výberových konaní. Z toho bolo:
9 výberových konaní na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov pre jednotlivé
študijné odbory fakulty, ktorých sa zúčastnilo 48 uchádzačov o miesta vysokoškolských
učiteľov, z nich bolo prijatých do pracovného pomeru 41 učiteľov.
3 výberové konania na obsadenie funkcií vedúcich katedier, ktorých sa zúčastnili 4
uchádzači a prijatí na miesto vedúceho katedry boli 3.
3 výberové konania na obsadenie funkcií docentov pre študijné odbory EMP, VES,
FBI, ktorých sa zúčastnilo 7 docentov a všetci aj obsadili funkciu docenta pre príslušný
študijný odbor.

Na EF UMB v roku 2008 ukončilo pracovný pomer 47 zamestnancov a uzatvorené
pracovné zmluvy boli s 36 zamestnancami. Celkom na EF UMB došlo k zníženiu počtu
zamestnancov z 227 (k 31.12.2007) na 216 zamestnancov (k 31.12.2008).

8.1.6 Rozvoj fakulty
Tvorba strategických a koncepčných dokumentov
Vychádzajúc zo strategických dokumentov Univerzity Mateja Bela, na základe
vyhodnotenia Hlavných úloh EF UMB za rok 2007 a v spolupráci s katedrami/pracoviskami
boli vypracované a 17. januára 2008 Kolégiom dekanky EF UMB schválené dva dokumenty –
Hlavné úlohy EF UMB na rok 2008 a Ciele kvality EF UMB na rok 2008.
Tretím strategickým dokumentom boli Dlhodobé zámery Ekonomickej fakulty UMB na
roky 2008 – 2013, ktoré boli prerokované a schválené Kolégiom a následne Vedeckou radou
Ekonomickej fakulty UMB dňa 27. marca 2008. V júni 2008 bol na univerzitnej úrovni
vypracovaný dokument Dlhodobý zámer rozvoja UMB na obdobie rokov 2008 – 2013, ktorý
bol následne schválený príslušnými orgánmi UMB. Vedenie Ekonomickej fakulty UMB
zosúladilo Dlhodobé zámery EF UMB s Dlhodobým zámerom UMB rešpektujúc pritom
pôvodne schválené oblasti Dlhodobých zámerov EF UMB a výsledky SWOT analýz
jednotlivých pracovísk fakulty. Dokument „Rozpracovanie dlhodobého zámeru rozvoja UMB
a dlhodobých zámerov rozvoja Ekonomickej fakulty UMB do cieľov a úloh na obdobie rokov
2008 – 2013“ bol následne prerokovaný a schválený Kolégiom dekanky a Vedeckou radou EF
UMB v decembri 2008. Tento dokument tvorí východisko pre formuláciu hlavných úloh
fakulty a jej pracovísk v roku 2009 až 2013.
Na základe organizačných zmien, ktoré realizovalo vedenie EF UMB sa v septembri
2008 upravil Štatút EF UMB a Organizačný poriadok EF UMB. Obidva dokumenty boli
vydané a sú evidované ako riadiace normy RN – 01 a RN – 02 s platnosťou a účinnosťou od 9.
septembra 2008.

Rozvoj podnikateľskej činnosti
Aktivity v rámci podnikateľskej činnosti na Ekonomickej fakulte UMB sa v roku 2008
riadili zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernicou VŠ č. 3/2002 Pravidlá na
vykonávanie podnikateľskej činnosti UMB a riadiacou normou Ekonomickej fakulty UMB S11-03 Podnikateľská činnosť.
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Podnikateľská činnosť na fakulte sa v roku 2008 uskutočňovala v súlade so zámermi
podnikateľskej činnosti Ekonomickej fakulty UMB schválenej Kolégiom dekanky dňa
22. novembra 2007.
Analýza podnikateľskej činnosti fakulty ukázala, že v roku 2008 bolo otvorených 32
samostatných akcií. Na konci roku 2008 bolo uzatvorených 25 akcií podnikateľskej činnosti a 8
akcií pokračuje ďalej v roku 2009.
Naďalej najvýznamnejšou položkou zisku z podnikateľskej činnosti bol pre fakultu
prenájom nebytových priestorov, významný podiel na zisku fakulty mali aj každoročne sa
opakujúce aktivity - prípravné kurzy na prijímacie pohovory, predaj brožúr a CD nosičov pre
uchádzačov o štúdium a študentom EF UMB. Nemalý podiel mali aj odborné kurzy (kurz
interných audítorov kvality, kurz manažérov kvality, skúšky sprievodcov cestovného ruchu,
kurz manažérov sociálneho podnikania) poskytované nielen študentom fakulty, ale aj širokej
verejnosti. Práve akreditované kurzy ponúkané verejnosti predstavujú konkurenčnú výhodu
voči iným vzdelávacím inštitúciám, ktorá vyplýva z flexibility a unikátnosti jednotlivých
kurzov a umožňujú dotvárať obsah jednotlivých študijných programov fakulty.

Zmluvná a nezmluvná spolupráca s praxou
Činnosť fakulty v tejto oblasti sa uskutočňovala v súlade so Zámermi v oblasti
spolupráce EF UMB a jej pracovísk s praxou, ktoré schválilo Kolégium dekanky 14. decembra
2007. Spolupráca mala viacero foriem a prebiehala na zmluvnom, resp. nezmluvnom základe.
EF UMB má v súčasnosti uzatvorených 25 zmlúv a dohôd o spolupráci, pričom v r. 2008 bolo
uzatvorených 5 nových zmlúv.
Spolupráca Ekonomickej fakulty UMB s praxou na zmluvnom ako aj na nezmluvnom
základe zastávala významné miesto v procese rozvoja podmienok poskytovania
a skvalitňovania obsahu študijných programov na fakulte. V roku 2008 išlo vo väčšine
prípadov o pokračovanie spolupráce nadviazanej v minulosti.
Cieľom spolupráce s praxou v roku 2008 bolo priblíženie teórie a praxe, prenos
teoretických poznatkov do praxe a naopak. Významným zámerom bolo aj vytváranie
podmienok pre spracovanie seminárnych, bakalárskych, diplomových a dizertačných prác
i prác v rámci ŠVA. Relatívne samostatnou oblasťou spolupráce bola realizácia spoločných
projektov, rôznych druhov a foriem kooperácie v rámci ďalšieho vzdelávania občanov,
spoluúčasť pri organizovaní vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí. V roku
2008 Ekonomická fakulta UMB prvýkrát získala „sponzorstvo“ denného doktorandského
miesta na fakulte zo strany externého podnikateľského subjektu. Finančné prínosy zo
spolupráce fakulty s praxou významnou mierou vplývali na všetky činnosti uskutočňované na
fakulte a to nielen formou priamych finančných tokov, ale v mnohých prípadoch v podobe
dosiahnutých úspor, materiálnych a nehmotných darov. Rovnako tak spolupráca prispievala k
budovaniu imidžu fakulty v externom prostredí, v očiach študentov a verejnosti a prinášala
kladné efekty aj formou vedecko-výskumného a odborného rozvoja zamestnancov a študentov.
Spoluprácu EF UMB s praxou na zmluvnom základe určovali oblasti definované
jednotlivými článkami zmluvy. Zmluvná spolupráca EF UMB sa v prevažnej miere
uskutočňovala na základe konkrétnych činností jednotlivých pracovísk fakulty, ktoré túto
spoluprácu odborne garantovali a rozvíjali.
Nezmluvná spolupráca jednotlivých pracovísk EF UMB sa uskutočňovala
predovšetkým na báze osobných kontaktov jednotlivých zamestnancov EF UMB
a predmet spolupráce sa líšil podľa odbornej profilácie jednotlivých pracovísk
a partnerského subjektu.
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Potrebné je zdôrazniť, že nezmluvnú formu spolupráce nemôžeme v porovnaní so
zmluvnou chápať ako menejcennú, skôr naopak aj v roku 2008 nezmluvná spolupráca
pracovísk EF UMB v počte kontaktov a spolupracujúcich subjektov prevyšovala počet
zmluvných partnerov. Práve nezmluvná forma spolupráce je cennou príležitosťou na spoznanie
partnerov a precizovanie oblastí spoločného záujmu.
Spolupráci s praxou je na fakulte venovaná sústavná pozornosť a je zakomponovaná do
Dlhodobých zámerov rozvoja Ekonomickej fakulty UMB a jej pracovísk.

Aktivity v rámci Public Relations
Informácie a ich dostupnosť stále vo väčšej miere ovplyvňujú správnosť a kvalitu
prijatých rozhodnutí všetkých subjektov ekonomiky. Informácie sú prostriedkom a nástrojom
konkurenčného boja a budovania konkurenčných výhod podnikov, no rovnako tak aj inštitúcií
pôsobiacich na trhu vysokoškolského vzdelávania. Ekonomická fakulta UMB si uvedomuje
vážnosť a silu konkurencie v oblasti vzdelávania vo všetkých stupňoch vysokoškolského
štúdia. Aktivity označované ako Public Relations zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v procese
zviditeľňovania sa, šírenia dobrého mena, imidžu a propagácie Ekonomickej fakulty UMB
medzi potenciálnymi zákazníkmi – študentmi, ale aj medzi partnermi z hospodárskej sféry.
Detailný popis aktivít, ktorými sa Ekonomická fakulta UMB prezentovala na verejnosti
počas roka 2008 je súčasťou odpočtu plnenia Hlavných úloh Ekonomickej fakulty UMB za rok
2008 – úloha č. 13.
Zodpovední zamestnanci Študijného oddelenia a Referátu vedeckovýskumnej činnosti
a doktorandského štúdia EF UMB celoročne aktualizovali informácie pre potenciálnych
uchádzačov o štúdium – najmä informácie o možnostiach štúdia na EF UMB, o podmienkach
prijatia na štúdium, termíny konania prijímacích skúšok. Uvedené informácie boli publikované
v periodikách – Ako na vysokú školu, prostredníctvom web stránok Hospodárskych novín, web
stránky www.portalvs.sk a prostredníctvom inzercie v celoslovenských periodikách – najmä
Pravda a SME.
Verejnosť mala k dispozícii najaktuálnejšie informácie o aktivitách Ekonomickej
fakulty UMB na internetovej stránke EF UMB (www.ef.umb.sk). Web stránku fakulty možno
považovať za jeden z najsilnejších PR nástrojov, nakoľko celková návštevnosť www stránok
EF UMB bola v roku 2008 viac ako 1,4 mil. návštev.
Významné udalosti a aktivity EF UMB boli prezentované na verejnosti aj formou
tlačových správ zasielaných do tlačových agentúr SITA a TASR ako aj vybraným rozhlasovým
a televíznym médiám, prostredníctvom Spravodajcu UMB a web stránok UMB.
Propagáciu EF UMB ako svojho partnera zabezpečovali aj cudzie subjekty sídliace
v priestoroch EF UMB. Išlo najmä o OZ Ekonómia, študentskú organizáciu AISEC, OZ Uni
2010 a ďalšie. V neposlednom rade dobré meno EF UMB šírili aj vedecké časopisy vydávané
Ekonomickou fakultou UMB a zamestnanci EF UMB prostredníctvom svojho pôsobenia
v odborných komisiách na miestnej ako aj národnej úrovni a svojimi vystúpeniami na
domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach.
Významným nástrojom propagácie Ekonomickej fakulty UMB boli aj propagačné
materiály poskytované vo forme CD a informačných letákov účastníkom odborných
i spoločenských podujatí, návštevám fakulty, ako aj študentom a pedagógom odchádzajúcim na
zahraničné mobility. Príprava uvedených materiálov spolu s viacerými zmenami, ku ktorým
došlo na EF UMB v priebehu r. 2008 naznačila potrebu ich opätovnej / priebežnej aktualizácie.
Na základe podkladov jednotlivých pracovísk bol spracovaný Kalendár aktivít na rok
2008. Poskytoval prehľadné informácie o čase, mieste, organizátorovi, kontaktnej osobe
a stručného obsahu každého podujatia, v členení podľa mesiacov. Kalendár aktivít pomáhal
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nielen pri získavaní informácií o aktivitách uskutočnených fakultou v jednotlivých mesiacoch,
ale v rámci Kalendára významných podujatí spracovaného na úrovni Univerzity Mateja Bela,
ktorého bol súčasťou, prezentoval smerom k verejnosti činnosť a zameranie fakulty a jej
jednotlivých pracovísk.
Referát rozvoja v spolupráci s SVDT spracovával a sprostredkovával aktuálne dianie na
fakulte vo forme fotodokumentácie na nástenkách v snahe informovať o úspechoch, ktoré
dosiahla fakulta jej zamestnanci a študenti.
Prodekani pre štúdium a pre vedeckovýskumnú činnosť v súlade s platnými predpismi
pripravili Sprievodcov štúdiom pre bakalárske, inžinierske i doktorandské štúdium. Uvedené
materiály poskytujú informácie o študijných programoch a o ďalších oblastiach relevantných
pre študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia.
Výdavky spojené so všetkými Public Relations aktivitami boli financované
z mimorozpočtových zdrojov EF UMB.

Rozvoj informačno-komunikačných technológií
Rok 2008 bol významným rokom aj z hľadiska rozvoja v oblasti informačnokomunikačných technológií na fakulte. V prvom polroku 2008 vedenie fakulty pripravilo
podklady pre podanie celouniverzitného projektu na rozvoj infraštruktúry v rámci Operačného
programu Základná infraštruktúra. Proces výberu a schvaľovania podaných projektov má byť
ukončený v prvom polroku 2009.
Počas roku 2008 došlo k posilneniu a zlepšeniu výkonu celkovo 25 počítačov
pridelených zamestnancom EF UMB formou zakúpenia dodatočnej operačnej pamäte.
V decembri 2008 sa Inštitút manažérskych systémov v Poprade pripojil do internetovej
SANET, čím sa významne zvýšila rýchlosť pripojenia počítačov tohto pracoviska a zároveň sa
vytvorili predpoklady pre realizáciu video prenosov medzi EF UMB a inštitútom. Pripojenie
bolo realizované na základe sponzorskej zmluvy s externým dodávateľom.
K 31. decembru 2008 boli stiahnuté všetky spätné projektory z posluchárni EF UMB.
Dôvodom bolo zastarávanie a rastúce náklady na ich údržbu. Vo všetkých učebniach
a prednáškových miestnostiach fakulty boli umiestnené počítačové stanice s dataprojektorom.
Počas letných mesiacov boli z dôvodu rozširujúceho sa počtu krádeží dataprojektory uchytené
o strop miestností. Toto opatrenie spolu so sprísnením kľúčového režimu a celého systému
ochrany majetku prispelo k zníženiu ďalších škôd na majetku.

Spolupráca s absolventmi
Databázu absolventov EF UMB si v roku 2008 viedli jednotlivé pracoviská EF UMB
samostatne. Absolventi fakulty boli prizývaní do komisií na štátne záverečné skúšky v prvom,
druhom stupni štúdia, spolupracovali s fakultou vo forme vedenia, resp. konzultácie
diplomových a bakalárskych prác študentov, ale aj ako účastníci odborných seminárov
a workshopov konaných na pôde EF UMB.
Ich vedomosti a skúsenosti boli využívané vo vyučovacom procese viacerých
predmetov. Participovali tiež na aktivitách EF UMB vo forme sponzorstva, resp. organizačného
partnerstva.

Spolupráca s Univerzitnou knižnicou UMB
Spolupráca s Univerzitnou knižnicou UMB (UK UMB) sa okrem oficiálne stanovených
pravidiel realizovala aj členstvom a aktívnou účasťou prodekana pre rozvoj v Knižničnej rade
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UMB. Významnou súčasťou spolupráce bolo zabezpečovanie nákupu odbornej literatúry pre
študentov a pedagógov Ekonomickej fakulty UMB, na ktorom sa výrazne podieľalo občianske
združenie Ekonómia. V roku 2008 sa akvizícia literárnych diel prioritne orientovala na
doplnenie a aktualizáciu doporučenej literatúry v predmetoch druhého roka bakalárskeho
stupňa štúdia. Súčasťou spolupráce s UK UMB bola aj evidencia a vyhodnocovanie záznamov
o publikačnej činnosti pedagógov EF UMB. V spolupráci s UK UMB sa v roku 2008 podarilo
dosiahnuť viaceré zlepšenia, ktoré sa prejavili v skrátení a zefektívnení procesu nákupu
a evidencie nových publikácií v UK UMB a ich následného dislokovania do čiastkových
knižníc na Ekonomickej fakulte UMB.
Ekonomická študovňa UK UMB v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB je jedinou
študovňou UK UMB, ktorá je otvorená a ponúka prezenčné a absenčné výpožičky aj počas
sobôt, kedy prebieha výučba študentov externého štúdia.

Hlavné úlohy v roku 2008 a ich plnenie
Hodnotenie plnenia Hlavných úloh Ekonomickej fakulty UMB za rok 2008 bolo
predmetom rokovania Grémia dekanky dňa 12. januára 2009. Plnenie Hlavných úloh
Ekonomickej fakulty UMB schválilo Kolégium dekanky dňa 22. januára 2009.
Úloha č. 1
V nadväznosti na rozvojové zámery UMB vypracovať dlhodobý zámer rozvoja fakulty na
obdobie rokov 2008 – 2013.
T: 29. 2. 2008
Z: prodekan pre rozvoj, vedúci katedier
Úloha splnená.
Dlhodobý zámer rozvoja fakulty na roky 2008-2013 bol spracovaný, predložený
a schválený v Kolégiu dekanky a vo Vedeckej rade fakulty 27. 3. 2008.

Úloha č. 2
Na základe relevantných podkladov a hodnotení dlhodobého rozvojového zámeru fakulty
spracovať opatrenia na dosiahnutie pozitívneho obratu vo vývoji fakulty tak, aby sa vytvorili
podmienky na splnenie kritérií komplexnej akreditácie v období 2008 – 2013.
T: priebežne
Z: prodekani, vedúci katedier
Úloha splnená.
Spracované podklady:
- máj 2008 – Hodnotiaca správa EUA, ktorej závery Kolégium rektorky UMB uložilo
zahrnúť do dlhodobých zámerov fakúlt,
- jún 2008 – SWOT analýzy jednotlivých pracovísk EF UMB boli spracované do
súhrnnej SWOT analýzy fakulty, ktorá bola následne prerokovaná na pracovnom
stretnutí vedenia EF s vedúcimi pracovísk a vedúcimi oddelení.
Následne bol dlhodobý zámer rozvoja EF UMB zosúladený s dlhodobými zámermi
rozvoja UMB pričom výstupom bol dokument „Rozpracovanie dlhodobých zámerov rozvoja
UMB a dlhodobého zámeru rozvoja EF UMB do cieľov a úloh na obdobie rokov 2008 – 2013“.
Tento dokument bol prerokovaný a schválený Kolégiom dekanky dňa 30. októbra 2008
a následne Vedeckou radou EF UMB dňa 18. decembra 2008. Dokument slúži ako východisko
pre formulovanie hlavných úloh pracovísk a EF UMB na roky 2009 – 2013.
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Úloha č. 3
Prehodnotiť a aktualizovať plán kvalifikačného rastu zamestnancov na rok 2008 podľa
reálnych podmienok a možností na jednotlivých katedrách a podľa požiadaviek kritérií
komplexnej akreditácie (garancie predmetov jadra znalostí v akreditácii študijných programov).
T: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 15. 12. 2008
Z: dekanka, prodekanka pre VVČ,
vedúci katedier
Úloha splnená.
Plán kvalifikačného rastu zamestnancov fakulty na roky 2008 – 2010 schválilo Kolégium
dekanky 13. 3. 2008.
Všetky výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a funkcií
profesorov a docentov sa uskutočnili v súlade s plánom kvalifikačného rastu, s rešpektovaním
Zásad výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a a funkcií vedúcich
zamestnancov na UMB v Banskej Bystrici a riadiacej normy A – 01- 08 – Rozhodnutie
dekanky EF UMB v Banskej Bystrici o personálnom zabezpečení študijných programov.
Do plánu kvalifikačného rastu na rok 2008 bolo zaradených 39 zamestnancov (20 na
získanie titulu PhD., 18 na získanie titulu docent a 1 na získanie titulu profesor). Uskutočnilo sa
päť habilitačných prednášok zamestnancov fakulty a Vedecká rada EF UMB rozhodla
o udelení titulu docent týmto zamestnancom fakulty (Ing. Márii Sekovej, PhD., Ing.
Radoslavovi Kožiakovi, PhD., Ing. Helene Čiernej, PhD., Ing. Kataríne Liptákove, PhD., Ing.
Jane Marasovej, PhD.). Štyria zamestnanci fakulty obhájili dizertačnú prácu a získali titul PhD.
(Ing. Ladislav Klement, Ing. Vladimíra Klementová, Ing. Jana Štrangfeldová, Ing. Jozef
Krnáč).
Plán kvalifikačného rastu zamestnancov do roku 2013 je súčasťou Personálnej politiky
EF UMB, ktoré schválilo Kolégium dekanky EF UMB.

Úloha č. 4
Pripraviť návrh uplatnenia výkonového modelu UMB na pracoviskách fakulty.
V nadväznosti na kritériá výkonového modelu realizovať opatrenia na zosúladenie potreby
mzdových prostriedkov pracovísk s rozpočtom miezd fakulty na rok 2008.
T: 30. 4. 2008 a štvrťročne
Z: dekanka, prodekanka pre VVČ,
prodekan pre PČ, tajomník, vedúci katedier
Úloha čiastočne splnená
Bola spracovaná analýza dosiahnutých kvalitatívnych výkonových ukazovateľov pre
tvorbu výkonov fakulty podľa jednotlivých katedier vo väzbe na ich mzdovú potrebu, spolu
s popisom metodiky prideľovania finančných zdrojov zo ŠR. Analýza bola prerokovaná na
pracovnom stretnutí s vedúcimi katedier dňa 17. 4. 2008.
K 1. 5. 2008 bola realizovaná prvá časť opatrení na zosúladenie potreby mzdových
prostriedkov pracovísk s rozpočtom miezd fakulty na rok 2008.
Na spoločnom rokovaní s vedúcimi katedier dňa 19. 6. 2008 bola odsúhlasená definitívna
metodika výkonového modelu po zohľadnení pripomienok katedier. Pre uplatnenie
schváleného výkonového modelu je potrebné zabezpečiť aktuálne údaje o pedagogickom
výkone z informačného systému AIS II.
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Úloha č. 5
Pripraviť a zverejniť vedeckovýskumné zameranie fakulty ako potenciálnu príležitosť
integrovať fakultu do európskeho a svetového výskumného priestoru.
T: 30. 6. 2008
Z: prodekan pre MV, prodekanka pre VVČ
Úloha splnená
V roku 2008 sa predkladali výskumné projekty a vypisovali témy dizertačných prác
kontinuálne s prioritami vedy schválenými do roku 2007. V oblasti vedeckovýskumnej
činnosti sme spolupracovali s Centrom rozvoja doktorandov a UNI 2010 a potenciálnymi
partnermi zo SR a zahraničia pri podávaní projektov.
Vedeckovýskumné zameranie fakulty v súvislosti s rozvojovým zámerom UMB a EF
UMB a priority vedy a výskumu boli prerokované na zasadnutí komisie vedy v decembri 2008.
Komisia konštatovala, že priority z predchádzajúceho obdobia majú nadčasovú platnosť, sú
v súlade s rozvojovým zámerom UMB a EF UMB a odporučila ich precizovať v 1. štvrťroku
2009.

Úloha č. 6
Pripraviť a podať minimálne 4 medzinárodné výskumné projekty uznané MŠ SR.
T: priebežne
Z: prodekan pre MV, vedúci katedier
Úloha čiastočne splnená.
V súčasnosti sú podané tri medzinárodné projekty v rámci 7. RP, v ktorých je fakulta
zapojená ako partner. Od roku 2008 Ekonomická fakulta UMB participuje prostredníctvom
Katedry financií a účtovníctva na riešení vedecko – výskumného projektu CERGE.

Úloha č. 7
Dosiahnuť 100 % zapojenosť doktorandov denného štúdia do riešenia výskumných
projektov podľa kritérií komplexnej akreditácie.
T: priebežne
Z: prodekanka pre VVČ, školitelia, vedúci
katedier
Úloha splnená.
Zapojenosť doktorandov do riešenia výskumných projektov je súčasťou výročných
hodnotení doktorandov na školiacich miestach. Zvláštnu pozornosť sme venovali zapojeniu
doktorandov do riešiteľských tímov pri predkladaní projektov VEGA a KEGA so začiatkom
riešenia v roku 2009.
Všetci doktorandi (denného aj externého štúdia), ktorí obhájili dizertačné práce v roku
2008 boli zapojení minimálne do jedného domáceho alebo zahraničného výskumného projektu.
Osobitnú pozornosť zapojenia doktorandov 1. roku štúdia s nástupom na štúdium
1. októbra 2008 sme venovali v súvislosti so zmenami riešiteľských tímov úloh VEGA
a KEGA. Zapojenosť doktoranda do riešenia domáceho alebo zahraničného projektu je
súčasťou povinností doktoranda v rámci výskumnej časti študijného programu.

Úloha č. 8
Vypracovať návrh akvizičnej politiky, ako jedného z predpokladov realizácie
výskumných projektov na fakulte a predložiť ho vedeniu UK UMB.
T: 30. 6. 2008
Z: prodekan pre rozvoj v spolupráci s UK UMB
a vedúcimi katedier
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Úloha čiastočne splnená.
K príprave materiálu, ktorý by popisoval procesy a zásady akvizície literárnych zdrojov
do čiastkových knižníc a študovni EF UMB bolo potrebné uskutočniť:
- zmapovanie procesov nákupu a evidencie literatúry v čiastkových knižniciach a v študovni
EF UMB v členení podľa zdrojov financovania,
- preskúmať možnosti zefektívnenia systému nákupu literatúry do čiastkových knižníc.
Materiál bude dokončený v roku 2009.

Úloha č. 9
Zabezpečiť realizáciu edičného plánu fakulty tak, aby v zmysle kritérií akreditácie
študijných programov boli jednotlivé predmety jadra študijných programov vybavené vlastnou
vysokoškolskou učebnicou alebo vysokoškolskými učebnými textami v rámci vydavateľskej
činnosti fakulty alebo v spolupráci s externými vydavateľmi.
T: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 15. 12. 2008
Z: prodekanka pre VVČ, garanti predmetov ŠP
Úloha čiastočne splnená.
Plán edičnej činnosti fakulty na rok 2008 schválený kolégiom dekanky 22. novembra
2007 obsahuje pri každom titule názov predmetu, pre ktorý je publikácia určená ako základná,
resp. doplnková literatúra.
EF UMB vydala v roku 2008 27 titulov v nasledovnej štruktúre:
- 5 monografií Studia oeconomica,
- 2 odborné monografie,
- 2 vedecké časopisy – Ekonomika a spoločnosť, Acta aerarii publici,
- 1 vedecko-odborný časopis Ekonomická revue cestovného ruchu,
- 9 vysokoškolských skrípt,
- 5 zborníkov (z toho 1 vedecký zborník Acta oeconomica a 4 konferenčné zborníky
z vedeckých podujatí),
- 3 iné tituly (Sprievodca štúdiom 2008/2009).
Edičná činnosť fakulty za rok 2008 bola hodnotená na decembrovom Kolégiu dekanky
EF UMB.

Úloha č. 10
Pripraviť ponuku a propagačné materiály o možnostiach štúdia na fakulte v anglickom,
francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku.
T: 30. 9. 2008
Z: prodekan pre MV, prodekan pre rozvoj
Úloha čiastočne splnená.
Prodekan pre MV pripravil pracovný návrh informačnej brožúrky o možnostiach štúdia
na Ekonomickej fakulte. Pracovný návrh bol pripomienkovaný na zasadnutí Grémia dekanky
v júli 2008. Materiál je pripravený po obsahovej a formálnej stránke. V štádiu riešenia je
technické prevedenie informačnej brožúrky.

Úloha č. 11
Pripraviť podklady pre realizáciu spoločných študijných programov v 2. stupni štúdia
v študijných odboroch na fakulte v spolupráci so zahraničnými vysokými školami.
T: 31. 10. 2008
Z: prodekan pre PČ, prodekan pre MV,
garanti študijných odborov
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Úloha splnená.
V letnom semestri 2008 sa uskutočnili rokovania so zástupcami Univerzity v Poitiers
(Francúzsko) a Chorzow School of Banking (Poľsko),
V spolupráci s vedením Chorzow School of Banking bol vypracovaný spoločný študijný
program druhého stupňa štúdia v študijnom programe FBI, ktorý umožňuje študentom fakulty
po absolvovaní časti štúdia v Poľsku získať diplom WSB Chorzow. Realizácia programu začne
v akademickom roku 2009/10.
V zimnom semestri 2008 sa na pôde EF UMB uskutočnila séria stretnutí zástupcov dvoch
francúzskych univerzít (univerzita v Remeši a univerzita vo Versailles) so zástupcami
Technickej univerzity z Liberca (Česká republika), so zástupcami FHV UMB a zástupcami EF
UMB. Predmetom rokovania bola príprava spoločného študijného plánu „Manažment športu“
v rámci študijného programu Ekonomika verejných služieb v druhom stupni vysokoškolského
štúdia.
Možnosti a podmienky prípravy spoločného študijného programu „Manažment
a geografia: Regionálne plánovanie a rozvoj cestovného ruchu“ boli predmetom rokovania
zástupcov EF UMB s delegáciou Katolíckej univerzity v Eichstätt-Ingolstadt (Nemecko), ktoré
sa uskutočnilo v Českom Krumlove (ČR) v dňoch 17. a 18. októbra 2008.

Úloha č. 12
Zabezpečiť zvýšenie pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov formou
kurzov vysokoškolskej pedagogiky.
T: priebežne a 30. 9. 2008
Z: prodekan pre rozvoj a vedúci katedier
Úloha čiastočne splnená.
Zo strany EF UMB boli splnené všetky požiadavky, t.j. bol spracovaný prieskum záujmu
o kurz a zoznam pedagógov EF UMB bol odoslaný prorektorke pre pedagogickú činnosť.
V druhom polroku bol zoznam záujemcov aktualizovaný na základe podkladov z pracovísk EF
UMB. V súčasnosti čakáme ponuku zo strany Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB pre
uskutočnenie kurzu vysokoškolskej pedagogiky.

Úloha č. 13
Skvalitniť vzťahy s verejnosťou, efektívnejšie a intenzívnejšie využívať aktuálne
príležitosti a podujatia na prezentovanie EF UMB.
T: priebežne
Z: prodekan pre rozvoj, vedúci katedier
Úloha splnená.
V prvom polroku 2008 bola EF UMB prezentovaná na verejnosti prostredníctvom
nasledovných aktivít:
- na základe žiadosti Slovenskej televízie o vyslanie experta do relácie „Udalosti
a komentáre“ bol odporučený prof. Ing. J. Nemec, CSc.,
- v mesiaci máj sa v priestoroch EF UMB uskutočnila akcia „Študentská kvapka krvi“, na
ktorej sa zúčastnilo 11 študentov,
- propagácia Prípravných kurzov pre uchádzačov o štúdium na EF UMB bola
zabezpečovaná kombináciou vyslania študentov 1. roč. do stredných škôl, ktoré navštevovali
s doručením ponukových listov a po získaní databáz stredných škôl z Metodickopedagogického centra boli tieto oslovené e-mailom,
- na web stránke EF UMB bola umiestnená videoprezentácia o fakulte pripravená
študentmi ako súčasť ŠVA. Cieľom je prezentovať študentský pohľad na kvalitu vzdelávania.
95

Video, podľa vyjadrenia autorov má slúžiť tým, ktorí ešte nevedia kam ísť študovať, ako aj
tým, ktorí sú hrdí na to, že boli alebo sú študentmi EF UMB v Banskej Bystrici,
- na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa v dňoch 29. - 30. mája 2008
uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "Podnikateľské modely sociálnej
ekonomiky". Konferencia sa konala pod záštitou ministerky sociálnych vecí a rodiny SR
Ing. Viery Tomanovej.
V druhom polroku 2008 EF UMB participovala na týchto podujatiach:
- dňa 23. a 24. 9. 2008 sa Ekonomická fakulta ako strategický partner zúčastnila
2. Slovenskej kooperačnej burzy v Banskej Bystrici, ktorú organizovalo SARIO,
- začiatkom októbra sa EF UMB zúčastnila celoslovenského workshopu Projektový
manažment v podmienkach slovenských univerzít, kde Ekonomickú fakultu zastupovalo
Centrum rozvoja doktorandov. Workshop bol organizovaný Centrom projektovej spolupráce
(CPS+), ktoré pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave;
- 7. až 10. októbra EF UMB prezentovala možnosti štúdia pre potenciálnych
uchádzačov v rámci celoslovenského veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA;
- v novembri sa EF UMB zúčastnila ďalšieho veľtrhu vzdelávania, ktorý sa konal
v Humennom s prioritnou orientáciou na potenciálnych uchádzačov o štúdium z východného
Slovenska;
- 27. októbra 2008 EF UMB participovala na organizovaní diskusného fóra „10 rokov
hospodárskej a menovej únie. EURO - nástroj európskej stability a rastu“. Diskusného fóra sa
zúčastnil Európskej komisie J. Figeľ a guvernér NBS I. Šramko. Cieľovými skupinami boli
akademická obec, štátna správa, regionálna a miestna samospráva, média, občianska
spoločnosť a podnikateľský sektor;
- v druhom polroku 2008 doc. Ing. Emília Zimková, PhD. a Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
reprezentovali fakultu v odborných diskusiách v TV a v rozhlase;
- dňa 29. novembra 2008 sa na Ekonomickej fakulte UMB uskutočnil Deň otvorených
dverí, ktorého sa zúčastnilo cca. 90 záujemcov o štúdium. Podujatia sa zúčastnili aj
záujemcovia z Českej republiky.

Úloha č. 14
Zlepšiť komunikáciu so študentmi a zamestnancami fakulty organizovaním pravidelných
stretnutí vedenia fakulty, vedúcich pracovísk a študentov.
T: 2 – krát za semester
Z: prodekan pre PČ, vedúci katedier
Úloha splnená.
Na pôde EF UMB sa konajú stretnutia vedenia fakulty so študentmi minimálne jeden krát
za semester. Prvé stretnutie v roku 2008 sa konalo počas letného semestra 2007/2008 a ďalšie
v zimnom semestri 2008/2009.
V decembri 2008 sa uskutočnilo stretnutie najlepších študentov s vedením EF UMB.
Študenti boli odmenení formou motivačných štipendií v závislosti od dosiahnutých výsledkov
pri plnení študijných povinností.
V júni sa uskutočnilo stretnutie vedenia fakulty s vedúcimi katedier a oddelení. Obsahom
stretnutia bolo prerokovanie „výkonového modelu EF“ a SWOT analýz jednotlivých katedier.
Pedagogický aktív sa konal v letnom semestri 2007/2008. Ďalší pedagogický aktív sa
uskutočnil v septembri 2008.
Rokovanie so zástupcami študentských organizácií sa uskutočňuje priebežne (prodekan
pre PČ). Činnosť študentských organizácií pôsobiacich na fakulte bola prezentovaná aj na
zasadnutí Kolégia dekanky (12. jún 2008), kde bol vytvorený priestor pre diskusiu s cieľom
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zlepšovať a zintenzívňovať vzájomnú spoluprácu študentských organizácií s EF a jednotlivými
pracoviskami EF UMB.
V novembri 2008 vedenie EF UMB zorganizovalo neformálne stretnutie so zahraničnými
študentmi študujúcimi na fakulte. Študenti prezentovali svoje skúsenosti z oblastí organizácie
a obsahového zamerania ich štúdia na EF UMB.

Úloha č. 15
Prehodnotiť a zdokonaliť existujúci systém hodnotenia vyučovacieho procesu na fakulte.
T: apríl 2008 – zdokonaliť systém hodnotenia
október 2008- aplikovať systém hodnotenia
Z: prodekan pre PČ a predstaviteľka
manažmentu pre kvalitu
Úloha splnená.
V mesiaci apríl 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie, ktorého výsledkom bolo
zjednodušenie systému hodnotenia. Hodnotenie podľa zjednodušeného spôsobu sa prvýkrát
uskutočnilo v mesiaci máj 2008. Výsledky hodnotenia vyučovacieho procesu za letný semester
2008 boli prezentované na kolégiu dekanky v mesiaci október 2008.
V mesiaci december sa uskutočnilo spoločné rokovanie s GAMO a.s. Banská Bystrica,
výsledkom ktorého je aktívna spolupráca EF UMB a GAMO a.s. pri vypracovaní
a zabezpečení zjednodušeného a zdokonaleného systému hodnotenia vyučovacieho procesu na
fakulte. Prvýkrát sa hodnotenie uskutoční novým spôsobom v letnom semestri akademického
roka 2008/2009.

Úloha č. 16
Zabezpečiť finančné krytie prevádzkových nákladov na priestory prenajaté na
detašovanom pracovisku fakulty IMS – DP EF UMB v Poprade.
T: 1. 6. 2008
Z: tajomník fakulty
Úloha splnená.
Na základe požiadavky fakulty a uskutočnených rokovaní s primátorom mesta bola na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 30. 5. 2008 schválená úprava pridelenej
dotácie na rok 2008 pre EF UMB o čiastku 1 095 tis. Sk na krytie prevádzkových nákladov
prenajatých priestorov.

Úloha č. 17
Realizovať technicko-organizačné opatrenia na odstránenie výkyvov v časovom odbere
elektrickej energie na fakulte, s cieľom zamedziť penalizáciám za prekročenie zmluvne
dohodnutého množstva.
T: 1. 9. 2008
Z: tajomník fakulty
Úloha splnená.
Na fakulte bola k 30. 4. 2008 zrealizovaná automatická regulácia stanoveného Tmax štvrťhodinového maxima odberu elektrickej energie, so zoradením postupnosti vypínania
jednotlivých spotrebičov v prípade jeho dosiahnutia. Od 1.1.2008 nenastal ani jeden prípad
prekročenia odberu elektrickej energie a následnej penalizácie zo strany SSE a.s..
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Systém manažérstva kvality
Systém manažérstva kvality na EF UMB od roku 1999 tvorí neoddeliteľnú súčasť
procesov, ktoré prebiehajú na fakulte. Vedenie fakulty, ako aj zamestnanci fakulty venujú
osobitnú pozornosť zaisteniu jeho trvalej funkčnosti, primeranosti a efektívnosti na EF UMB.
V roku 2008 sa uskutočnili dva priebežné externé audity zo strany certifikačného
orgánu SGS Slovakia s.r.o. Košice s cieľom potvrdenia, že systém manažérstva kvality je
v súlade so všetkými požiadavkami štandardov používaných pre audítovanie a že systém
manažérstva kvality je schopný plniť ciele a politiku kvality. Priebežným externým auditom
predchádzali interné audity, ktoré vykonali interní audítori kvality, zamestnanci fakulty.
Celkovo bolo vykonaných osem interných auditov v roku 2008 so zameraním na proces
hospitačnej činnosti. Boli prijaté nápravné opatrenia, ktoré boli smerované na odstránenie
zistených malých nezhôd.
V zimnom semestri akademického roka 2007/2008 bol realizovaný a vyhodnotený
prieskum hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu uskutočnený u študentov 1., 2. a 5. roka
denného a externého štúdia. Prieskumu sa zúčastnilo 122 študentov a hodnotených bolo 6
pedagógov. Výsledky a závery prieskumu boli prerokované na grémiu dekanky dňa 5. 5. 2008
a následne 12. 5. 2008 v kolégiu dekanky.
V letnom semestri akademického roka 2007/2008 bol zrealizovaný dotazníkový
prieskum zameraný na hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu a študijných podmienok na
Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Bolo hodnotených 13 pedagógov a prieskumu
sa zúčastnilo 306 študentov.
Na získanie primárnych dát bol použitý zjednodušený jednostranový nový anonymný
dotazník pozostávajúci z 15-tich oblastí, ktoré boli zamerané na činnosť pedagógov. Závery
prieskumu boli prerokované v grémiu dekanky 13.10.2008 a v kolégiu dekanky 16. 10. 2008.
K dotazníkovému prieskumu kvality boli prijaté tieto návrhy opatrení:
-

o výsledkoch prieskumu informovať grémium dekanky;
výsledky prieskumu odovzdať priamo príslušným vedúcim katedier;
s výsledkami prieskumu oboznámiť hodnotených pedagógov a na zasadnutiach
katedier prijať opatrenia na skvalitnenie pedagogického procesu;
o prijatých opatreniach písomne informovať dekanku fakulty a v prípade závažných
pripomienok k činnosti hodnoteného pedagóga uskutočniť osobný pohovor.

Na základe uznesenia kolégia dekanky vedúci katedier a pracoviska odovzdali dekanke
písomné stanovisko o prerokovaní výsledkov dotazníka s príslušným zamestnancom. V prípade
dvoch katedier a jedného pedagogického zamestnanca boli závery hodnotenia prerokované aj
osobným rozhovorom s dekankou fakulty.
Ekonomická fakulta UMB je od roku 2005 kolektívnym členom Slovenskej spoločnosti
kvalitu a je pravidelným odberateľom odborného časopisu KVALITA na Slovensku a súčasne
aj prispievateľom odborných článkov. Časopis je dostupný pre študentov a zamestnancov
fakulty v Ekonomickej študovni Univerzitnej knižnici UMB.
V spolupráci s certifikačným orgánom SGS Slovakia Košice fakulta organizuje kurzy
Manažér kvality a Interný audítor kvality. Doteraz bolo udelených do 400 osvedčení Manažér
kvality a Interný audítor kvality. Koncom roka 2008 boli zamestnanci fakulty Ing. Hyben a Ing.
Malá navrhnutí dekankou fakulty zastupovať UMB v projekte MŠ SR a po splnení požiadaviek
pôsobiť ako externí hodnotitelia VŠ/UNI podľa modelu CAF.
Ekonomická fakulta UMB prijala v roku 2008 dva etické kódexy, a to Etický kódex
zamestnanca fakulty a Etický kódex študenta Ekonomickej fakulty UMB.
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V decembri 2008 začala revízia interných smerníc a noriem na fakulte, ktorá je
zameraná na sprehľadnenie a úpravu existujúcich noriem a smerníc a vypracovanie nových
interných smerníc.

Plnenie Cieľov kvality v roku 2008
1. Vytvoriť a zaviesť systém stimulácie zamestnancov k plneniu kritérií komplexnej
akreditácie v oblasti výskumu 8 Ekonómia a manažment, vo väzbe na výsledky
sebahodnotiacej správy za obdobie 2002 – 2007 a pravidlá komplexnej akreditácie VŠ SR.
Zodpovední: dekanka EF UMB, prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a vedúci
katedier
Termín:
máj 2008 vytvoriť systém stimulácie
september 2008 zaviesť systém stimulácie
Vyhodnotenie:
- vedúci katedier/pracovísk a garanti ŠO a ŠP oboznámení s kritériami KA;
- uskutočnené pracovné stretnutia vedenia fakulty a vedúcich katedier/pracovísk venované
otázke vytvárania podmienok pre pozitívny obrat fakulty v plnení kritérií KA od roku
2008;
- spracované návrhy „formulárov“ (výsledok FG) na evidenciu a vyhodnocovanie výsledkov
jednotlivcov v oblasti plnenia kritérií KA (pilotne odskúšané na KVE);
- prijaté opatrenia a úlohy smerom k zvýšeniu publikačnej činnosti kategórie A, urýchleniu
kvalifikačného rastu, iniciovaniu predkladania projektov, k podpore účasti na
konferenciách s vyžiadanými prednáškami, k návrhom na ocenenia a vyznamenania
zamestnancov a študentov za výsledky v oblasti vedy;
- finančne odmenení 2 zamestnanci fakulty za najväčší prínos v napĺňaní kritérií KA za
obdobie 2002 – 2007 (súčasne navrhnutí na ocenenie rektorkou UMB v septembri 2009);
- overené možnosti prepojenia systému stimulácie zamestnancov k plneniu kritérií KA
s pravidlami tvorby a rozdelenia rozpočtových (dotačných) zdrojov a systémom
zainteresovanosti pracovísk na zvyšovaní tvorbe rozpočtových (dotačných) zdrojov;
- vypracovaný výkonový model v členení na pedagogický výkon a výkon vo vede
a prepočítané hodnoty podielových ukazovateľov na jednotlivé pracoviská/katedry. Výkon
vo vede je prepojený s kritériami KZU komplexnej akreditácie prostredníctvom stimulácie
katedier na získavaní objemu financií za výskumné granty a projekty.
- uskutočnený výber kritérií KA, ktoré nie sú v protiklade (sú v zhode) s kritériami tvorby
rozpočtových (dotačných) zdrojov a ktoré by mohli byť predmetom systému stimulácie
zamestnancov na plnení kritérií KA;
- porovnaný výber kritérií KA pre systém stimulácie s identifikovanými problémami
(úzkymi miestami) výsledkov sebahodnotiacej správy za obdobie 2002 – 2007, na
odstránení ktorých má fakulta prioritný záujem;
- identifikované podmienky, za ktorých je možné zavedenie systému stimulácie
zamestnancov k plneniu kritérií komplexnej akreditácie;
- určené obdobie, ktoré je optimálne pre vyhodnotenie výsledkov jednotlivých
zamestnancov v plnení kritérií komplexnej akreditácie.
Systém stimulácie je vytvorený a bude zavedený k 31. 3. 2009 (hodnotenie a stimulácia
výsledkov zamestnancov za rok 2008 podľa kritérií KA).

2. Skvalitniť proces organizácie študentských a učiteľských mobilít.
Zodpovedný: prodekan pre medzinárodné vzťahy
Termín:
máj 2008

99

Vyhodnotenie:
- zavedený systém študentských tútorov;
- spresnené kritériá výberu odchádzajúcich študentov na mobility (v spolupráci
s AIESECom);
- zapojenie fakulty do Erasmus Student Network s cieľom propagácie univerzity a fakulty
medzi zahraničnými záujemcami o štúdium na fakulte v rámci programu
Socrates/Erasmus.

3. Vytvoriť komplexný propagačno-informačný materiál o fakulte v anglickom, francúzskom,
nemeckom a ruskom jazyku.
Zodpovedný: prodekan pre medzinárodné vzťahy
Termín:
júl 2008
Vyhodnotenie:
- propagačný materiál o fakulte v piatich jazykoch je v záverečnej fáze prípravy (jazyková
korektúra a zalamovanie materiálu).

4. Prehodnotiť a zdokonaliť existujúci systém hodnotenia vyučovacieho procesu na fakulte.
Zodpovední: prodekan pre pedagogickú činnosť a predstaviteľka manažmentu pre kvalitu
Termín:
apríl 2008 zdokonaliť systém hodnotenia
október 2008 aplikovať systém hodnotenia do praxe
Vyhodnotenie:
- hodnotenie vyučovacieho procesu podľa zjednodušeného dotazníka sa uskutočnilo
prvýkrát v mesiaci máj 2008. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 306 študentov a bolo
hodnotených celkove 13 pedagogických zamestnancov. Zjednodušený formát dotazníka sa
stretol s pozitívnym ohlasom u študentov.

5. Prepojiť a obohatiť obsah študijných programov EF UMB o aktivity spájajúce sa s praxou.
Zodpovedný: prodekan pre rozvoj
Termín:
september 2008
Vyhodnotenie:
- Ekonomická fakulta UMB eviduje k 30. septembru 2008 9 zmlúv o odbornej a 3 zmluvy
o diplomovej praxi študentov;
- v druhom polroku 2008 evidujeme 10 spoločností, ktoré majú konkrétny záujem
spolupracovať s Ekonomickou fakultou UMB v oblastiach, ktoré dopĺňajú a skvalitňujú
obsahovú náplň ponúkaných študijných programov.
Z preskúmania manažmentom, vykonaných interných a externých auditov a z plnenia
cieľov kvality vyplýva, že systém manažérstva kvality je významným nástrojom zvyšovania
úrovne riadiacej, ako aj výkonovej činnosti fakulty. Systém manažérstva kvality bol v roku
2008 významným nástrojom na dosahovanie strategických cieľov fakulty.
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8.2 Fakulta humanitných vied
8.2.1 Všeobecné informácie o fakulte

Adresa fakulty:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta humanitných vied
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
http://www.fhv.umb.sk

Vedenie fakulty:
Dekan:
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
 423 03 92 fax: 413 61 53
e-mail: varinsky@fhv.umb.sk


Prodekan pre medzinárodné vzťahy:
Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
 446 4140, 446 5418
e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov:
doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
 446 7415
e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk
Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť:
doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
 446 7412
e-mail: krnova@fhv.umb.sk
Prodekan pre informatizáciu a rozvoj:
PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.

446 7419
e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk
Tajomník:
Ing. Cyril Hajduk
 446 7423
e-mail: cyril.hajduk@fhv.umb.sk
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Vedecká rada fakulty
Predseda:
Podpredsedníčka:
Ďalší členovia:

Čestný člen VR:

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
doc. PhDr. Elena Baranová, mim. prof.
prof. PhDr. František Briška, CSc.
Dr.h.c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.
prof. PaedDr. Karol Görner, CSc.
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.
prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.
doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., mim. prof.
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (FF PU PREŠOV)
prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, CSc. (FTVŠ BRATISLAVA)
prof. PhDr. Zdenka Gadušová, CSc. (FF UKF Nitra)
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Spoločenskovedný ústav SAV,
KOŠICE)
prof. PhDr. Eva Tučná, CSc. (FF UKF Nitra)
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. (FF UK Bratislava)
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. (FF OU, OSTRAVA)
Dr.h.c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc.

Akademický senát fakulty
Predseda:
Podpredseda:
Zástupca AS FHV v RVŠ SR:
Ďalší členovia:

Študentská časť AS FHV:

Zástupcovia FHV v AS UMB:

Doc. Jaromír Krško, PhD., mim. prof.
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
PhDr. Zoran Ardamica, Ph.D.
PhDr. Ingrid Balážová
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
prof. PaedDr. Karol Görner, CSc.
Mgr. Ivan Jančovič, PhD.
Mgr. Katarína Klimová
Doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
PhDr. Zuzana Šimoniová
Mgr. Miloš Taliga, PhD.
Katarína Barnová
Pavol Čobirka
Helena Homolová
Martin Mikluš
Magdaléna Moravcová
Peter Paľonder
Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., mim. prof.
Peter Paľonder
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8.2.2 Vzdelávacia činnosť
Informácia o Cene dekana
Cenu dekana za vynikajúcu diplomovú prácu dostalo 9 študentov vo finančnej forme
(1500,- Sk). Cenu dekana odovzdal dekan FHV na promóciách absolventov v júni 2008.
Cenu dekana o najúspešnejšieho študenta bola za ak. rok 2007/2008 udelená
nasledovným 7 študentom za reprezentáciu FHV, UMB na úrovni celoslovenskej
a medzinárodnej: Jarmila Kušnieriková (5. ročník Pa T Aj - Nj), Katarína Školníková (5. ročník
Pa T Aj - Nj), Renáta Šerkiová (2. ročník P a T Mj), Lucia Vieriková (3. ročník UAP Aj - Fj),
Magdaléna Moravcová (3. ročník P A T Aj – Fj), Eva Urbanová (1. ročník Mgr. SJL), Jozef
Tomašovič (2. ročník, šport). Cenu dekana odovzdal dekan FHV na vyhlásení víťazov
11.11.2008 v deň imatrikulácie študentov v aule Beliana UMB. Je spojená s udelením finančnej
ceny á 1000, - Sk.

Aké aktivity sú konané fakultou (ŠVOUČ, umenie, šport)
Celofakultné kolo ŠVOUČ – X.. ročník - sa uskutočnilo 17. apríla 2008. Zapojili sa
študenti KSJL, KEKŠ, KTVŠ, KVT,KAA,KROM, KHI, KETA, KHUN, KAPs, KFV. Zapojilo
sa 11 katedier, Katedra germanistiky, kvôli malému počtu prihlásených študentov, sa
nezapojila. Za pozornosť stojí fakt, že sa do súťažného kola zapojili študenti tých katedier,
ktoré už od 1. 9. 2008 patria k Pedagogickej fakulte (KVT, Katedra andragogiky
a psychológie). Celkove sa ŠVOUČ zúčastnilo 66 študentov, z toho 4 doktorandi, v sekcii na
KTVŠ.
Významné sú aktivity jazykových a spoločenskovedných katedier, napr. skúška na
získanie rakúskeho jazykového diplomu, Dni ruskej kultúry, workshop pre doktorandov etiky,
súťaž študentov FHV v tvorbe poézie a prózy.
Z oblasti umenia to boli akcie zamerané na hudbu a výtvarné umenie. Účasť na rôznych
domácich a zahraničných výstavách a súťažiach.
Fakulta organizuje množstvo športových akcií pre študentov FHV a UMB.
V spolupráci so ŠK UMB organizuje fakulta akcie regionálne, celoslovenské ale aj
medzinárodné. Medzi najvýznamnejšie patria napr.: Európsky turnaj univerzít v karate, Horský
duatlon, Maratón v aerobiku, Turnaje študentov k 17. novembru (karate, malý futbal, volejbal,
plávanie, basketbal), Memoriál vďaky v atletike, Banskobystrické gymnastické dni, turistické
akcie.
FHV každoročne organizuje v marci a v novembri akciu Študentská kvapka krvi
v spolupráci aj s FPV.

Hospitácie učiteľov, aktivity v rámci zvyšovania kvality vzdelávania
Hospitácie učiteľov sa na fakulte umožňujú, ale nie je na to na fakulte osobitné
nariadenie. Vyplýva to z povinnosti vedúcich pracovníkov, garantov. Nevyžadujú sa záznamy.
Anketa o kvalite výučby sa robí centrálne v rámci celouniverzitnej ankety. Niektorí
učitelia si robia ankety u študentov, ale to sa neeviduje.
Na fakulte je schránka, kde majú možnosť dávať študenti podnety, otázky a vyjadrovať
svoje názory. Aj na stránke fakulty je takáto možnosť.
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Spolupráca ohľadom praxí (príp. ďalšieho zamestnania)
Spolupráca v rámci pedagogických praxí so základnými a strednými školami
predovšetkým v Banskej Bystrici, pri súvislých praxiach aj so školami na celom území SR.
Odborné praxe v študijných programoch andragogika, európske kultúrne štúdiá,
aplikovaná etika, muzeológia a šport realizujeme v spolupráci s nasledovnými organizáciami:
školy, školské zariadenia (napr. Centrum pre liečbu drogovo závislých, Centrum voľného
času), knižnice, galérie, múzeá, odbory na MÚ, OÚ a VÚC, športové kluby, športové
zariadenia, súkromná sféra.
V prípade ďalšieho zamestnania fakulta začala spolupracovať od ak. roku 2006/2007
s Centrom kariérneho poradenstva.
Študenti ŠO prekladateľstvo a tlmočníctvo musia vykonať tlmočnícko-prekladateľskú
prax v rozsahu 150 hodín. FiF nemala podpísanú žiadnu zmluvu s inštitúciou, alebo podnikom,
v ktorom študenti vykonávali prax.
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Tab. 8.6 Počty uchádzačov a prijatých na štúdium na FHV UMB k 31.10.2008*

Vysoká škola, fakulta

Fakulta humanitných vied
Fakulta humanitných vied
Fakulta humanitných vied
Fakulta humanitných vied
Fakulta humanitných vied
Fakulta humanitných vied
Spolu

Počet
zúčastnených
na prijímacom
konaní

Stupeň
štúdia

Forma
štúdia

Plánovaný
počet
novoprijatých

Bc.
Bc.
Mgr.
Mgr.
PhD.
PhD.

denná
externá
denná
externá
denná
externá

746
439
290
198
11
24

1 843
885
354
245
27
26

1546
769
333
240
26
24

925
461
285
222
12
24

628
416
285
233
12
24

1 708

3380

2938

1929

1598

Počet
prihlášok

Počet
prijatých

Počet
zapísaných

* Počty prihlásených, prijatých a nastúpených nie sú na tie isté študijné programy. V niektorých ŠP sú študenti prihlásení na ŠP na FHV, ale
zapísaní sú už na študijné programy, ktoré prešli na Pedagogickú fakultu a opačne.
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Tab. 8.7 Vývoj štruktúry študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia k 31.10.2008

Rok
2008/2009

Počet študentov

Novoprijatí do 1. roka št.

stupeň štúdia

denná forma

externá forma

FHV

Bc.

1478

908

928

FHV

Mgr.

607

371

2085

1279

Spolu

Počet zrušených štud.
Rok
2008/2009

FHV
Spolu

stupeň štúdia

Bc.+Mgr.

denná forma externá forma

Absolventi
denní

externí

416

384

535

282

233

265

260

1211

649

649

795

Počet prerušených štud.

spolu

z toho v dennej
forme

spolu

z toho v
dennej forme

582

321

32

23

582

321

32

23
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Tab. 8.8 Počet absolventov denného a externého štúdia v Bc. stupni štúdia k 31.10.2008
počet absolventov
z toho vyznamenaní
Študijný program
denní
externí
denní
externí
Andragogika
65
290
12
46
Aplikovaná etika
33
37
1
1
Európske kultúrne štúdiá
64
48
4
13
História
10
0
Muzeológia
44
6
Slovenský jazyk a literatúra
7
1
Sociálna filozofia
60
4
Šport
27
27
0
2
Učiteľstvo akademických predmetov
139
6
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
39
29
14
3
Absolventi Bc. štúdia - 919

384

535

38

75

Tab. 8.9 Počet absolventov denného a externého štúdia v Mgr. stupni štúdia k 31.10.2008
počet absolventov
z toho vyznamenaní
Študijný program/odbor
denní
externí
denní
externí
UVVP
164
19
Filozofia v špecializácii etika
17
36
2
História
24
1
UOUP Hudobná pedagogika
31
9
Sociálna filozofia
61
19
Učiteľstvo predmetu telesná výchova
31
4
UVVP – Telesná výchova-Náuka o spoločnosti
14
0
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
67
57
16
14
Slovenský jazyk a literatúra
17
6
3
Absolventi Mgr. štúdia - 525

265

260

40

47
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Tab. 8.10 Zahraniční študenti študujúci na fakulte k 31.10.2008
Meno a priezvisko

št.príslušnosť

Rok štúdia

Študijný program

Študijný odbor

1

Albert Baykov

Ruská federácia

1.

RjJ

prekladateľstvo-tlmočníctvo

2

Karina Chernykh

Ruská federácia

1.

RjJ

prekladateľstvo-tlmočníctvo

3

Veronika Tatarková

Česká republika

1.

Aj-Rj

prekladateľstvo-tlmočníctvo

4

Sára Wróblewska

Poľská republika

1.

PjJ

prekladateľstvo-tlmočníctvo

5

Nikol Tzvetkova

Bulharská republika

1.

Aj-Nj

učiteľstvo

6

Robert Kaczorek

Poľská republika

1.

Šport

šport

7

Gustáv Petráš

Srbská republika

1.

Tv-Ge(M)

UUVVP+UAP

8

Dorothee Burkert

Nemecká spolková
republika

1.

NjJ(M)

prekladateľstvo-tlmočníctvo

9

Kristina-Iudita Kmety

Rumunská republika

5.

Aj-De

UVVP
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8.2.3 Vedeckovýskumná činnosť
Fakulta realizuje svoje vedeckovýskumné aktivity v troch oblastiach výskumu:
-

historické vedy a etnológia,

-

humanitné vedy,

-

vedy o športe.

Vedenie fakulty usmerňuje vedeckovýskumnú činnosť tak, aby korešpondovala s kritériami
komplexnej akreditácie, pravidlami pre rozdeľovanie rozpočtových prostriedkov MŠ SR, ako aj
s Dlhodobým zámerom rozvoja UMB, t. j. vyžaduje publikovanie v kategóriách A a B, čo najvyššiu
zapojenosť učiteľov do grantových projektov a akceleráciu doktorandského štúdia v 8
akreditovaných študijných programoch 3. stupňa (+ 1 ŠP podľa predchádzajúcej legislatívy).
Uplatňovanie naznačených požiadaviek, resp. tlak na ich uplatňovanie naráža v niektorých
prípadoch na reálne publikačné možnosti (napr. humanitné vedy okrem filozofie nemajú
karentované časopisy), ako aj na samotnú povahu výskumných tém, ktoré sú v konkrétnych
problémových prípadoch primárne vecou národnej kultúry (slovenské dejiny, slovenský jazyk,
slovenská literatúra), t. j. sú len málo „použiteľné“ pre prehlbovanie medzinárodnej dimenzie
univerzitnej vedy (čo nemusí automaticky devalvovať ich objektívnu vedeckú hodnotu). Napriek
uvedeným špecifikám sa v bilancii publikačnej činnosti za rok 2008 odzrkadlil trend uverejňovať
len v recenzovaných publikáciách a zvýšiť publikačné aktivity v zahraničí.
V oblasti grantovej vedy sa počet grantov VEGA a KEGA zvýšil oproti r. 2007 o 16, čo sa,
žiaľ, nepremietlo do nárastu pridelených finančných prostriedkov. V tejto oblasti fakulta má už len
malá rezervy a ochota vedecky pracovať nie je rozhodujúcim činiteľom pre požadovaný finančný
(následne rozpočtový) profit fakulty a univerzity.
S dôrazom na realizáciu doktorandského štúdia súvisí záujem fakulty o jeho ďalšie
rozšírenie, ktoré by popri vyššieuvedených efektoch ponúklo profesorom a docentom, ktorí t. č.
naplnia úlohu školiteľa, zapojiť sa do týchto aktivít. Konkrétnym výsledkom naznačenej snahy je
predloženie doktorandského ŠP európske kultúrne štúdiá do akreditácie.
Oblasť vedy a výskumu na FHV UMB nemožno vnímať izolovane, ale naopak, v úzkej
súčinnosti s opatreniami na zabezpečenie kvalifikačného rastu učiteľov a aktivít v oblasti
medzinárodných vzťahov. Pravidelné kontroly priebehu kvalifikačných krokov prinášajú očakávané
ovocie, čo sa prejavili v porovnaní s r. 2007 optimalizáciou KZU 6; je reálnym predpokladom, že
tento ukazovateľ sa v priebehu r. 2009 ešte zlepší. Podobne koordinované úsilie rezortu vedy
a zahraničných vzťahov rozširuje priestor pre možnosti publikovať v zahraničí a vstupovať tak
intenzívnejšie do nadnárodného kontextu vedy.
Strategicky koncipovaná a systematicky kontrolovaná činnosť v oblasti vedy (a jej
zakontextovanie v ďalších sférach fakultných aktivít) ovplyvnila aj pozitívny výsledok
v ukazovateli KZU 5, čím fakulta rešpektovala zámery v procese komplexnej akreditácie.
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Rozsah a výsledky doktorandského štúdia
V akademickom roku 2007/08 bolo v doktorandskom štúdiu novoprijatých 36 doktorandov
v dennej forme 12, v externej 24.

z toho v
dennej
forme

Etika

D, E

8

3

Slovenské dejiny

D, E

33

15

Slovenský jazyk a literatúra

D, E

12

5

Didaktika slovenského jazyka a literatúry

D, E

13

Systematická filozofia

D, E

Športová edukológia
Všeobecná jazykoveda
Maďarský jazyk a literatúra

Spolu

Spolu

Forma štúdia

Názov študijného programu (vedného odboru)

Počet
doktorandov v
nadštandardnej
dĺžke štúdia

Počet
doktorandov

z toho v
dennej
forme

Počet
absolventov
(1.9.2007 31.8.2008)
Spolu

FHV

Fakulta

Tab. 8.11 Doktorandi podľa študijných programov (vedných odborov) k 31.10.2008*

z toho v
dennej
forme

0

0

0

0

5

4

0

0

1

1

1

0

0

0

11

4

8

3

3

15

8

6

6

D, E

21

4

9

1

D, E

9

1

D, E

5

4

0

0

Teória vyučovania hudobnej výchovy

0

0

2

1

Didaktika hudobnej výchovy

0

0

3

3

116

48

12

9

Teória vyučovania ruského jazyka

FHV SPOLU

3
5
3

V r. 2008 bol predložený na akreditáciu ďalší ŠP 3. stupňa – Európske kultúrne štúdiá.

Tab. 8.12 Domáce a zahraničné výskumné granty, najmä 7 RP, VEGA, APVV, KEGA
Granty VEGA
Kód

Názov grantu

1.

1/0101/08

Problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy

2.

1/3599/06

3.

1/0635/08

4.

1/0377/08

5.

1/4475/07

6.

1/4496/07

7.

1/4500/07

8.

1/4505/07

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou...
Názory a postoje študentov stredných a vysokých
škôl v regióne stredného Slovenska k telesnej
výchove a pohybovým aktivitám a úroveň ich
teoretických vedomostí z telesnej výchovy a športu.
Humanizácia vyučovania športových hier ako
prostriedok zefektívnenia edukačného procesu na
základných školách
Aplikácia nových trendov v hodnotení zdravotne
orientovanej.telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti 10-15 ročných detí.v Banskobystrickom a
Libereckom regióne.
Biorytmy ako významný fenomén v športe...
Adaptácia na zaťaženie v priebehu ročného
tréningového cyklu.v atletike a v iných športoch..
Postoje žiakov 4. a 9. ročníkov základnej školy v
regióne.stredného Slovenska k telesnej výchove a
úroveň ich teoretických.vedomostí z telesnej výchovy
v intenciách vzdelávacieho.štandardu

Zodpovedný
Riešiteľ

Finanč.
prostr.

Začatie

Ukonč.

2008

2010

44

2006

2008

56

Michal Jiří, doc.
PaedDr, PhD

2008

2010

27

Bence Ladislav,
Doc., PaedDr.,
CSc.

2008

2010

29

Kompán Jaroslav,
PaedDr. , PhD.

2007

2009

61

2007

2009

166

2007

2009

85

2007

2009

58

Schmidt Martin,
Mgr., PhD.
Palenčár Marián,
doc. , CSc.

Jančoková Ľudmila,
Prof. PaedDr. ,
CSc.
Čillík Ivan, doc.
PaedDr. , CSc.
Bartík Pavol, doc.
PaedDr. , PhD.

31

95
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Kód

Zodpovedný
Riešiteľ

Názov grantu
Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho
školského veku.banskobystrického regiónu ako
determinant ich zdravia..
Prejavy antisemitizmu na Slovensku v povojnovom
období (1945-1948)
Svätý Vojtech. Hagiografické legendy o sv.
Vojtechovi.
Vývoj korunovej meny na území Slovenska od jej
vzniku po súčasnosť
Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku
do polovice.19. storočia..
Utváranie modernej národnej identity Slovákov a
otázky ich.mestského centra a územia v 19. storočí..
Rodina vo vojne a po vojne: sociálne podhubie
radikalizmu a.extrémizmu na Slovensku v súvislosti s
dvoma svetovými vojnami.v 20. storočí.
Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej
recepcii
Predhistória literatúry u Slovanov (pokus o
archeológiu literárnej komunikácie s akcentom na
duchovnú kultúru stredoeurópskych Slovanov)

9.

1/4519/07

10.

1/0723/08

11.

1/0628/08

12.

1/0470/08

13.

1/4541/07

14.

1/4542/07

15.

2/7183/7

16.

1/0760/08

17.

1/0583/08

18.

1/0591/08

Poézia Karola Alexandra Modrániho.

19.

1/0517/08

Literárne a jazykové aspekty interkulturálnej
komunikácie v stredoeurópskom kontexte

20.

1/0301/08

Prozaik Peter Karvaš

21.

1/0607/08

Kultúrne diverzity a paralely Slovenska a južnej
Európy

22.

1/0204/08

Onymické modely literároným v prozaickej literatúre

23.

1/0505/08

Varianty komiky v slovenskej literatúre

24.

1/0799/08

Umelecký profil Štefana Krčméryho

25.

1/4713/07

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia
slovenčiny...

26.

1/4714/07

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe...

27.

1/4728/07

28.

1/4736/07

Aplikácia spracovania hydronymie Hrona a Torysy do
digitálnych.máp /GIS/..
Slovanské literatúry 20. storočia- dialóg kultúr,
jazykov a.areálu...

Začatie

Novotná Naďa, doc.
2007
Mgr. , PhD.
Fremal Karol, Prof.
PhDr., CSc.
Kožiak Rastislav,
PhDr., PhD.
Martuliak Pavol,
Prof. PhDr., CSc.
Tomeček Oto,
PhDr., PhD.
Škvarna Dušan,
doc. PhDr. , PhD.
Varinský Vladimír,
Prof. PhDr. , CSc.
Dobrík Zdenko,
PaedDr., PhD.
Golema Martin,
Doc., PaedDr.,
PhD.
Kováčik Ľubomír,
doc. PaedDr., PhD.
Alabán František,
prof. PhDr., CSc.
Krnová Kristína,
Doc., PhDr., CSc.
Harpáň Michal,
Prof., Dr., CSc.
Odaloš Pavol, Prof.
PaedDr., CSc.
Jančovič Ivan, Mgr.,
PhD.
Tatár Jozef, doc.
PaedDr., PhD.
Findra Ján, Prof.
PhDr. , DrSc. et
Dr.h.c.
Ďuricová Alena,
PhDr. , PhD.
Chomová
Alexandra, Mgr.,
Kováčová Marta,
PhDr. , PhD.

Ukonč.

Finanč.
prostr.

2009

31

2008

2010

49

2008

2010

25

2008

2010

24

2007

2009

46

2007

2009

34

2007

2009

71

2008

2010

38

2008

2010

11

2008

2010

11

2008

2010

37

2008

2010

12

2008

2010

12

2008

2010

38

2008

2010

28

2008

2010

10

2007

2009

196

2007

2009

71

2007

2009

34

2007

2009

51

54

Granty KEGA
2006

3/4001/06

2006

3/4227/06

2007

3/5053/07

2007

3/5056/07

2007

3/5158/07

2008

3/6017/08

2008

3/6017/08

2008

3/6045/08

Nová koncepcia vyučovania
cudzieho jazyka v rámci III. stupňa
vysokoškolského vzdelávania
Inštitucionalizácia etiky v
organizácii (vzdelávacie, teoretické
a prakticko-aplikačné aspekty)
Slovenčina v komunikácii a
kultúrnom kontexte pre cudzincov
Tvorba postgraduálneho študijného
modelu ďalšieho vzdelávania
bioetiky na UMB Banská Bystrica.
Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín
- učebné texty
Rozvoj profesionálnych
kompetencií učiteľov telesnej
výchovy na základných a stredných
školách z úpolových športov
Rozvoj profesionálnych
kompetencií učiteľov telesnej
výchovy na základných a stredných
školách z úpolových športov
E-príručka anglickej morfológie E MORPHOLOGY

spoluriešiteľ2

Hardošová Mária,
PaedDr. PhD.

UMB

FlF UMB

44

Riešiteľ

Fobel, Pavel, prof.
PhDr. CSc.

UMB

FHV UMB

63

0

Riešiteľ

OČENÁŠ Ivan,
PaedDr. PhD.

UMB

PF UMB

35

0

Riešiteľ

PhDr. Daniela
Kovaľová, PhD.

UMB

FHV UMB

63

0

Riešiteľ

Šuch, Juraj, Mgr., PhD. UMB

FHV UMB

40

0

Riešiteľ

Bartík Pavol, doc.
PaedDr. PhD.

UMB

PF UMB
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0

spoluriešieľ1

Zbiňovský Peter,
PaedDr. PhD.

UMB

FHV UMB

19

Riešiteľ

Hardošová, Mária,
PaedDr., PhD.

UMB

FHV UMB

135

0

508

0

spolu
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Tab. 8.13 Údaje o personálnom zabezpečení výskumu:*

FHV UMB spolu
PhD.
Rok
2008

Profesori

Ostatní

Spolu

Prepoč.

Neprep.

Prepoč.

Docenti
Neprep.

Prepoč.

Neprep.

Prep.

P.

64,18

66

25,98

27

25,63

27

40,53 43

Neprep.

FHV UMB – oblasť výskumu historické vedy (Katedra histórie)
Rok
PhD.
Docenti
Profesori
Ostatní
2008

156,32 163

Spolu

Prepoč.

Neprep.

Prepoč.

Neprep.

Prepoč.

Neprep.

Prep.

Neprep.

P.

5,25

6

2

2

2,33

3

2

2

11,58 13

FHV UMB – oblasť výskumu vedy o športe (Katedra telesnej výchovy a športu)
Rok
PhD.
Docenti
Profesori
Ostatní
2008

Np.

Np.

Spolu

Prepoč.

Neprep.

Prepoč.

Neprep.

Prepoč.

Neprep.

Prep.

Neprep.

P.

Np.

13

13

9

9

2

2

2

2

26 26

FHV UMB – oblasť výskumu humanitné vedy (KSJL, KSJ, KAA, KGE, KROM, KHUN, KEKŠ,
KETA, KFIV)
Rok
PhD.
Docenti
Profesori
Ostatní
Spolu
2008

Prepoč.

Neprep.

Prepoč.

Neprep.

Prepoč.

Neprep.

Prep.

Neprep.

45,93

47

14,98

16

21,3

22

36,53 39

P.

Np.

124,79 130

*V štatistike nie sú zahrnutí lektori.
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8.2.4 Medzinárodná spolupráca
Obmedzená plocha tohto materiálu nedovoľuje ani len heslovitú enumeráciu aktivít
realizovaných v rámci zahraničných vzťahov fakulty, preto zostaneme pri zdôraznení rozsahu
a významu zahraničných mobilít učiteľov a študentov, realizovaných v rámci zmluvnej spolupráce,
ako aj prostredníctvom iných projektov, ktoré sa v súčasnosti v SR ponúkajú. Vo všeobecnosti platí,
že mnohotvárne medzinárodné aktivity FHV UMB korešpondujú s jej aktuálnou profiláciou, t. j.
s prevahou humanitných študijných odborov s vysokým zastúpením cudzojazyčného štúdia a ich
akceleráciu vedenie fakulty v rámci svojich možností podporuje, pretože túto oblasť činnosti chápe
ako prostriedok vlastného i univerzitného zviditeľňovania sa v európskom vzdelávacom
a vedeckom priestore. Problematickým sa javí, v poslednom období, pretrvávajúci stav finančného
deficitu práve oblasti mobilít, ktoré FHV UMB radí medzi svoje priority. Fakulta humanitných vied
i jej katedry sú pripravené realizovať svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených bilaterálnych
zmlúv a prijať všetkých ohlásených študentov, ako aj vytvárať priestor pre pedagógov
z partnerských pracovísk na realizáciu ich učiteľských mobilít. Snaha o reciprocitu týchto aktivít
však naráža na už uvedené finančné poddimenzovanie mobilít našich študentov a pedagógov, čo by
sa malo riešiť pravdepodobne na celoštátnej úrovni. Ako príklad uvádzame prehľad mobilít
uskutočnených v roku 2008 na zmluvnom základe (Erasmus) a zámery na nasledujúci akademický
rok; v ďalšej tabuľke uvádzame prehľad mobilít uskutočnených v rámci Národného štipendijného
programu a programu CEEPUS. V roku 2008 FHV UMB uzatvorila 14 nových erasmovských
zmlúv. Ide o zmluvy Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulharsko, Jihočeská univerzita
v Českých Budejoviciach, Česká republika, Univerzita Pardubice, Česká republika, Universite de
Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines Francúzsko, Siauliai University, Litva, Liepaja Academy of
Pedagogy, Lotyšsko, Eötvös loránd tudományegyetem Budapešť, Maďarsko, University fo
Miskolc, Maďarsko, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Nemecko, University of Lodz, Poľsko,
Pomerian University in Slupsk, Poľsko, Universidad de Vigo, Španielsko, Universita Per Stranieri
di Perugia, Taliansko, Ataturk University Erzurum, Turecko.
Ich uzatváranie sa uskutočňovalo v dobrej spolupráci s katedrovými Erasmus koordinátormi.
Fakulta v roku 2008 prijala 118 zahraničných hostí, ktorí buď predniesli prednášky pre členov
katedier, študentov, alebo sa zúčastnili na konferenciách, ktoré organizovali katedry fakulty.

Zámery na akademický rok 2009/2010
Zámery v oblasti medzinárodnej spolupráce vyplývajú z dlhodobých zámerov FHV UMB do
r. 2013. Aj v akademickom roku 2009/2010 prioritou FHV UMB ostáva rozvoj mobilitnej
spolupráce v rámci už existujúcich zmlúv i podpísanie nových. Fakulta i jej katedry sú teda
pripravené realizovať svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených bilaterálnych zmlúv a prijať
všetkých ohlásených študentov na študentské mobility ako aj ponúknuť priestor pre pedagógov
z partnerských pracovísk na realizáciu ich učiteľských mobilít. Z dôvodu finančného
poddimenzovania mobilít je ťažké konkretizovať počty vysielaných študentov i pedagógov, aj
napriek ich zmluvnému rámcu. Preto možno iba konštatovať, že fakulta bude požadovať maximálne
možné limity pre realizáciu svojich študentských a učiteľských mobilít. Z uvedených dôvodov
navrhujeme na úrovni rektorátu vytvoriť rezervný fond, z ktorého by sa zabezpečovalo
dofinancovanie mobilít.
Ďalšou prioritou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj príprava spoločných študijných
programov s európskymi vysokoškolskými inštitúciami, organizovanie konferencií a seminárov so
zahraničnými partnermi a vytváranie podmienok pre publikovanie spoločných monografických
a iných prác. Fakulta bude podporovať aj aktívnu účasť jej zamestnancov na medzinárodných
konferenciách.
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Tab. 8.14 program LLP len s podprogramom Erasmus (LS 2007/2008 a ZS 2008/2009) - štúdium:
P.č.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Uzatvorená bilaterálna zmluva
(krajina + univerzita)
Belgicko
Haute Ecole Léonard de Vinci,
Bruxelles
Bulharsko
Sofia University St. Kliment
Ohridski
Česká republika
Masarykova univerzita v Brne
Česká republika
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Česká republika
Univerzita Hradec Králové
Česká republika
Technická univerzita v Liberci
Česká republika Univerzita
Palackého v Olomouci
Česká republika
Slezská univerzita v Opave
Česká republika
Ostravská univerzita v Ostrave

Česká republika
Univerzita Pardubice, Pardubice
Česká republika
Západočeská univerzita v Plzni
Česká republika
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
Francúzsko
Université Peirre Mendes France,
Grenoble
Francúzsko
Université Nancy2

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming

Staff
Outgoing

Jana Kolarova ZS 08/09
Hristina Doncheva ZS
08/09
Elena Bendíková ZS
08/09
Eva Homolová ZS 08/09

Čestmí Brandejs LS 07/08

Stanislav Hudák LS
07/08
Lenka Ducháčová LS
07/08
Jana R8bová LS 07/08

Peter Grešša LS 07/08
Mariana Harichová LS 07/08
Martin Kompiš ZS 08/09
Jarmila Sedláková ZS 08/09

Nikola Vavrošová ZS
08/09
Irena Iškievová LS 07/08
Eva Rudolfová LS 07/08

Miloslava Melanová LS
07/08
Aleš Suchomebl ZS 08/09
Josef Jodas LS 07/08
Zdeněk Jirásek LS 07/08
Ulrich Wollner LS 07/08
Oto Tomeček LS 07/08

Jana Kuželková ZS 08/09
Milena Svádová LS 07/08
Pavel Nejedlý LS 07/08
Václav Simandl LS 07/08

Josef Michálek LS 07/08
Josef Unger ZS 08/09

Henrieta Albertová LS
07/08

Petr Popelka LS 07/08

Ingrid Balážová ZS
07/08

Petra Kalistvoá LS 07/08
Daniela Benešová LS 07/08
Ladislav Bláha ZS 08/09
Martin Veselý ZS 08/09
Jakub Pátek ZS 08/09

Andrea Palowska LS 07/08

114

P.č.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

Uzatvorená bilaterálna zmluva
(krajina + univerzita)
Francúzsko
Universite de Nantes
Francúzsko
Universite de Poitiers
Francúzsko
Universite de Reims ChampagneArdenne, Reims
Francúzsko
Université Rennes 2 – Haute
Bretagne, Rennes
Francúzsko
IUFM Rennes
Francúzsko
Universite de Versailles SaintQuentin-En-Yvelines
Litva
Siauliai University
Lotyšsko
Latvian Academy of Culture
Lotyšsko
Liepaja Academy of Pedagogy
Maďarsko
EÖTVÖS Loránd
Tudományegyetem,
Budapest
Maďarsko
Pázmány Péter Catholic
University, Piliscsaba
Maďarsko
Eszterházy Károly College, Eger
Maďarsko
University of Miskolc
Nemecko
Otto-Friedrich-Universität
Bamberg
Nemecko
Universität Erfurt

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming
Eva Kostková LS 07/08
Marek Medveď LS 07/08
Anna Sopková LS 07/08

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming

Staff
Outgoing

Daša Kotlárová LS 07/08

Lucia Vaszilyová LS 07/08
Martin Pleško ZS 08/09
Michaela Maďarová LS 07/08
Andrea Rošková LS 07/08
Eva Floreková ZS 08/09

Genovaité Kačiuškiene LS
07/08
Oksana Zubilina LS 07/08
Daniela Pigová LS 07/08

Alica Angyalová ZS 08/09

Ladislav gyorgy LS 07/08

Imrich Nagy LS 07/08

Simona Bírová ZS 08/09

Ľudmila Machavová LS 07/08
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P.č.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

Uzatvorená bilaterálna zmluva
(krajina + univerzita)
Nemecko
Friedrich-Schiller-Universität
Jena
Nemecko
Ludwig-Maximilians-Universität
Mníchov
Poľsko
Akademia Bydgoska im.
Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Poľsko
Akademia Wichowania
Fizycznego i Sportu im.
Jedrzeja Sniadeskiego
w Gdansku
Poľsko
Universytet Slaski,
Katowice

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming
Tamara Zajacová LS 07/08
Katarína Funke LS 07/08

Staff
Outgoing

Martin Plučinský LS 07/08

Poľsko
Pedagogical University of Kielce
Poľsko
University of Lodz
Poľsko
Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, Lublin
Poľsko
Uniwersitet Opolski,
Opole
Poľsko
Adam Mickiewicz University,
Poznan
Poľsko
Pomerian University
in Slupsk

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming
Ivica Lenčová LS 07/08

Miroslava Knapíková LS 07/08
Zuzana Žiaková LS 07/08

Joanna Jackiewicz ZS +
LS 07/08
Monika Kreuczyk ZS
08/09
Magdalena Orczewska
ZS 08/09
Lukasz Janeczek ZS
08/09

Miloš Taliga LS 07/08

Michal Slowikowski LS
07/08

Juraj Šuch LS 07/08

Agata matysiok ZS + LS
07/08
Damian Szyszko ZS 08/09
Marta Palacz ZS 08/09
Malgorzata Maria Jujka
ZS 08/09

Miroslav Kmeť LS 07/08

Piotr Boron ZS 08/09
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P.č.
41.

42.
43.

44.
45.

46.

47.

48.
49.

50.
51.

Uzatvorená bilaterálna zmluva
(krajina + univerzita)
Poľsko
Nicolaus Copernicus University,
Torun
Poľsko
Uniwersitet Warszawski
Rumunsko
Aurel Vlaicu University from
Arad
Slovinsko
University of Ljubliana
Španielsko
Universidad de Extremadura,
Cáceres
Španielsko
Universidad Castilla la Mancha,
Ciudad Real
Španielsko
Universidad de Oviedo

Španielsko
Universidad de Vigo
Taliansko
Univerista Per Stranieri di
Perugia
Turecko
Ataturk University Erzurum
Turecko
Fatih University, Istanbul

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming

Daniela Kekelaková LS 07/08
Eva Masná LS 07/08

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming
Martin Schmidt LS 07/08

Staff
Outgoing

Urszula Szmatlan-Gabrys
LS 07/08

Petra Svitková LS 07/08
Peter Šeďo LS 07/08
Miroslava Brutovská ZS 08/09
Gabriela Gembalová LS 97/08
Petra Olejárová ZS 08/09
Janka Dírerová LS 07/08
Jana Dubovská LS 07/08
Zuzana Renčíková LS 07/08
Ľudmila Voroňáková ZS 08/09

Jonathan Dentini ZS
08/09

Anthony Lake LS 07/08
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Tab. 8.15 program LLP len s podprogramom Erasmus (ZS 2008/2009) - stáže:
1.
2.
3.

Francúzsko
Centre Culturel Tchéľue
Francúzsko
Association Autour du Monde
Poľsko
Travel agency FATRA

Mariana Harichová ZS 08/09
Marek Medveď ZS 08/09
Daniela Kekeláková ZS 08/09

Tab. 8.16 Národný štipendijný program (LS 2007/2008 a ZS 2008/2009)
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uzatvorená bilaterálna
zmluva (krajina + univerzita)
Bielorusko
Belarusian State University
Česká republika
Ostravská univerzita
Bulharsko
Sofia University St. Kliment
Ohridski
Francúzsko
University v Aix-Marseille
Nemecko
Ruhr-Universität Bochum
Nemecko
Univerzita v Kostnici
Poľsko
Silasian University in Katowice
Poľsko
Uniwersitet Opolski, Opole
Poľsko
Varšavská univerzita
Slovinsko
University of Ljubljana
Španielsko
Universidad Comlutense de
Madrid

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming
Viachaslau Menkouski
28.4.2008

2.4.-

Jakub Mezírka ZS + LS 07/08
Vladimír Abanasov Ivanov ZS
08/09
Alain Fleury 31.3.-27.4.2008
Natália Ďurníková (DrŠ) LS
07/08
Bieliková Mária LS 07/08
Patricja Szulc LS 07/08
Anastazja Hadyna LS 07/08
Lukasz Szymiczek LS 07/08
Agata Matysiok, ZS 08/09
Ivana Záborská LS 07/08
Matej Meterc ZS + LS 07/08

Joze Štihec 15.4.-15.5.2008

Francisco Javier Cánovas
Benito ZS 08/09

118

Tab. 8.17 Partnerské univerzity (LS 2007/2008 a ZS 2008/2009)
P.č.

1.

Uzatvorená bilaterálna
zmluva (krajina + univerzita)
Česká republika
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming
Václav Simandl ZS 08/09
Pavel Nejedlý ZS 08/09
Iveta Jányová ZS 08/09

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming

Tab. 8.18 CEEPUS (LS 2007/2008 a ZS 2008/2009)
P.č.

1.
2.

3.
4.
5.

Uzatvorená bilaterálna
zmluva (krajina + univerzita)
Čierna Hora
University of Montenegro
Maďarsko
Catholic University of Péter
Pázmány, Eger,
Maďarsko
Szent István University
Poľsko
Jagellonska univerzita
Rakúsko
Univerzita Viedeň

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming
Lenka Oravcova LS 07/08

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming

Diana Diera LS 07/08
Balázs Csernenszky LS 07/08
Balázs Csernenszky ZS 08/09
Alica Angyalová LS 07/08
Vladimír Biloveský ZS 08/09
Ivana Borucka ZS 08/09
Monika Kalnická ZS 08/09

Miroslava Šrámková LS 07/08

Gabriele Sauberer LS 07/08
Gabriele Sauberer ZS 08/09
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Tab. 8.19 Štipendium MS ŠR (LS 2007/2008 a ZS 2008/2009):
P.č.

1.

2.
3.

Uzatvorená bilaterálna
zmluva (krajina + univerzita)
Bielorusko
Bieloruská štátna univerzita
Poľsko
Jagelovská univerzita
Ruská Federácia
Štátny inštitút ruského jazyka
A.S. Puškina v Moskve

4.

Srbská republika
Univerzita Belehrad

5.

Taliansko
Universitá Padova
Taliansko
Universitá Genvoa

6.

Študenti (meno a priezvisko
Outgoing
Incoming
Irina Galouzo ZS 08/09
Anastassia Dyubkova ZS 08/09
Tatiana Lahavaya ZS 08/09
Samuel Marec ZS 08/09
Matej Jankura ZS 08/09
Alan Karcely LS 07/08
Monika Karchutňáková
Lenka Halajová
Barbora Petríková
Marta Petrová
Katarína Polláková
Martin Sliz
Michal Zajačka
Babiarová Alexandra ZS 08/09
Bizubová Dáša
Blaho Karol
Hájna Laura
Kaňuchová Viera
Kudlička Radovan
Kurinská Lenka
Masaryková Daniela
Erika Kozová ZS 08/09
Jana Abelovská
Zuzana Teluchová
Lenka Súderová ZS 08/09

Učitelia (Meno a priezvisko)
Outgoing
Incoming

Lenka Erteleová ZS 08/09
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8.2.5 Oblasť rozvoja
V roku 2008 úsek rozvoja FHV UMB dokončoval plnenie úloh stanovených
Stratégiou rozvoja FHV UMB korigovanej podľa transformačných zámerov UMB. V zmysle
týchto zámerov v oblasti legislatívnych dokumentov fakulta predložila AS UMB schválenie
Dodatku č. 7 k Štatútu FHV UMB a Dodatok č. 7 a č. 8 k Organizačnému poriadku FHV
UMB. V roku 2008 boli prijaté 2 príkazy dekana, 2 smernice dekana a 2 metodické pokyny,
ktoré boli zverejnené na internetovej stránke fakulty www.fhv.umb.sk v kolonke Dokumenty.
Zásadné zmeny boli uskutočnené v reorganizácii katedier FHV UMB vyplývajúce zo
zlučovania pracovísk FHV a PF UMB.
Vedenie fakulty i jednotlivé pracoviská fakulty i v roku 2008 realizovali úlohy
vyplývajúce zo stratégie rozvoja FHV UMB, a to v intenciách Marketingovej stratégie UMB
a priebežne boli vyhodnocované v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty.
Plnenie úloh v jednotlivých oblastiach:

Priestorové a materiálno-technické vybavenie FHV
•

•
•

Dislokačné priestory fakulty sa zmenili od 1.9.2008 prijatím katedier z Pedagogickej
fakulty UMB do štruktúry FHV UMB (Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra
telesnej výchovy a športu) a z dôvodu nárastu počtu študentov, ako aj pedagógov boli
rekonštruované bývalé ateliéry po Katedre výtvarnej tvorby a Katedre hudby pre účely
štandardnej výučby (učebne).
Z pôvodných priestorov Katedry hudby bolo vybudované Centrum doktorandov FHV
UMB (F339), ktoré je vybavené PC s internetom pre činnosť denných a v osobitnom
režime aj externých doktorandov.
Na KTVŠ bola uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení, úprava kancelárskych
miestností F58, F59, úprava miestnosti telef. rozvodne a serverovne F06, F07 na
kanceláriu a príručný sklad, obnova elektroinštalácie, podlahovej krytiny a náterov
chodby zadného traktu katedry Tvš , zmodernizovanie zasadačky Ktvš s vybavením
didaktickou technikou.

Informačné technológie na FHV
Pri plnení úloh realizácie kreditového štúdia ECTS a INFOVEK fakulta realizovala:
• Zvýšenie počtu PC na 362 ks (vrátane PC delimitovaných v rámci transformácie
UMB), kde v roku 2008 fakulta realizovala nákup nových 22 ks PC, z PF UMB bolo
v rámci delimitácie preradených 26 ks PC a z FHV UMB na PF UMB 27 ks PC. Všetky
sú s prístupom na internet a službou e-mailu. Priamo pre študentov slúži vo vestibule
fakulty I-klub s 10 ks PC (5 ks PC od FPV UMB), multimediálna učebňa F343 s 10 ks PC
(kompletná výmena za nové koncom roku 2006), učebňa KGE s 10 ks PC (opotrebované
a technicky zastaralé s plánom výmeny v rámci projektu ESF) a knižnica KAA so 6 ks PC
(stav PC obdobne ako pri KGE). Ďalej študenti majú vstup na vyhradené katedrálne PC
umiestnené v katedrových knižniciach.
• Pokynom dekana je každému novému pedagógovi fakulty i študentom 1. ročníka od akad.
roku 2005/06 zriadená e-mailová adresa na serveri FHV UMB. Je tak vytvorená priebežne
aktualizovaná databáza, ktorá umožňuje zasielania informácii naraz pre všetkých
adresátov.
• V roku 2008 v rámci realizácie projektov ESF bolo zaškolených 75 pedagógov v oblasti
IKT.
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Výučbové priestory FHV UMB s didakticko-počítačovou technikou
a) Multimediálne učebne vybavené projekčnou technikou, počítačovou a audiovizuálnou
technikou včítane s ozvučením a pripojením na Internet:
- Aula Beliana s kapacitou 620 miest, Aula C103 (180 miest), učebňa F045 (40 miest),
učebňa F032 (20 miest), učebňa F335 (82 miest), učebňa F111 (20 miest), učebňa
K040 (60 miest), učebňa K037 (53 miest).
b) PC učebne vybavené počítačovou technikou s pripojením na Internet:
- učebňa F343 (10 ks PC), učebňa F354 (11 ks PC), učebňa K017 (11 ks PC), učebňa
K118 (10 ks PC), učebňa C313 (15 ks PC).
c) Študovne s PC pripojením na Internet a knižnice:
- I-klub FHV+FPV (10 ks PC), I-klub blok C (7 ks PC), Knižnica KAA K030 (6 ks
PC), Knižnica KTVŠ F007, Knižnica KHI Albertynianum - Seminarium Historicum,
Knižnica KETA K008, Knižnica KGE - Regionales Fortbildungszentrum K117,
Knižnica KEKŠ K001, Knižnica KRO K124, Knižnica KFV F322, vestibul FHV a ŠD
UMB (bezdrôtové pripojenie na Internet).
d) Konferenčná miestnosť FHV:
- zasadačka FHV F021 (30 miest) s audiovizuálnou technikou s prípojkou na PC
a Internet.
e) Centrum doktorandov FHV UMB (č. F339)
- priestorové a technické zabezpečenie podmienok (počítače, internet) pre činnosť
denných a v osobitnom režime aj externých doktorandov.
f) Špecializované učebne a laboratóriá:
- Kabinkové učebne pre výuku v odbore prekladateľstva a tlmočníctva: učebňa C207
(14 miest), učebňa C208 (14 miest), učebňa C209 (14 miest), učebňa C234 (14 miest).
- Učebňa K034 Katedry anglických a amerických štúdií so satelitným príjmom TV
programov v anglickom, francúzskom a anglickom jazyku.
- Na katedre etiky a aplikovanej etiky:
• učebňa K005 - didakticko-tréningová miestnosť s plazmovou TV, dataprojektorom
a prípojkou na PC.
- Na katedre telesnej výchovy a športu:
• Laboratórium KTVŠ F033 - diagnostická učebňa pre výskum, projekčná technika,
výskokomer, ergometer, bežecký trenažér, vizuálna technika, tukomery, atď. ,
• Krytý bazén F005 so 6 dráhami a s 25 m dĺžkou včítane masérskej miestnosti
a miestnosti pre lekársku prvú pomoc,
• telocvičňa pre loptové hry F001 (basketbal, volejbal, hádzaná) s hľadiskom
a balkónom,
• telocvičňa pre športovú a základnú gymnastiku F002 s dostatočným
gymnastickým náradím využívajúce sa i pre súťaže gymnastiky,
• telocvičňa pre úpolové športy F003 so špeciálnym povrchom žineniek /tatamy/
a zrkadlovým vybavením,
• telocvičňa - pohybové štúdio pre tance a aerobik F008a,
• telocvičňa - posilňovňa a fitness F008b s posilňovacími zariadeniami
a kompletným športovým náradím,
• masážna miestnosť F008c,
• atletická dráha s dĺžkou 400 m,
• futbalové trávnaté ihrisko,
• tenisové ihriská.
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Počítačové vybavenie na realizáciu výskumu na pracoviskách FHV
Stav PC na FHV UMB k 12/2008: 362 ks PC
Z toho: - nákup PC v roku 2008:
48 ks PC (nákup + delimitácia)
- vyradenie PC v roku 2008: 27 ks PC (vyradenie + delimitácia)
Z počtu 362 ks PC na FHV ............ pre výskum a pedagogický proces... 301 ks PC
pre administratívu ........................... 40 ks PC
pre pedagógov... 247 ks PC t.j. cca 1,4 ks PC/učiteľ
pre študentov .... 75 ks PC
Stav serverov na FHV UMB k 12/2008:
7 ks
Stav tlačiarní na FHV UMB k 12/2008:
97 ks
Stav samostatných scanerov k 12/2008:
14 ks
Katedry FHV UMB sú vybavené dostatočným množstvom prenosných dataprojektorov
a notebookov, videoprojektormi, videokamerami, digitálnymi fotoaparátmi, spätnými
projektormi, magnetofónmi, diktafónmi, DVD prehrávačmi a i.

Propagácia a styk s verejnosťou
Oblasť zameraná na propagáciu výsledkov práce fakulty a informovanosti o jej
činnosti (Public Relations) sme realizovali v oblastiach:
FHV UMB realizovala svoje aktivity v oblasti PR na rôznych úsekoch pôsobenia:
-

Od leta 2007 funguje vo vestibule FHV UMB „Informačná obrazovka“, ktorej cieľom je
umožniť celodenný prístup k spravodajským informáciám pre učiteľov, študentov
a návštevníkov fakulty. Na obrazovke je celý deň spustené spravodajské vysielanie TA3.

-

Web stránka fakulty je priebežne aktualizovaná a upravovaná k skvalitneniu prehľadu
informácií o fakulte (aj v anglickej verzii).

-

Fakulta zabezpečila propagáciu štúdia na FHV UMB na akademický rok, niekoľkými
spôsobmi:

-

•

október 2008 - odovzdané podklady ŠO na R-UMB pre publikáciu„Kam na vysokú
školu“,

•

7. - 9. októbra 2008 účasť FHV UMB na veľtrhu vzdelávania „Akadémia 2008“
v Bratislave,

•

18.11.2008 - Deň otvorených dverí na FHV UMB - účasť cca 200 študentov zo
stredných škôl a iných záujemcov o štúdium, ktorým bol odovzdaný informačný
materiál FHV UMB o otváraných ŠP v akad. roku 2009/10,

•

poskytnutie informačného materiálu na študijnom oddelení FHV a na referáte rozvoja,
kde si ich prevzalo cca 100 záujemcov o štúdium,

•

umiestnenie informácie o Ponuke štúdia na titulnej web stránke fakulty,

•

systematická práca s nástenkami, styk s masmédiami, spolupráca so ŠO pri
informovaní o formách štúdia na fakulte,

•

prevádzkovanie informačnej schránky fakulty umiestnená vo vestibule fakulty,
ktorá slúži na príjem návrhov, podnetov a odporúčaní, ako aj sťažností a iných
názorov.

V rámci Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z. z. fakulta v roku
2008 odpovedala na žiadosti o poskytnutí informácii v podmienkach FHV UMB,
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prevažne v elektronickej podobe s prevahou zamerania na študijné otázky. Registráciu
v zmysle zákona vykonáva referát rozvoja fakulty.
-

Na web stránke FHV UMB v sekcii Otázky a pripomienky bolo odpovedané na cca 500
otázok (za obdobie 01-12/2008) ohľadne štúdia na FHV UMB

-

Referát rozvoja realizoval nákup propagačného materiálu s logom fakulty /tričká, perá,
tašky, obaly na CD a pod. /, ktorý bol distribuovaný prostredníctvom zamestnancov
fakulty na zahraničné i tuzemské konferencie, spoločensko-kultúrne a športové akcie
zamestnancov i študentov fakulty.

-

Referát rozvoja zabezpečoval propagáciu pripravovaných akcií ostatných referátov na
pôde fakulty, zabezpečoval ich fotodokumentáciu a zápis do kroniky.
Fotodokumentačný materiál je priebežne zverejňovaný na web stránke fakulty v sekcii
„Aktuálne“.

-

Na veľkoplošných výstavných paneloch v priestoroch vstupnej haly sú propagované rôzne
aktivity fakulty.

-

V čase imatrikulácii študentov 1.ročníka 18.11.2008, FHV UMB vyhodnotila 7
najúspešnejších študentov, ktorí získali Cenu dekana a boli odmenení aj finančnou
cenou.

-

S fakultou úzko spolupracuje občianske združenie Humanitas Academica. V roku 2008
sa združenie spolupodieľalo na akcii „Kvapka krvi“, ktorá sa konala dňa 19.11.2008.

-

Fakulta a jej katedry organizovali v roku 2008 65 akcií, ktoré boli zverejnené na
internetovej stránke v kalendári významných akcií.

-

Fakulta pravidelne dodáva podkladové materiály do „Spravodajca UMB“, so zámerom
propagovať štúdium na FHV UMB.
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8.3 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
8.3.1 Všeobecné informácie o fakulte

Adresa fakulty:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrica
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
http://www.fpvmv.umb.sk

Vedenie fakulty:
Dekan:

Prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc.

048/ 446 1222, 415 4404
fax: 048/446 1200
e-mail: klaudia.frankova@umb.sk

Prodekan pre štúdium, štatutárny zástupca dekana:
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

048/ 4461224, 4154406
e-mail: jan.koper@umb.sk

Prodekan pre vedu a výskum:
Doc. PhDr. Peter Terem, PhD. mim. prof.

048/ 4461226, 4154407
e-mail: peter.terem@umb.sk
Prodekan pre medzinárodné vzťahy:
PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

048/ 4461224, 4154406
e-mail: branislav.kovacik@umb.sk

Tajomníčka fakulty:
Ing. Alena Hrnčiríková

048/4461223,4154404
e-mail: alena.hrncirikova@umb.sk
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Vedecká rada FPVaMV UMB
Predseda:

1. Prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

Členovia:

2. Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
3. Doc. PhDr. Peter Terem, PhD.
4. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
5. Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
6. Prof. PhDr. František Briška, CSc.
7. Prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc.
8. Doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc.
9. Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
10. Doc. Ing. Ján Králik, CSc.
11. Doc. PhDr. Daniela Ježovicová, PhD.
12. Doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
13. Doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
14. Prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
15. Doc. Ing. Igor Kosír, CSc.
16. Doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
17. Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
18. Prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
19. Doc. PhDr. Silvia Miháliková, CSc.
20. Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Ostrava
21. Prof. dr. hab. Janusz Jarosiński

FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
FPV a MV UMB Banská Bystrica
Obchodná fakulta EU Bratislava
Filozofická fakulta UKF Nitra
Filozofická fakulta PU Prešov
Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Bratislava
Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego v Kielcach, Poľsko

Akademický senát FPVaMV UMB
učiteľská komora:

PhDr. Adriana Mikulčíková, PhD. – predsedkyňa AS
Doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc. – podpredseda AS
Doc. Dr. Štefan Volner, CSc.
Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
PhDr. Eleonóra Mesíková, PhD. – tajomníčka AS
PaedDr. Mária Rošteková
Eva Žalmanová

študentská komora:

Martin Cimmerman
Andrea Ferjenčíková
Milan Solár
Michal Želinský

Kontakt: PhDr. Eleonóra Mesíková, č.dv. 422, tel. 048/4461246
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8.3.2 Pedagogická činnosť
Poslanie fakulty
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie,
výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne
schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:
- v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;
- v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR
SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy
a územnej štátnej správy;
- v oblasti územnej a záujmovej samosprávy ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;
- politických stranách a záujmových združeniach;
- v oblasti masmediálnej komunikácie;
- v privátnej sfére.
S cieľom naplniť toto svoje poslanie, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne
nástroje:
- zdokonaľovanie študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek
spolupracujúcich orgánov verejnej správy;
- reorganizácia a adaptabilita pedagogického procesu;
- dôraz na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov;
- rozširovanie medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce;
- zavádzanie moderných foriem výučby;
- zapájanie študentov do aktivít v rámci ŠVOČ.

Akreditované študijné programy
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici zabezpečuje a realizuje prípravu budúcich absolventov v študijných programoch:
Názov
Forma štúdia
Medzinárodné vzťahy denná
Medzinárodné vzťahy externá
Verejná politika
a verejná správa
denná
Európske štúdiá
v medzin. vzťahoch
denná
Európske štúdiá
v medzin. vzťahoch
externá
Politológia
denná
Medzinárodné vzťahy denná
Medzinárodné vzťahy externá
Politológia
externá
Európske štúdiá
v medzin. vzťahoch
denná
Európske štúdiá
v medzin. vzťahoch
externá
Medzinárodné vzťahy interná
Medzinárodné vzťahy externá
Teória politiky
interná
Teória politiky
externá

Stupeň štúdia Dĺžka štúdia
I/Bc.
3
I/Bc.
3

Garant štúdia
Prof. O. Krejčí
Prof. O. Krejčí

I/Bc.

3

Doc. F. Briška

I/Bc.

3

Doc. Ľ. Tito

I/Bc.
II/Mgr.
II/Mgr.
II/Mgr.
II/Mgr.

3
2
2
2
2

Doc. Ľ. Tito
Prof. P. Kulašik
Prof. O. Krejčí
Prof. O. Krejčí
Prof. P. Kulašik

II/Mgr.

2

Prof. O. Krejčí

II/Mgr.
III/PhD.
III/PhD.
III/PhD.
III/PhD.

2
3
5
3
5

Prof. O. Krejčí
Prof. O. Krejčí
Prof. O. Krejčí
Prof. P. Kulašik
Prof. P. Kulašik
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V rámci komplexnej akreditácie v r. 2008-2009 FPV a MV podala žiadosť o jej
rozšírenie aj na bakalársky študijný program „Politológia“ v externej forme štúdia. Za
predpokladu pokračovania existujúcich práv vo všetkých formách a stupňoch štúdia vrátane
práv na habilitácie a vymenúvanie profesorov v odbore „Medzinárodné vzťahy“ a „Teória
politiky“ fakulta poskytuje komplexné vzdelanie a vedecký rast.

Profil absolventa
A/ V študijnom programe Medzinárodné vzťahy I. stupeň:
Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore medzinárodné vzťahy získa
orientáciu a prehľad v základných kategóriách politickej analýzy medzinárodných vzťahov,
medzinárodnej politiky a politológie, histórie, politickej geografie, teórie a praxe diplomacie,
základov ekonomiky a základov práva.
Absolvent získa základné teoretické vedomosti zo spoločenskovedných disciplín,
z oblastí medzinárodných vzťahov, pochopí základné príčinné súvislosti budovania
medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných vzťahoch.
V oblasti zručností a praktických schopností absolvent získa schopnosť syntetizovať
a analyzovať teoretické a empirické poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, komparovať
základné ukazovatele obsahu daného študijného programu a takisto pracovať ako člen
medzinárodných tímov, pracovať s medzinárodnými databázami, využívať výpočtovú
techniku a aktívne používať minimálne jeden svetový jazyk v odbornej komunikácii.
Absolvent tak získa predpoklady pre uplatnenie v oblasti štátnej správy a samosprávy,
politickej publicistiky, v treťom sektore a pod.
B/ V študijnom programe Medzinárodné vzťahy II. stupeň:
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe
Medzinárodné vzťahy je pripravený s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať
teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s ich uplatnením
v príslušných profesiách. Dôraz sa kladie na hlboké poznatky z rôznych aspektov
medzinárodných vzťahov – najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod.,
komunikačné schopnosti vrátane komunikácie v medzinárodných tímoch.
V oblasti teoretickej prípravy si absolvent osvojí teoreticko-metodologický systém
poznatkov a ich aplikáciu v praxi, nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia úzku
špecializáciu v oblasti medzinárodných vzťahov, dokáže analyzovať vývoj a procesy na
medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov,
dokáže analyzovať situáciu v rámci vývoja štruktúr a politických procesov prebiehajúcich
v jednotlivých regiónoch a tiež z globálneho hľadiska, takisto dokáže udržiavať kontakt so
súčasnými vývojovými trendmi v odbore, rozširovať vedomosti z príslušnej oblasti
spoločenských a ekonomických vied a analyzovať nielen pre potreby médií integračné
a globalizačné procesy.
V oblasti praktických schopností a zručností absolvent dokáže vykonávať samostatnú
analyticko-koncepčnú prácu v oblasti tvorby zahraničnej politiky, používať minimálne dva
svetové jazyky v odbornej komunikácii, je schopný uplatniť sa v medzinárodných inštitúciách
a v inštitúciách zabezpečujúcich medzinárodnú spoluprácu v rámci SR a pôsobiť
v diplomatických službách, rovnako aj v štátnej správe, v ústredných a regionálnych
štruktúrach SR.
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C/ V študijnom programe Medzinárodné vzťahy III. stupeň:
Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe medzinárodné vzťahy sa
aktívne podieľa na základe získaných teoretických vedomostí a zvládnutia vedeckých metód
práce na vedecko-výskumných projektoch z oblasti medzinárodných vzťahov. Aktívne sa
zúčastňuje na tímovej vedeckej práci, ovláda interdisciplinárne prístupy a metódy riešenia
problémov. Tvorivo pristupuje k definovaniu problémov a otázok
vedného odboru
medzinárodné vzťahy, , je schopný kvalifikovane určiť hlavné sporné otázky problémov
a stanoviť metódy skúmania. V oblasti schopností a zručností uplatňuje svoje vedomosti
a metodologické prístupy v pedagogickom procese. Zúčastňuje sa aktívne odborných diskusií
na domácich a zahraničných konferenciách i na stránkach odborných periodík a tlače.
So znalosťou metodológie interdisciplinárnych prístupov spoločensko-vedného
výskumu analyzuje a komparuje aktuálne vedecké problémy v odbore medzinárodné vzťahy
v ich kvalitatívnej a kvantitatívnej rovine. Prispieva k rozvoju teoretických základov vedného
odboru.
V praktickej rovine dokáže analyzovať udalosti zahraničnej politiky, spracovávať
expertízy a možné scenáre vývoja udalostí. Svojou erudovanosťou a schopnosťami dokáže
formulovať kvalifikované vedecké závery k vývojovým procesom v medzinárodných
vzťahoch využiteľné v teórii a praxi.
D/ V študijnom programe Politológia I. stupeň:
Absolventi bakalárskeho štúdia politológie získajú vedomosti a zručnosti, ktoré im
umožnia kvalifikovane zabezpečovať a vykonávať úlohy v oblasti štátnej správy
a samosprávy, masmédiách, aktívne sa podieľať na reforme štátnej správy a jej ďalšom
fungovaní, podieľať sa na príprave a implementácii rozhodnutí štátnych a samosprávnych
orgánov. Absolvent prvého stupňa v programe Politológia má požadované vedomosti na
pozíciu manažéra riadiaceho organizácie a inštitúcie.
E/ V študijnom programe Politológia II. stupeň:
Absolventi magisterského štúdia politológie sú pripravení kvalifikovane pracovať
v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti, navrhovať a dotvárať základné koncepcie
štátnej politiky a analyzovať jej princípy. Absolventi ovládajú vedecké metódy výskumu
politického života spoločnosti, zberu, spracovania, vyhodnocovania a interpretácie údajov
a informácií z oblasti politickej činnosti. Absolventi sú schopní pracovať ako vysokoškolskí
učitelia, vedeckí pracovníci a manažéri riadenia štátnych a samosprávnych orgánov.
F/ V študijnom programe Teória politiky III. stupeň:
Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Teória politiky ovláda
vedecké spôsoby získavania poznatkov z oblasti teórie politiky a príbuzných vedeckých
disciplín, je spôsobilý vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi. Ovláda
najnovšie politologické teórie a na ich základe je schopný samostatne formulovať a navrhovať
koncepcie a mechanizmy riešenia závažných problémov politického života ako podklady pre
politické rozhodovanie na všetkých úrovniach politického rozhodovacieho procesu.
G/ V študijnom programe Verejná politika a verejná správa I. stupeň:
Absolventi prvého (bakalárskeho) stupňa odboru Verejná politika a verejná správa
nadobúdajú vedomosti a zručnosti, na základe ktorých sú schopní vykonávať úlohy na
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rôznych úrovniach realizácie verejnej politiky a verejnej správy, riadiť špecializované
pracoviská, kooperovať s predstaviteľmi iných sektorov, realizovať zákony a rozhodnutia do
praxe, spolupodieľať sa na reforme verejnej správy a jej zdokonaľovaní, aktívne sa
spolupodieľať na príprave koncepcií a rozhodnutí vo verejnej politike, analyzovať jednotlivé
koncepcie, existujúce politiky a dopady jednotlivých politík.
H/ V študijnom programe Európske štúdiá I. stupeň:
Absolvent bakalárskeho stupňa Európskych štúdií nadobudne znalosti, na základe
ktorých je schopný spolupôsobiť na výkon zahraničnej politiky EÚ v domácich aj európskych
inštitúciách, je schopný medzisektorovo kooperovať s ostatnými subjektmi v oblasti
medzinárodnej, bezpečnostnej i hospodárskej politiky a aktívne spoludotvárať koncepcie
ďalšieho rozvoja mikro a makroregiónov európskych krajín.
I/ V študijnom programe Európske štúdiá II. stupeň:
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Európske
štúdiá v študijnom odbore medzinárodné vzťahy je pripravený s vysokou mierou
samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie
a problémy súvisiace s ich uplatnením v príslušných profesiách. Dôraz je položený na hlboké
a komplexné znalosti z rôznych aspektov európskej problematiky v širšom kontexte
medzinárodných vzťahov – najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod.
V oblasti teoretickej prípravy si absolvent osvojí teoreticko-metodologický systém
poznatkov a ich aplikácií v praxi, nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia úzku špecializáciu
v oblasti európskej problematiky v kontexte medzinárodných vzťahov, kedy absolvent dokáže
analyzovať vývoj a procesy na európskej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu
analýzu týchto procesov, dokáže analyzovať situácie v rámci vývoja štruktúr a politických
procesov prebiehajúcich v jednotlivých regiónoch Európy a to aj z globálneho hľadiska, ďalej
tiež dokáže udržiavať kontakt so súčasnými vývojovými trendmi v odbore, rozširovať
vedomosti z príslušnej oblasti spoločenských a ekonomických vied a analyzovať pre potreby
médií integračné a globalizačné procesy.
Absolvent študijného programu Európske štúdiá zároveň nadobudne znalosti, na
základe ktorých je schopný spolupôsobiť na výkon zahraničnej politiky EÚ v domácich aj
európskych inštitúciách, je schopný medzisektorovo kooperovať s ostatnými subjektmi
v oblasti medzinárodnej, bezpečnostnej i hospodárskej politiky a aktívne spoludotvárať
koncepcie ďalšieho rozvoja regiónov európskych krajín. Rovnako si osvojí najnovšie
vedomosti z oblasti jednotlivých sektorových politík Európskych spoločenstiev, ako aj
teoretické koncepcie politického, ekonomického i spoločenského rozvoja Európy, na základe
ktorých je schopný samostatne odborne i vedecky analyzovať, tvoriť a implementovať
rozhodnutia domácich i európskych orgánov verejnej správy.
Po vedeckej stránke sa absolvent stáva potenciálnym riešiteľom vedecko –
výskumných úloh z oblasti dôsledkov globálnych vplyvov na európsku regionálnu
mikrosféru, za použitia osvojených relevantných vedecko – výskumných metód.
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Výsledky prijímacích skúšok na akademický rok 2008/2009
Tab. 8.20
program
MV D Bc.

prihlásení

zúčastnení

% prihl./zúč.

prijatí

zapísaní

% prij./zapís.

396

360

90,91

93 + 3 rektorka

80

83,33

107

92

85,98

45 + 1 rektorka

24

52,17

VPVS D Bc.

81

73

90,12

35

21

60

EŠ D Bc.

59

54

91,53

42

18

42,86

D Bc. spolu

643

579

90,05

219

143

65,29

29

20

68,97

20

14

70

51

47

92,16

47

25

53,19

14

8

57,14

8

8

100

65

55

84,62

55

33

60

75

62

82,67

61

61

100

23

21

91,3

19

19

100

45

41

91,11

41

39

95,12

143

124

86,71

121

119

98,35

9

9

100

7

7

100

5

3

60

2

2

100

6

6

100

5

5

100

16

15

93,75

6 + 1 uvoľnené
miesto

6

85,71

P D Bc.

EŠ E Bc.

P E Mgr.
EŠ E Mgr.
E Mgr. spolu
MV D Mgr.
EŠ D Mgr.
P D Mgr.
D Mgr. spolu
TP E PhD.
TP D PhD.

MV E PhD.
MV D PhD.

MV AJ Mgr.
PS 2008/2009

11
927

bez PS

11
822

88,67

447

5 + 3 dva
roky
súbežne
337

72,73
75,39

Z uvedených údajov na rozdiel od iných fakúlt UMB a iných vysokých škôl v SR
vyplýva vysoké percento účasti prihlásených na prijímacích pohovoroch a takisto malý
rozdiel medzi prijatými a zapísanými študentmi do prvého ročníka.

Prijímacie konanie na akademický rok 2009-2010
Prijímacie konanie sa bude konať v dvoch termínoch: 8.-11.6. 2009 a 10.7. 2009 vo
všetkých formách a stupňoch štúdia. Júlový termín je určený predovšetkým uchádzačom
o externé štúdium a štúdium v 3. stupni.
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Napriek objektívnym poklesovým parametrom počtu maturantov sa darí zvyšovať
počet záujemcov o denné bakalárske štúdium, o čom svedčí aj priebežný stav prihlášok na
akademický rok 2009-2010, ktorý pred uzávierkou prevyšuje počet prihlášok z akademického
roka 2008-2009 o vyše sto kusov. Tento stav fakulta dosiahla vďaka vysokej úrovni štúdia,
pedagogickej a vedeckej erudícii vyučujúcich, internacionalizácii štúdia (dva magisterské
študijné programy v cudzom jazyku) a vďaka aktívnej politike v oblasti propagácie štúdia na
našej fakulte (veľtrh vzdelávania, dni otvorených dverí, návštevy stredných škôl, konzultácie
k prijímacím pohovorom a spolupráca s tlačovými a elektronickými médiami.
FPV a MV UMB predpokladá
v akademickom roku 2009-2010:

prijatie

nasledovného

počtu

Akreditované študijné programy

FŠ

T

R

PP
















D
D
D
D
E (Dt.)
D
D
D
E
E (Dt.)
D
E
D
E

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
5
3
5

25
75
25
25
40
45
90
20
40
20
3
5
12
10

politológia
medzinárodné vzťahy
verejná politika a verejná správa
európske štúdiá
európske štúdiá
politológia
medzinárodné vzťahy
európske štúdiá
politológia
európske štúdiá
teória politiky
teória politiky
medzinárodné vzťahy
medzinárodné vzťahy

uchádzačov

Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia dekan FPV a MV
udelil v akademickom roku 2007-2008 deväť cien dekana. Cena dekana bola udelená 5
absolventom denného magisterského štúdia a 4 absolventom externého magisterského štúdia
vo forme finančnej odmeny.
FPV a MV UMB pravidelne v ročnom intervale organizuje otvorené fakultné kolo
ŠVOČ. Základom motivácie účasti študentov bola doteraz možnosť využiť na odmenu
úspešných súťažiacich prostriedky určené na mimoriadne štipendiá, Nadácie Aténion 2000,
alebo sponzorských príspevkov spoluorganizátorov (výstup: možnosť zverejnenia víťazných
prác v časopise „Politické vedy“).
Fakulta každoročne organizujeme multitematickú medzinárodnú doktorandskú
vedeckú konferenciu pod názvom „INTERPOLIS“ (výstup: recenzovaný zborník).
Odborná prax študentov sa realizuje v rámci študijných plánov v študijných
programoch Medzinárodné vzťahy, Politológia a Európske štúdiá. Praxe sa najčastejšie
realizujú v rámci zmluvnej spolupráce, ale aj na nezmluvnom základe, najmä v inštitúciách
miestnej a regionálnej samosprávy, politických stranách, médiách a občianskych združeniach:
1. V minulosti FPV a MV aktívne spolupracovala pri zabezpečovaní rôznych
vzdelávacích aktivít, školiteľskej a oponentskej činnosti s KOZ, najmä s Inštitútom
vzdelávania odborov KOZ v Sládkovičove. V súčasnosti je táto spolupráca v štádiu
útlmu.
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2. Na základe zmluvy s Úradom vlády SR FPV a MV realizovala v minulosti niekoľko
praxí študentov. Ako výhodnejšia v tomto smere sa ukázala spolupráca s konkrétnymi
ministerstvami.
3. Najintenzívnejšia zmluvná spolupráca v súčasnosti prebieha medzi FPV a MV
a Ministerstvom zahraničných vecí SR, čo jednoznačne vyplýva z profilu nášho
pracoviska. Ide predovšetkým o
- zabezpečovanie výučby odborných predmetov odborníkmi MZV
- zabezpečovanie odbornej praxe pre študentov FPV a MV v štruktúrach MZV
a na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí
- členstvo pracovníkov MZV vo VR FPV a MV UMB
- členstvo pracovníkov MZV v komisiách pre bakalárske a magisterské skúšky,
dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác, komisiách pre habilitácie
a inaugurácie
- ako perspektívna oblasť sa javí práve diskutovaná možnosť analytickoexpertíznej činnosti pracovníkov FPV a MV pre potreby MZV ako aj riešenie
spoločných projektov a grantov.
4. Podobná intenzita a rozsah spolupráce sú realizované s Ministerstvom obrany SR.
Rozdiel je v tom, že odborníci ministerstva sa zatiaľ nepodieľajú na priamej
vyučovacej činnosti na FPV a MV. Do budúcna sú však takéto aktivity plánované. Po
MZV je MO najväčším zamestnávateľom absolventov našej fakulty.
5. Na zmluvnom základe má FPV a MV možnosť realizovať odbornú prax a stáže
študentov na Ministerstve kultúry SR.
6. Na zmluvnom základe má FPV a MV možnosť realizovať odbornú prax a stáže
študentov na Ministerstve vnútra SR.
7. Záujem poskytnúť priestor na odbornú prax, resp. stáž pre študentov vyšších ročníkov
FPV a MV prejavuje aj Národný bezpečnostný úrad.
8. Medzi najaktuálnejších záujemcov o realizáciu odborných stáží patrí Ministerstvo
hospodárstva SR.
9. Miesto na dlhodobé a krátkodobé praxe poskytuje veľmi ochotne Kancelária
Prezidenta SR, Európsky parlament – Brusel, Európska komisia – Brusel –
Bratislava, Kancelária europoslanca pani Belohorskej, samosprávne kraje,
krajské úrady United Nations Development Program – Bratislava.
Predložené údaje obsahujú informácie o tých partneroch, s ktorými sme v minulosti
mali alebo v súčasnosti rozvíjame najširšiu spoluprácu, berúc do úvahy predovšetkým profil
absolventov akreditovaných študijných odborov na našej fakulte.
Starostlivosť o uplatnenie absolventov je prioritou vedenia FPV a MV a orientuje sa
hlavne na vytváranie možností získať pracovnú pozíciu práve v štruktúrach našich zmluvných
partnerov, kde študenti môžu vykonávať prax. Najrozšírenejšie uplatnenie našich absolventov
je vo funkciách štátnych radcov v najvyšších orgánoch štátnej správy, predovšetkým riadenie
oddelení pre otázky európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce, fondov EÚ, vzťahov
s verejnosťou, protokolárnych záležitostí a expertnej a poradcovskej činnosti a pod. Okrem
toho vo významnej miere nachádzajú uplatnenie v profesii alebo blízko špecializácii najmä vo
vedecko-výskumných a analytických strediskách, politických stranách, občianskych
združeniach, médiách, ako aj v súkromnom sektore.
Absolventi FPV a MV pracujú na zastupiteľských úradoch v zahraničí,
v medzinárodných organizáciách a inštitúciách. V tomto ohľade ide najmä o ich výrazné
uplatnenie v štruktúrach EÚ a NATO.
Nezaznamenávame dlhodobú nezamestnanosť našich absolventov.
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8.3.3 Vedecko-výskumná činnosť
Akceleračné opatrenia (t.j. všetky druhy opatrení vedúce k zvyšovaniu výkonových
ukazovateľov), ktoré sa realizovali v roku 2007 smerovali k splneniu podmienok komplexnej
akreditácie študijných odborov. Bol vyvinutý značný tlak na dosiahnutie všetkých
kvalitatívnych výkonov, v ktorých boli v predchádzajúcich obdobiach zistené nedostatky.
Výsledkom je dynamizácia kvalifikačného rastu najmä na úrovni doktorandov, ako aj na
úrovni docentov. Prioritný cieľ získať Centrum excelentnosti pre oblasť bezpečnosti a obrany
bol splnený, rovnako úspešne bol splnený aj cieľ získať medzinárodný vedecko-výskumný
grant (strategický projekt IVF), vytvorili sa podmienky na získanie zahraničných
odborníkov, intenzívne sa pracuje na príprave štatútu karentovaného časopisu pre Politické
vedy.
FPVaMV UMB získala centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok
národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Získanie Centra excelentnosti je v súlade so
schválenou strategickou orientáciou FPVMV na „Bezpečnostné štúdie“. Prvým krokom bolo
vytvorenie Katedry bezpečnostných štúdií v roku 2007 a následne personálne budovanie
katedry v záujme zvýšenia vedecko-výskumného potenciálu, získanie tvorivých pracovníkov
na úrovni prof. a doc., odb. asistentov s hodnosťou PhD. a dostatočnú základňu doktorandov.
Katedra nemá vlastný študijný program, prvoradou úlohou sú vedecko-výskumné aktivity.
Vytvorením kritickej masy budú položené vhodné predpoklady na vytvorenie spoločných
študijných programov na úrovni magisterského a doktorandského stupňa, a to jednak
s partnermi na národnej úrovni ako aj so zahraničnými partnermi. Úlohou pre najbližšie
obdobie je zvládnuť administratívno-organizačné, formálne záležitosti, aby mohla byť
podpísaná základná zmluva v priebehu mesiacov apríl – máj 2009.
Cieľom na najbližšie roky je presadenie sa FPV a MV ako integrálnej súčasti
medzinárodnej vedecko-výskumnej bázy v odboroch medzinárodné vzťahy a politické vedy.
To sa odráža predovšetkým v tendencii zapájania zahraničných odborníkov do vedeckovýskumných programov.

Kvalifikačný rast
FPV a MV venuje systematickú pozornosť kvalifikačnému rastu svojich pracovníkov
ako základnému predpokladu budovania vedecko-výskumného potenciálu. To predpokladá aj
záujem o ich jazykovú vybavenosť, počítačovú gramotnosť, získavanie skúseností zo
zahraničných vysokých škôl a vôbec, konkurencieschopnosť v rámci EÚ.
V uvedenom období pôsobí na fakulte celkom 5 profesorov a 11 docentov (jeden
docent po inauguračnej prednáške a 1 docent vo funkcii mimoriadneho profesora). Na
zasadnutí Vedeckej rady FPV a MV v júni 2008 habilitačné konanie úspešne ukončil
Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.( v odbore Medzinárodné vzťahy) z Katedry medzinárodných
vzťahov a diplomacie a v septembri úspešne obhájil svoju habilitačnú prácu PhDr. Martin
Klus, PhD. (v odbore Teória politiky) z Katedry politológie. Celkovo sa v roku 2008
uskutočnilo 6 habilitačných prednášok (3 v odbore medzinárodné vzťahy a 3 v odbore teória
politiky) a jedna inauguračná prednáška v odbore Teória politiky.
Významný posun nastal na úrovni doktorandského štúdia. Od januára do konca
septembra úspešne obhájili svoje dizertačné práce 14 doktorandi, z toho 6 v internej a 8
v externej forme (3 v študijnom programe Teória politiky a 11 v študijnom programe
Medzinárodné vzťahy). Doktorandské štúdium ukončili 5 vedecko-pedagogickí pracovníci
FPVaMV.
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V internej forme doktorandského štúdia pôsobilo v roku 2008 17 doktorandov, z toho
v študijnom programe Medzinárodné vzťahy 10 a v študijnom programe Teória politiky 7.

Zapojenie zahraničných odborníkov do vedeckého a pedagogického
procesu na fakulte
V roku 2008 pôsobil na fakulte Dr. Slobodan G. Markovich z Belehradskej univerzity.
Výučba „Balkánskych štúdií“ je integrálnou súčasťou výučby medzinárodných vzťahov
v anglickom jazyku, ktorý je ponúkaný zahraničným študentom. FPVMV má záujem
o dlhodobejšiu spoluprácu s pánom Markovičom, ktorého predmety patria medzi
najžiadanejšie. Zároveň sa otvára priestor aj pre spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti.
Dr. Dmytro Shevchuk, PhD z Ostrog Academy sa počas ročnej vedecko-výskumnej
stáže zameriaval na problematiku kultúrnej identity z aspektu viditeľných a neviditeľných
hraníc v Európe, zároveň bol zapojený aj do vyučovacieho procesu (pre zahraničných
študentov) s predmetmi o východnej Európe a Ukrajine.
Od septembra je na vedecko-výskumnom pobyte Dr. Olexia Basarab, PhD, riaditeľka
pre výskum v rámci Skupiny strategických a bezpečnostných štúdií v Kyjeve, ktorá je
zapojená do výučby v anglickom jazyku.
V rámci frankofónneho štúdia sú do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti
zapojení
kolegovia z partnerskej Fakulty právnych a politických vied Univerzity
Champagne-Ardenne v Reims: Prof. Thierry Come,Renauld de la Brosse, prof. Gilles Rouet.
S francúzskymi kolegami uskutočnila fakulta dve vedecké konferencie zamerané na
Európsku susedskú politiku, z ktorých pripravujeme zborník príspevkov vydaný v belgickom
vydavateľstve Bruylant, ďalšie konferencie sa pripravujú v roku 2009 a 2010 (v Turecku,
Belgicku, Maroku a Gruzínsku).
Prof. PhDr.O. Krejčí, CSc., dlhodobo pôsobí na FPVaMV ako vo vedecko-výskumnej,
tak v pedagogickej činnosti, je zapojení do niekoľkých vedecko-výskumných projektov
a publikuje vedecké monografie v českých vydavateľstvách.

Publikačná činnosť
Celkový počet monografií-desať (sedem v odbore Medzinárodné vzťahy a tri
v odboroch Politológia a Verejná politika a verejná správa) predstavuje mierne zlepšenie
a udržanie dynamiky rastu z predchádzajúcich rokov (sedem monografií).
Nepodarilo sa stimulovať vydávanie učebníc, čo bolo spôsobené jednak nedostatkom
finančných prostriedkov,
nedostatočným zapojením do projektov KEGA, ako aj
prevládajúcou tendenciou zameriavať svoju publikačnú činnosť na výstupy v podobe
vedeckých monografií (v kontexte platnej metodiky tvorby a rozdeľovania rozpočtových
prostriedkov zo strany MŠ SR).
Fakulta v sledovanom období vydala štyri vedecké zborníky, z toho dva v zahraničí
(Petrohrad, Brusel), dve dvojčísla časopisu Politické vedy
Objektívne nepriaznivé pomery pre publikovanie v karentovaných časopisoch
zameraných na oblasť medzinárodných vzťahov a politických vied sa nepodarilo prelomiť ani
v roku 2008. Fakulta intenzívne vyvíja aktivity na vytvorenie možnosti publikovať
v karentovaných časopisoch pre obdobie roku 2009. V ostatných kategóriách došlo
k významnému nárastu počtu publikovaných prác.
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Fakultné zborníky
V roku 2008 vyšiel zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Russia
and European Union: Developing Effective Model of Mutual Raprochement“, ktorú
organizovala Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Štátnej univerzity
v Sankt Peterburgu, nadáciou Konrada Adenauera a Generálnym konzulátom Fínskej
republiky v Sankt Petersburgu v októbri 2006 v Sankt Peterburgu.
Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV vydala
konferencie pod názvom „Bezpečnostné fórum 2008“.

zborník príspevkov z vedeckej

Výstupom projektu ESF je zborník vybraných odborných textov „Vybrané kapitoly
z medzinárodných vzťahov a politológie“.
V belgickom vydavateľstve Bruylant bol publikovaný zborník z medzinárodnej
konferencie „Rozširovanie EÚ a Európska politika susedstva“ Collection Voisinages
Européens 3, Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims ChampagneArdenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University
Bruylant Bruxelles, ISBN 978-2-8027-2666-1 (distribúcia je plánovaná na prvý kvartál 2009)
Zborník z konferencie doktorandov INTERPOLIS je v tlači (k dispozícii bude
v prvom kvartáli 2009).
FPVaMV vydáva štvrťročne vedecký časopis Politické vedy (časopis pre politológiu,
najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy), v roku 2008 vyšli dve dvojčísla.

Participácia FPVaMV na organizácii vedeckých podujatí
a) 13.2. 2008 –vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnostné fórum
2008“,organizované FPVaMV UMB, výstupom je zborník príspevkov z konferencie.
b) 17.-18.3.2008 – medzinárodná konferencia „DNI FRANKOFÓNIE“, organizovaná
FPVaMV UMB, EFPOLIT, Veľvyslanectvom Francúzskej republiky.
c) 11.-12. júna 2008 sa v Černivci (Ukrajina) uskutočnila medzinárodná konferencia na
tému „Ukrajina medzi susedstvom a integráciou“, ktorú organizovala Fakulta
historických vied, politických vied a verejnej správy Univerzity J. Fedkoviča
v Černivci, Fakulta právnych a politických vied Univerzity Champagne-Ardenne
v Remeši a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Výstupom konferencie je zborník príspevkov vydaný
v renomovanom belgickom vydavateľstve Bruylant.
d) Medzinárodná konferencia "Young Experts of Visegrad for the Future of Europe Sharing the Experience of European Integration with Neighboring Countries. 11. - 13.
decembra 2008, Banská Bystrica, Organizátor: FPVaMV UMB a Corvinus Society for
Foreign Affairs and Culture, Budapest.
e) FPVaMV v roku 2008 v spolupráci s Úradom vlády SR a Ministerstvom zahraničných
vecí SR koordinuje činnosť Národného konventu o budúcnosti Európskej únie,
v rámci ktorého bolo v období júl-december 2008 zrealizovaných 18 odborných
podujatí (konferencií a seminárov.

Hlavné smery výskumnej činnosti v oblasti Medzinárodné vzťahy
•
•

Mäkká moc ako faktor zahraničnopolitického vplyvu Európskej únie
Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej
ekonomiky
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej
spoločnosti
Formovanie strategického postavenia SR v globalizujúcom a integrujúcom sa svete
História, kultúra, jazyky – dôležité prvky európskej integrácie a európskej identity
European Integration Process: Sharing V-4 Know-How with Neighbouring Regions
Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie humanitárnych kríz
Trafficking ako rizikový fenomén ohrozujúci stabilitu a bezpečnosť štátov EÚ
Energetická bezpečnosť - geopolitické súvislosti
Energetická náročnosť: determinant tokov fosílnych palív a implikácie pre EU a
Českú republiku
Jazykové kompetencie – integrálna súčasť odboru medzinárodné vzťahy a diplomacia
Národný konvent o budúcnosti EÚ

Dva najvýznamnejšie výstupy v roku 2008 v oblasti výskumu Medzinárodné vzťahy
AAB ČAJKA, Peter; RÝSOVÁ, Lucia
Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti /
Peter Čajka, Lucia Rýsová - Zvolen : Bratia Sabovci, 2008. - 238 s. - ISBN 978-80-89241-200. – ISSN 97880889241200
AAB TEREM, Peter
Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku / Peter Terem - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. - 293 s. - ISBN 978-808083-531-6
Tab. 8.21 Počet výstupov v oblasti výskumu: Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
Skupina A1
Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
(AAA, AAB, ABA, ABB)
Skupina A2
Ostatné knižné publikácie
(ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Ostatné recenzované publikácie
(ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA,
AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB,
BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB,
BHG, CDE, CDF)

7

8
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Rozsah a výsledky doktorandského štúdia v oblasti výskumu: Medzinárodné vzťahy
V študijnom odbore Medzinárodné vzťahy v roku 2008 študovalo v dennej forme 10
študentov a v externej forme 31 študentov.
Údaje o personálnom zabezpečení – Medzinárodné vzťahy
Tab. 8.22 Štruktúra akademických pracovníkov pôsobiacich počas hodnoteného
obdobia na UMB v oblasti medzinárodné vzťahy
Rok
2008

PhD.
9

Počet TP na ustanovený týždenný pracovný čas
doc.
8

prof.
2
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Ocenenie výsledkov výskumu (atribút ocenenia) v oblasti výskumu Medzinárodné
vzťahy
Tvoriví pracovníci FPVMV v odbore medzinárodné vzťahy boli pozývaní na
prednášky na medzinárodných konferenciách v zahraničí. V roku 2008 bolo registrovaných
deväť pozvaných prednášok. Pracovníci KMaD pôsobia v štyroch edičných radách
medzinárodných odborných časopisov. Doktorandka Mgr. Lucia Húsenicová získala ocenenie
Študentská osobnosť Slovenska-1. miesto v kategórii „Filozofia, politológia, právo“, za
mimoriadne výsledky v študijnej a vedecko-výskumnej oblasti, ktoré udeľuje Junior
Chamber International Slovakia, prezident SR, SAV, Slovenská rektorská konferencia.
Doc.PhDr.Peter Terem,PhD získal Certifikát „Výnimočný pedagóg“, ktorý každoročne
udeľuje Nadácia SPP.
Tab. 8.23 Domáce a zahraničné výskumné granty
Typ grantu

Číslo grantu

VEGA

1/3629/06

VEGA

1/0550/08

VEGA

1/0520/08

VEGA

1/0788/08

VEGA

1/4682/07

KEGA

3/6147/08

Jean Monnet
Module

No. 06/0111

Visegrad
Strategic Project

serial number
308 1007

ESF

11230100460

Názov úlohy

Zodp. riešiteľ

Počet
riešiteľov
FPVaMV

Doba
trvania

Formovanie nového
strategického postavenia
Slovenskej republiky v
globalizujúcom sa svete

Prof. RNDr.
Koloman Ivanička,
DrSc.

6

2006 – 2008

467 000,- Sk

Doc. PhDr. Peter
Terem, PhD.

5

2008 – 2009

262 000,- Sk

Prof. PhDr. Oskar
Krejčí, CSc.

4

2008 – 2010

332 000,- Sk

Doc. RSDr. Štefan
Volner, CSc.

4

2008 – 2010

295 000,- Sk

PhDr. Michal
Dobrík,PhD.

5

2007-2009

240 000.-Sk

Doc. PhDr. Peter
Čajka, PhD.

2

2008

132 000,- Sk

PhDr. Daniela
Drobná

3

01/2008 –
12/2009

14 864,- €

Mark Monori
Doc. PhDr. Peter
Terem, PhD

20

1st July,
2008 till
31st
December,
2010

120 00,- €

Doc. PhDr. Peter
Terem, PhD.

5

2006-2008

Doc. PhDr. Peter
Terem, PhD.

8

2008

1

2008 – 2009

9

apríldecember
2008

Konkurencieschopnosť
európskych krajín v kontexte
poznatkovo-orientovanej
spoločnosti
Mäkká moc ako faktor
zahraničnopolitického
vplyvu Európskej únie
Pripravenosť Slovenskej
republiky na riešenie
humanitárnych kríz
Trafficking ako rizikový
fenomén ohrozujúci stabilitu
a bezpečnosť štátov EÚ.

Regionálny rozvoj
a regionálny politika v
kontexte poznatkovoorientovanej spoločnosti
História, kultúra, jazyky –
dôležité prvky európskej
integrácie a európskej
identity.
European Integration
Process: Sharing V-4 KnowHow with Neighbouring
Regions
„Jazykové kompetencie –
integrálna súčasť odboru
medzinárodné vzťahy
a diplomacia“.

Projekt ÚV SR
a MZV SR

04/2008/OSMaI32

Národný konvent
o budúcnosti EÚ

Medzinárodný
projekt

84100389/PBB

Medzinárodný projekt
„Grundwig“

Projekt
Nadace ČEZ

Č. 5/08

Energetická bezpečnosťgeopolitické súvislosti

PhDr. Mária
Badínska ,
PhD.
doc. PhDr.V.
Prorok, CSc.
Doc.PhDr.Peter
Terem,PhD.

Objem
finančných
prostriedkov

2 543 430,- Sk

1 524 000,- Sk
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Hlavné smery výskumnej činnosti v oblasti spoločenských a behaviorálnych
vied (Politológia, Verejná politika a verejná správa)
•
•
•
•
•
•
•

moderné teórie demokracie v 21. storočí
štruktúry a procesy fungovania jednotlivých politických systémov vo vybraných
geopolitických regiónoch sveta
mechanizmy demokratickej tranzície
najnovšie paradigmy komparatívnej politológie - proces europeizácie
fenomén pravicového extrémizmu v Európe
verejná politika v Slovenskej republike – faktory racionálnosti a efektívnosti
modely štátnej správy a samosprávy pod vplyvom procesu globalizácie

Dva najvýznamnejšie výstupy v roku 2008 v oblasti výskumu: Politológia, Verejná
politika a verejná správa
AAB KLUS, Martin
Aktéri verejnej politiky – Štrukturalizácia, Voľba / Martin Klus – 1. vydanie. - Banská
Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. 145 s. - ISBN
978-80-8083-548-4
AEC KRÁLIK, Ján
Regionalne i globalne aspekty rozwoju gospodarki na Słowacji = Regional and Global
Aspects of Economy Development in Slovakia / Ján Králik, Martin Djovcoš. In:
Regionalizacja globalizacji. - Wroclaw : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we
Wrocławiu, 2008. - ISBN 978-83-925876-1-3. - s. 405-412

Tab. 8.24 Počet výstupov v oblasti výskumu spoločenských a behaviorálnych vied
(Politológia, Verejná politika a verejná správa)
Spoločenské
a behaviorálne vedy
Skupina A1
Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
(AAA, AAB, ABA, ABB)
Skupina A2
Ostatné knižné publikácie
(ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Ostatné recenzované publikácie
(ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA,
AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB,
BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BHG, CDE, CDF)

3

5

42

Rozsah a výsledky doktorandského štúdia
V roku 2008 študovalo v študijnom programe Teória politiky 7 interných doktorandov
a 13 externých doktorandov.
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Údaje o personálnom zabezpečení

Tab. 8.25 Štruktúra akademických pracovníkov pôsobiacich počas hodnoteného
obdobia na UMB v oblasti spoločenských a behaviorálnych vied
Rok

PhD.
4

2008

Počet TP na ustanovený týždenný pracovný čas
doc.
5

prof.
3

Ocenenie výsledkov výskumu (atribút ocenenia)
Tvoriví pracovníci FPVMV v odboroch Politológia a verejná politika a verejná
správa boli pozývaní na prednášky na medzinárodných konferenciách v zahraničí. V roku
2008 bolo registrovaných šesť pozvaných prednášok. Pracovníci KP pôsobia v dvoch
edičných radách medzinárodných odborných časopisov a sú členmi viacerých odborných
výborov na medzinárodnej a národnej úrovni, odborových komisií, vedeckých rád a pod.
Doktorandka Mgr. Lucia Húsenicová získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska-1.

Tab. 8.26 Domáce a zahraničné výskumné granty
Typ grantu

Číslo
grantu

Názov úlohy

VEGA

1/0735/08

Výskum vzájomnej
kompatibility politických
postojov súčasných
straníckych elít v SR

VEGA

1/0690/08

Teória a prax verejnej
politiky

Medzinárodný

1D43
TW0581002

Medzinárodný
V4

997083

VEGA

1/0465/08

Finance and Mental Health
Services Training in Central
Europe
Problem of Cultural Identity
in aspect of Visible and
Invisible Borders of Europe.
Decentralizácia verejného
sektora a efektívnosť jeho
fungovania v podmienkach
stredoslovenského regiónu
v porovnaní s iným
európskym regiónom

Počet
riešiteľov
FPVaMV

Doba
trvania

Objem
finančných
prostriedkov

6

2008 – 2010

12016,20 €
(362 000,Sk)

5

2008 – 2010

1

2008

Dmytro
Schevchuk

1

2007 – 2008

3 000,- €

Doc. Ing. Ján
Králik, CSc.

5

2008-2010

14605,32 €
(440 000, Sk)

Zodp. riešiteľ
Prof. PhDr.
Ján Koper,
PhD.
Prof. PhDr.
František
Briška, CSc.
Doc. PhDr.
Martin Klus,
PhD.

13808,67 €
(416 000,Sk)
7814,94 €
(10 000,USD)
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8.3.4 Medzinárodná spolupráca
Zapojenie
fakulty
do
prostredníctvom projektov

programov

medzinárodnej

spolupráce

a) program Erasmus
Na FPVaMV UMB sa v roku 2008 zrealizovali mobility v nasledujúcej štruktúre: 42
incoming študentov z 5 krajín EÚ a Turecka a 27 outgoing študentov v 9 štátoch EÚ
a v Turecku.
Z pedagogických pracovníkov sa zúčastnilo zahraničných mobilít 12 pedagógov
(Poľsko, Francúzsko, Turecko, ČR) pričom v danom období absolvovalo prednáškový pobyt
na fakulte 8 zahraničných pedagógov (Poľsko, Francúzsko, Turecko, ČR, Nemecko)


spôsob výberu študentov a pedagogických pracovníkov

Študenti vyplnia fakultnú prihlášku spolu s vypracovaným projektom. Uvedené
materiály odovzdajú na Referáte pre MV FPV a MV UMB. O predvýberovom konaní je
každý uchádzač informovaný minimálne 14 dní pred jeho uskutočnením. Výberové konanie
sa uskutočňuje formou pohovoru s uchádzačom. Na základe podkladov od študentov sa
uskutoční osobný pohovor v slovenskom jazyku, pred komisiou, ktorá je zložená z prodekana
pre vedu a výskum, prodekana pre medzinárodné vzťahy, fakultného koordinátora, prodekana
pre štúdium a z predsedu alebo zástupcu študentskej rady. Počet vybraných študentov
zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov. Pri osobnom pohovore sa kladne
dôraz na: flexibilitu, adaptabilitu študenta, jazykovú schopnosť, študijné výsledky študenta,
jasnú predstavu o plánovanom študijnom pobyte v zahraničí a vypracovanie kvalitného
projektu.
Výber pedagógov na mobilitu sa realizuje na katedrách, ktoré následne doporučia
prodekanovi pre medzinárodné vzťahy konkrétnych pracovníkov. Konečný zoznam outgoing
pedagógov schvaľuje grémium dekana.


využitie mobilít študentov a pedagógov na skvalitnenie študijných programov a syláb
jednotlivých predmetov

Zintenzívnenie študentských a pedagogických mobilít má mnohostranné pozitívne
efekty. Skúsenosti získané v zahraničí sú flexibilne uplatňované v rámci modifikácií
študijných programov a inovácií informačných listov jednotlivých predmetov.


zapojenie domácich študentov do procesu realizácie mobilít zahraničných študentov

Veľmi dobrá jazyková vybavenosť študentov FPV a MV UMB vytvára dobré
predpoklady na realizáciu množstva podporných aktivít pre zvyšovanie kvality života
zahraničných študentov počas ich pobytu na FPV a MV UMB. Osobitne aktívne sú študentské
spolky (najmä EFPOLIT, EAC a SAC). FPV a MV UMB v spolupráci s EFPOLIT-om
pripravila aj systémové riešenie pod názvom: Buddy servis.


štúdium v cudzích jazykoch

FPV a MV postupne zvyšuje ponuku predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch,
najmä v anglickom jazyku.
- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici v súčasnosti dokončila realizáciu projektu transformácie študijného
programu medzinárodné vzťahy do anglického jazyka v magisterskom stupni štúdia.
Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo zavedenie využívania jazykových kompetencií
do výučby v odbore „medzinárodné vzťahy“. Prostredníctvom tohto projektu sa v ak. roku
2007/08 zahájila výučba magisterského štúdia „medzinárodné vzťahy“ v cudzom (anglickom)
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jazyku na FPV a MV, čo napomáha k získavaniu stabilného počtu zahraničných študentov na
fakultu a zároveň posilňuje výmenu poznatkov medzi zahraničnými a domácimi pedagógmi
a študentmi zúčastnenými na realizácii a výučbe v rámci programu, a prispeje ku kvalitnejšej
pripravenosti študentov pre európsky trh práce a možnostiam ich medzinárodnej mobility.
V rámci realizácie projektu máme možnosť pozvať a zaplatiť na každý semester jedného
zahraničného vyučujúceho.
- V spolupráci s Univerzitou v Remeši, s Fakultou právnych a politických vied
realizujeme spoločný frankofónny študijný program „Európske štúdie – odborník na strednú
a východnú Európu“ v odbore medzinárodné vzťahy, a to od akademického roku 2007/08.
Výsledkom je získanie diplomu Univerzity Champagne-Ardenne v Remeši na základe
medzinárodného partnerstva, na stupni špecializovaného magisterského štúdia „Odborníci na
Strednú a Východnú Európu“ v odbore medzinárodné vzťahy pre študentov FPV a MV UMB.
b) ostatné programy spolupráce prostredníctvom projektov
Počet grantov na fakulte má rastúcu tendenciu. V súvislosti s prioritou
intenzívnejšieho zapojenia do národných i medzinárodných vedeckovýskumných
a rozvojových projektov boli v roku 2008 realizované viaceré vedeckovýskumné aktivity, do
ktorých boli zapojení pracovníci jednotlivých katedier. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov
sa postupne presunul dôraz na projektové aktivity v rámci metodiky tvorby rozpočtu
uznávaných schém VEGA a KEGA. Na FPV a MV boli vedecko-pedagogickí pracovníci
zapojení do 9 projektov VEGA, do dvoch medzinárodných projektov cez Visegrádsky fond,
do jedného projektu v rámci programu Jean Monnet, do jedného projektu ESF a do ďalších
projektov a grantov (granty MZV, grant ČEZ, atď.).
Medzi najvýznamnejšie projekty, na ktorých v tomto akademickom roku odborní
zamestnanci FPV a MV participovali ako riešitelia a spoluriešitelia projektov patria:
Projekt: Strategický projekt V4 - serial number 308 1007
Názov projektu: Európsky integračný proces – odovzdávanie know-how V4 susedným
regiónom
Projekt: Projekt V4 KŐM-2006-SKTF
Názov projektu: How can small countries give answer to the new challenges of the world and
the EU 27? Is there a way together, or should we go alone?
Projekt: Jean Monnet Module ref. No. 06/0111
Názov projektu: História, kultúra, jazyky – dôležité prvky európskej integrácie a európskej
identity.

Medzinárodné zmluvy na univerzitnej úrovni


krajina, zahraničný partner, fakultný garant, zapojenie fakulty

Japonsko:
Asia University – Faculty of International Relations
koordinátorka za katedru medzinárodných vzťahov: PhDr. Martina Bolečeková; napĺňanie:
- Mariko Kobayashi, študentka mobilita, ukončenie štúdia v júni 2008
Účasť na medzinárodných konferenciách:
Doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc. a Doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. – v dňoch od 11.9.13.9.2008 sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii pod názvom: „Cizí jazyk v kontextu
multikulturní Evropy.“ Organizátorom: Centrom jazykovej prípravy Pedagogickej fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Príspevky budú publikované
v zborníku.
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Medzinárodné zmluvy na fakultnej úrovni


krajina, zahraničný partner, garant, napĺňanie

Ruská federácia:
The School of International Relations of St-Petersburg State University
Garant: Doc. PhDr. Peter Terem, PhD.; napĺňanie:
- Nadezhda Filimonova, študentská mobilita, termín od 8.9.2008 – 28.2.2009
- Liudmila Sorokina, študentská mobilita, termín od 8.9.2008 – 28.2.2009
- Natalia Bulchenko, študentská mobilita, termín od 8.9.2008 – 28.2.2009
- Ksenyia Puzatkina, študentská mobilita, termín od 8.9.2008 – 28.2.2009
Mobilita je recipročná. Za FPVaMV vycestovali na mobilitu nasledovní študenti:
- Ivan Jágerský – zimný semester
- Veronika Ilavská – zimný semester
- Ján Gréner – zimný semester
- Petra Janíková – zimný semester

Francúzsko:
PaedDr. Mária Rošteková - v dňoch od 15.1.2008 - 12.2.2008 absolvovala študijný
pobyt na Univerzite Champagne-Ardenne v Reims, Fakulta práva a politických vied vo
Francúzsku. Bolo jej udelené štipendium francúzskou vládou. Cieľom jej pobytu bola
vedecko-výskumná činnosť a príprava na doktorandské štúdium. Zároveň sa zúčastňovala
pracovných stretnutí členov katedry, s ktorou máme spoločný študijný program. Podieľala sa
aj na príprave akreditačného spisu tohto programu a plánovanie letného semestra 2008.
PaedDr. Mária Rošteková - v dňoch od 17.11.2008 - 8.12.2008 absolvovala študijný
pobyt na Univerzite Champagne-Ardenne v Reims, Fakulta práva a politických vied vo
Francúzsku a tiež na Katolíckej univerzite v Louvaine-la-Neuve v Belgicku. Bolo jej udelené
štipendium francúzskou vládou. Cieľom jej pobytu bol výskum v rámci doktorandského
štúdia a propagácia FPVaMV UMB:
PaedDr. Radovan Gura, PhD. v dňoch 27.2. – 6.3.2008 absolvoval prednáškový
pobyt a zároveň aj pracovné stretnutie na Univerzite Champagne-Ardenne v Reims, Fakulta
práva a politických vied vo Francúzsku. Uskutočnená v súvislosti so spoločným študijným
programom: „Odborníci na strednú a východnú Európu“ v odbore medzinárodné vzťahy,
ktorý je realizovaný na FPVaMV UMB v spolupráci s menovanou fakultou. Cieľ bol
prezentovať slovenským študentom vyššie uvedeného odboru Univerzity v Reims; absolvovať
vybrané predmety; prístup do knižnice; stretnutie sa s kolegami a vidieť francúzsku
univerzitu, francúzsky školský systém; hovoriť po francúzsky.
PhDr. Mária Holubová, v dňoch 27.2. – 6.3.2008 absolvovala prednáškový pobyt
a zároveň aj pracovné stretnutie na Univerzite Champagne-Ardenne v Reims, Fakulta práva
a politických vied vo Francúzsku. Uskutočnená v súvislosti so spoločným študijným
programom: „Odborníci na strednú a východnú Európu“ v odbore medzinárodné vzťahy,
ktorý je realizovaný na FPVaMV UMB v spolupráci s menovanou fakultou. Cieľ bol
prezentovať slovenským študentom vyššie uvedeného odboru Univerzity v Reims; absolvovať
vybrané predmety; prístup do knižnice; stretnutie sa s kolegami a vidieť francúzsku
univerzitu, francúzsky školský systém; hovoriť po francúzsky.

143

Poľsko:
PhDr. Branislav Kováčik, PhD., v dňoch 17.4. - 18.4.2008 sa zúčastnil na
medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom: „Wspolczesne Panstwo a wielokultuowosc
panstwa zjednoczonej Europy“, organizovanej WBS w Chorzowe, Poľsku. Vystúpil
s príspevkom na tému: „Mutual Relationships between Political Power and Political
Infuence“. Príspevok bude publikovaný v zborníku.
PhDr. Peter Ondria, PhD., v dňoch 17.4. - 18.4.2008 sa zúčastnil na medzinárodnej
vedeckej konferencii pod názvom: „Wspolczesne Panstwo a wielokultuowosc panstwa
zjednoczonej Europy“, organizovanej WBS w Chorzowe, Poľsku. Vystúpil s príspevkom na
tému: „Basic principles of Slovak constituency“. Príspevok bude publikovaný v zborníku.
Doc. PhDr. Peter Terem, PhD., - v dňoch od 11.5. - 13.5.2008 sa zúčastnil na
medzinárodnej konferencii pod názvom: „Lisabonská zmluva a budúcnosť Európy“, ktorá
bola organizovaná Swietokrzyskie Biuro Poselskie dra Janusza Onyszkiewicza v Kielcach,
Poľsko. Vystúpil s príspevkom na tému:“ Národný konvent ako inštitucionálna platforma pre
celospoločenskú diskusiu o EÚ“. Príspevok bude publikovaný v zborníku.
PhDr. Branislav Kováčik, PhD. -v dňoch od 11.5. - 13.5.2008 sa zúčastnil na
medzinárodnej konferencii pod názvom: „Lisabonská zmluva a budúcnosť Európy“, ktorá
bola organizovaná Swietokrzyskie Biuro Poselskie dra Janusza Onyszkiewicza v Kielcach,
Poľsko. Vystúpil s príspevkom na tému:“ Lisabonská zmluva a inštitucionálna reforma EÚ“.
Príspevok bude publikovaný v zborníku.

Študijný pobyt cez Národný štipendijný program:
Jérémy Fortíer (externý doktorand) nastúpil na 10-mesačný študijný pobyt dňa
1. októbra 2008 a skončí 31. júla 2009. Je študentom Univerzity Champagne-Ardenne
v Reims, Fakulta práva a politických vied vo Francúzsku.
Olexia Basarab (Research Director, Strategic and Security Studies Group) nastúpila
na výskumno – prednáškový pobyt dňa 8. septembra 2008 a skončí 30. júna 2009.

Prednáškový pobyt:
V rámci projektu z ESF: „Jazykové kompetencie – integrálna súčasť odboru
medzinárodné vzťahy“
Prof. Slobodan Markovich – University of Beograd:
Balkan Studies v termínoch od 18.11.2008 - 20.11.2008
The Balkans and EU integration: Political and Economics aspects v termínoch od 10.12.2008
- 12.12.2008

Prednášky zahraničných predstaviteľov:
V priebehu roka 2008 navštívilo FPV a MV 30 zahraničných hostí a delegácií
predstavujúcich odborníkov z akademických ustanovizní, vládnych predstaviteľov,
diplomatických zástupcov a medzinárodných inštitúcií, ktorí vystúpili pred študentmi
s odbornými prednáškami.
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8.3.5 Oblasť rozvoja
FPVaMV v predchádzajúcom období hodnotila plnenie strategických cieľov Plánu
implementácie marketingovej stratégie UMB a napĺňanie opatrení prijatých v čiastkových
strategických materiáloch v podmienkach FPVaMV UMB v Banskej Bystrici.
Úlohy Marketingovej stratégie UMB boli rozpracované v Pláne implementácie
marketingovej stratégie UMB na podmienky FPVaMV v Banskej Bystrici prijatého na
Kolégiu dekana FPVaMV dňa 28. 5. 2003. Na jeho základe ako samostatná časť bola
vypracovaná Stratégia financovania FPVaMV UMB Banská Bystrica na ďalšie roky Stratégia
rozvoja študijných programov na FPVaMV UMB, Stratégia vedy a výskumu ma FPVaMV
UMB vrátane Návrhu systému vnútornej evaluácie vedeckovýskumnej činnosti, grantovej
a mobilitnej činnosti FPVaMV UMB, Stratégia dobudovania materiálneho, technického
a informačného zázemia študijných programov na FPVaMV UMB ako aj ďalšie materiály,
ktoré priamo alebo sprostredkovane súvisia s napĺňaním zámerov marketingovej stratégie
UMB.
Po nástupe nového vedenia UMB sa fakulta zapojila do realizácie Dlhodobého zámeru
rozvoja UMB v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008-2013. V tomto zmysle fakulta
spolupôsobí na kreovaní hlavnej vízie obsiahnutej v dokumente – byť adekvátnou súčasťou
národnej univerzity medzinárodného významu, uznávanou vzdelávacou a vedeckou
inštitúciou s jedinečnými študijnými programami, príťažlivou a priateľskou pre
študentov zo SR aj zo zahraničia.
Vychádzajúc z tejto rámcovej predstavy FPVaMV plní tieto zámery:
A/ v oblasti výchovy a vzdelávania:
-

svojou vedeckou a pedagogickou činnosťou podporuje udržanie univerzitného typu
vzdelania

-

navrhované hodnotenie fakulty v oblasti vedy a výskumu v rámci Samohodnotiacej
správy vedecko-výskumnej činnosti a obsahu akreditačného spisu predloženého ku
komplexnej akreditácii v roku 2008 spolu so žiadosťami o akreditáciu doterajších
a nových študijných programov vrátane práv na habilitačné a vymenúvacie konanie
potvrdzuje významný príspevok k podpore univerzitného štúdia v rámci UMB

-

v rámci zvyšovania podielu zastúpenia študijných programov druhého a tretieho
stupňa fakulta rozšírila svoju ponuku o magisterský študijný program Európske štúdiá
v odbore medzinárodné vzťahy a vytvára organizačné, technické a personálne
podmienky pre otvorenie magisterského, resp. doktorandského študijného programu
v oblasti bezpečnostných štúdií v spolupráci s domácimi a zahraničnými odbornými
inštitúciami

-

v súlade so zámerom internacionalizácie štúdia fakulta zintenzívňuje svoju činnosť
v zdokonaľovaní existujúcich študijných programov magisterského štúdia v študijnom
programe medzinárodné vzťahy v anglickom a francúzskom jazyku rozšírením
zahraničných participantov zo strany prednášajúcich ako aj samotných študentov zo
zahraničia (viď údaje 8.3.4 časť 1)

-

fakulta sa podieľa na zámere zvyšovať pomer tvorivých pracovníkov k ostatným
pedagogickým zamestnancom na 85 % v roku 2013 – 11 obhajob dizertačných prác
z toho štyria zamestnanci; 9 habilitácií a inaugurácií, z toho 5 zamestnancov fakulty)

B/ v oblasti vedy a výskumu:
-

fakulta postupne zvyšuje podiel prostriedkov ziskaných z domácich a zahraničných
výskumných grantov (viď Prílohy časti 8.3.3)
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-

FPV a MV za úspešne uchádzala o vytvorenie Centra excelentnosti v oblasti
bezpečnostných štúdií a je pred podpisom realizačnej zmluvy

-

publikačnú činnosť fakulta orientuje na vydávanie publikácií skupiny A,
predovšetkým v spolupráci so zahraničnými inštitúciami a vydavateľstvami (viď počty
výstupov za jednotlivé oblasti vedy a výskumu v časti 8.3.3

-

pravidelne vytvára priestor pre akvizíciu zahraničných odborníkov v relevantných
oblastiach výskumu

C/ Zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou:
-

fakulta rozvíja stále nové zmluvné a nezmluvné vzťahy s domácimi a najmä
zahraničnými odbornými pracoviskami

-

podporuje incoming a outcoming mobility študentov a učiteľov

-

premyslenou marketingovou koncepciou priťahuje stále väčší počet záujemcov
o štúdium

D/ Rozvoj, informatizácia a hospodárenie
-

v súvislosti s úspešnosťou fakulty v získavaní Centra excelentnosti a nadväzujúcich
podporných výziev fakulty mieni komplexne dobudovať vlastnú materiálnu
infraštruktúru nevyhnutnú pre činnosť a fungovanie Centra

-

v súvislosti s nedostatočným financovaním bežných výdavkov z príspevkov štátneho
rozpočtu fakulta aktívne vyhľadáva možnosti viaczdrojového financovania vlastného
chodu – operačné programy, podnikateľská činnosť, platené štúdium, donorské
aktivity a pod.

Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje, týkajúce sa finančných zdrojov a výnosov
fakulty získaných zo ŠR a MRZ za hodnotené obdobie.
Tab. 8.27 Finančné zabezpečenie činnosti fakulty za roky 2002 - 2007
podľa finančných zdrojov
Finančné zabezpečenie činnosti FPVaMV UMB
za roky 2002 - 2007 podľa finančných zdrojov
ROK
Štátny rozpočet
KV

BV (TaS)

2002

74

975

2003

0

2004

MRZ
MP

KV

SPOLU
v tis.

BV (TaS)

Projekty

11 932 206

3 782

0

16 969

666

15 360

0

3 564

0

19 590

400

600

15 946

0

3 547

0

20 493

2005

0

613

16 391

0

3 075

0

20 079

2006

0

613

17 863

0

3 705

669

22 850

2007

0

513

13 878

0

5 066

240

19 697

2008

0

623

14 464

0

5922

2005

23 014

KV - Kapitálové výdavky
BV - Bežné výdavky
TaS - Tovary a služby
MP - Mzdové prostriedky
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FPVaMV UMB v roku 2008 neboli pridelené kapitálové prostriedky. Do hmotného
investičného majetku z bežného účtu – z prijímacích pohovorov zakúpila digitálne
multifunkčné zariadenie na študijné oddelenie v sume 79 995,40 Sk.
Na podporu študijného programu AIS bola zakúpená Licencia TAP Systém Typ
A v počte 2 ks za celkovú sumu 85 130,- Sk.
Z bežných finančných prostriedkov fakulta doplnila výpočtovú techniku v sume
140 623,- Sk:
7 ks - PC s príslušenstvom ( KP-4 ks, KMV-2 ks, KBŠ-1 ks),
1 ks - Notebook pre KMK.
Na dovybavenie učební a na zabezpečenie bežného chodu fakulty bol zakúpený
majetok v hodnote 110 721,- Sk (elektrické plátno, flipchart, laser. ukazovátko, televízor
viazačka, rezačka, vysávač, konvektor,).
Z projektov:
VEGA - notebook 1 ks v sume 29 675,- SK
projektor EPSON s príslušenstvom(plátno) v sume 28 860,- Sk
KEGA - notebook , tlačiareň v celkovej sume 30 743,- Sk.
Z podnikateľskej činnosti - bol zakúpený notebook v sume 26 330,- Sk.
Ostatný majetok pre potreby fakulty bol zaradený do operatívnej evidencie v hodnote
159 958,- Sk (reklamné tabule, elektrický vrátnik, dovybavenie kuchynky na dekanáte,
a náradia pre údržbársku dielňu).
Tab. 8.28
Druh majetku
Osobné počítače
Server
Notebook
Tlačiarne laserové a atramentové
Meotary
Kopírovacie stroje
Scannery
Multimediálny projektor

Počet
ks
86
2
12
24
10
7
5
7
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8.4 Fakulta prírodných vied
8.4.1 Všeobecné informácie o fakulte

Adresa fakulty :
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
http://www.fpv.umb.sk

Vedenie fakulty:
Dekan:

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Tel. 048/413 82 76
Fax: 048/4467000
e-mail: gajdos@fpv.umb.sk

Prodekanka pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov:
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Tel. 048/446 7433
e-mail: kmetova@fpv.umb.sk

Prodekan pre vedu, výskum a medzinárodnú spoluprácu:
doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Tel. 048/446 7434
e-mail: alberty@fpv.umb.sk

Prodekan pre rozvoj a informatizáciu:
Ing. Marek Drimal, PhD.
Tel. 048/446 7432
e-mail: drimal@fpv.umb.sk

Tajomník:
Ing. Štefan Foltinský
Tel. 048/446 7402
e-mail: foltinsk@fpv.umb.sk
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Vedecká rada Fakulty prírodných vied
Predseda:
Tajomník:
Členovia:

Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.
Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.
Doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.
Doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Prof. Ing. Milan Piatrik, PhD.
Doc. RNDr. Bohuslav Sivák, CSc.
Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc.
Doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Doc. Ing. Ľubica Zaušková, PhD.
Prof. Ing. Ján Zelený, CSc.

Externí členovia:
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. (Botanický ústav SAV Bratislava)
Prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. (FHV UMB B.Bystrica)
Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. (PF UKF Nitra)
Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD. (FPaHV PU Prešov)
Prof. RNDr. Peter Silný, PhD. (PríF UK Bratislava)
Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. (FMFI UK Bratislava)
Prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. (FPV UKF Nitra)

Akademický senát Fakulty prírodných vied
Predseda:
Komora učiteľov:

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
Doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.
Doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.
Mgr. Dana Kubišová

Komora študentov:
Ing. Gabriel Fabian – interný doktorand KEM
Milan Slezák – Ge/Bi (zástupca FPV v AS UMB)
Pavel Rýgl – Ge-Hi
Marian Znak – Inf-Ma
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8.4.2 Pedagogická činnosť
Akreditované študijné programy
Na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici je k 31. 10. 2008 v dennej
a externej forme štúdia akreditovaných 308 študijných programov v 29 študijných odboroch.
Tab. 8.29 Zoznam akreditovaných študijných odborov v dennej a externej forme štúdia
1. stupeň – bakalárske štúdium
P.
č.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov študijného odboru

Učiteľstvo akademických predmetov (UAP)
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru učiteľstvo
akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru učiteľstvo
akademických predmetov a študijného odboru učiteľstvo
profesijných predmetov a praktickej prípravy
Chémia
Environmentálny manažment
Synekológia
Matematika (medziodborové štúdium v kombinácii dvoch
odborov) a Štatistika
Matematika

9. Aplikovaná informatika
10. Geografia
11. Biológia
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
12.
(UPPPP)
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru učiteľstvo
13. profesijných predmetov a praktickej prípravy a študijného odboru
učiteľstvo akademických predmetov
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru učiteľstvo
14. profesijných predmetov a praktickej prípravy a študijného odboru
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
SPOLU študijných programov
SPOLU študijných odborov

Počet študijných
programov

Dĺžka
štúdia

Fakulta

3 roky

FPV

denná
forma
54

externá
forma
45

13

11

3 roky

FPV

6

5

3 roky

FPV

1
2
1

1
2
1

3 roky
3 roky
3 roky

FPV
FPV
FPV

1

1

3 roky

FPV

1

1

3 roky

FPV

1
1
1

1
1
1

3 roky
3 roky
3 roky

FPV
FPV
FPV

1

1

3 roky

FPV

2

2

3 roky

FPV

2

2

3 roky

FPV

87

75

162
14

2. stupeň – magisterské štúdium
P.
č.
1.
2.

3.
4.

Názov študijného odboru

Učiteľstvo akademických predmetov (UAP)
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru
učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru
učiteľstvo akademických predmetov a študijného odboru
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Chémia

Počet študijných
programov
denná externá
forma
forma
52
27

Dĺžka
štúdia

Fakulta

2 roky

FPV

13

10

2 roky

FPV

6

3

2 roky

FPV

1

1

2 roky

FPV
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5.
6.

Environmentálny manažment
Synekológia
Matematika (medziodborové štúdium v kombinácii dvoch
7.
odborov) a Štatistika
8. Matematika
9. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
10. Aplikovaná informatika
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru
11. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
a študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
12.
a študijného odboru učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov
SPOLU študijných programov
SPOLU študijných odborov

2
1

2
1

2 roky
2 roky

FPV
FPV

1

1

2 roky

FPV

2
2
1

2
2
1

2 roky
2 roky
2 roky

FPV
FPV
FPV

2

2

2 roky

FPV

3

2

2 roky

FPV

86

54

140
12

3. stupeň – doktorandské štúdium
P.
č.

Počet študijných programov

Názov študijného odboru

1. Odborová didaktika
2. Pravdepodobnosť a matematická štatistika
3. Environmentálny manažment

denná formy
1
1
1

SPOLU študijných programov

3

Dĺžka
štúdia

Fakulta

externá forma
1
3 roky, 5 rokov
1
3 roky, 5 rokov
1
3 roky, 5 rokov
3

SPOLU študijných odborov

FPV
FPV
FPV

6
3

V decembri 2007 boli FPV UMB pridelené práva na nové študijné programy.

Stupeň

Forma

Dĺžka

Fakulta

Tab. 8.30 Pridelené práva na nové študijné programy

FPV

2.

D

2

FPV

2.

E

2

FPV

2.

D

2

matematická štatistika a finančná
matematika
matematická štatistika a finančná
matematika
informatická matematika

FPV

2.

E

2

informatická matematika

Študijný program

Priznané práva na študijné programy spolu

Študijný odbor

Časové
Dátum
obmedzenie priznania

matematika

31.8.2010

3.12.2007

matematika

31.8.2010

3.12.2007

matematika

31.8.2010

3.12.2007

matematika

31.8.2010

3.12.2007
4

Prednosťou súčasnej štruktúry študijných programov je široká možnosť výberu
rôznych študijných programov, pričom mnohé zo študijných programov majú jedinečné
zastúpenie na Slovensku.
FPV UMB predložila v roku 2008 dokumentáciu ku komplexnej akreditácii so
žiadosťou o priznanie práv na uskutočňovanie 52 študijných programov.
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Zastúpenie ŠP podľa stupňa štúdia
1,95%

7,69%

100%
45,45%

48,08%

50%
52,60%

44,23%

0%
Súčasnosť

Akreditácia 2008
Bc.

Mgr.

PhD.

Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, že fakulta smeruje štruktúru zastúpenia študijných
programov podľa stupňa štúdia v súlade s dlhodobým zámerom univerzity a trendov štruktúry
študijných programov daných akreditačnou komisiou pri MŠ SR. Znížil sa počet ŠP v 1.
stupni štúdia a vzrástol počet ŠP v 2. a 3. stupni. Smerovanie je teda v intenciách nižšieho
počtu ŠP 1. stupňa a následnou možnosťou pokračovania v štúdia vo viac vetvenom module
ŠP 2. stupňa.

Študenti
Na Fakulte prírodných vied UMB študovalo k 31.10.2008 spolu 2789 študentov.
Tabuľka č. 8.31 zobrazuje počet študentov na jednotlivých študijných programoch príp.
študijných odboroch.
Tab. 8.31 Počet študentov FPV UMB k 31.10.2008
Študijný program - bakalársky stupeň
aplikovaná informatika
environmentálna chémia
environmentálne manažérstvo múzejných zariadení
environmentálne manažérstvo výchovných zariadení
geografia a krajinná ekológia
matematická štatistika a finančná matematika
matematika
systematická biológia a ekológia
systémová ekológia
učiteľstvo praktickej prípravy
učiteľstvo akademických predmetov

Spolu

854

Študijný program - magisterský stupeň
aplikovaná informatika
environmentálna chémia
environmentálne manažérstvo múzejných zariadení
environmentálne manažérstvo výchovných zariadení
matematická štatistika a finančná matematika
systémová ekológia
učiteľstvo akademických predmetov
učiteľstvo technických odborných predmetov

Spolu

Forma štúdia
Denná
Externá
94
49
56
12
62
28
55
44
62
32
20
0
12
0
66
0
97
60
114
603
216
0

828

Forma štúdia
Denná
Externá
9
22
22
8
35
21
46
67
11
0
25
18
39
28
0
639

187

803

Spolu
143
68
90
99
94
20
12
66
157
717
216

1682

Spolu
31
30
56
113
11
43
67
639

990
152

Forma štúdia

Študijný odbor - magisterský stupeň

Denná

environmentálna ekológia v špecializácii environmentálna
chémia
environmentálna ekológia v špecializácii krajinná ekológia
matematika v špecializácii matematická štatistika a finančná
matematika
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Spolu 1. a 2. stupeň - súbežne
Spolu študentov FPV

Spolu

Externá

10

0

10

25

17

42

7

0

7

58

0

58

100
1141

17
1648

117
2789

FPV UMB uskutočňuje výučbu kombinovanou metódou len v externej forme štúdia
vo všetkých študijných programoch.

Počet študentov (Bc. a Mgr.) na FPV UMB 2002-2008

3018

2984

2972

2240

2161

1881

2137

1070

2002

1682

1629

1568
1170

2789

2667

2657

1089

1137

2003

2004
Bc.

823

835

2005

2006

Mgr. (2r., 5r.)

1038

1107

2007

2008

Spolu

Počet študentov (PhD.) na FPV UMB 2002-2008
113
105

104

97

91

93

91

83

82

80

71

65

58
39

14

2002

12

2003

22

15

2004
Interní

2005
Externí

24

2006

28
19

2007

2008

Spolu
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Školné
Výšku školného pre akademický rok 2008/2009 pre dennú a externú formu štúdia
v zmysle § 92 ods. 1 až 9 a § 113a ods. 7 až 12 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a duplicite
štúdia ŠP) Akademický senát FPV schválil dňa 23.11.2007 vo výške 18 000,- Sk. V súlade so
zákonom o vysokých školách sa k 31.10.2007 určili študijné programy v externej forme
štúdia, ktoré sa budú zabezpečovať bezplatne s predpokladaným počtom študentov, ktorí sa
zapíšu od akademického roka 2008/2009. Zároveň sa schválila výška školného pre
spoplatnené študijné programy ponúkané v externej forme štúdia. Výška školného
spoplatnených študijných programov v externej forme štúdia na FPV UMB v akademickom
roku 2008/2009 v zmysle § 89 ods. 4 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je uvedená v tabuľke č. 8.32.
Tab. 8.32 Výška školného spoplatnených študijných programov
Študijný program
Aplikovaná informatika
Geografia a krajinná ekológia
Učiteľstvo praktickej prípravy
Učiteľstvo technických odborných predmetov
Environmentálna chémia
Didaktika odborných technických predmetov
Environmentálna politika v organizáciách
Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Stupeň
VŠ

Forma
štúdia

Výška
školného

1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.

externá
externá
externá
externá
externá
externá
externá
externá

17 000,- Sk
15 000,- Sk
17 000,- Sk
20 000,- Sk
20 000.-Sk
8 000,- Sk
8 000,- Sk
8 000,- Sk

Tab.8.33 Bezplatné študijné programy
Študijný program

Stupeň VŠ

Forma
štúdia

1.
1.
1.
2.
2.
2.

externá
externá
externá
externá
externá
externá

Environmentálny manažment múzejných zariadení
Environmentálny manažment výchovných zariadení
Systémová ekológia
Environmentálny manažment múzejných zariadení
Environmentálny manažment výchovných zariadení
Systémová ekológia

Rozširujúce štúdium
Tab. 8.34 Počet študentov rozširujúceho štúdia

Rozširujúce štúdium geografie
Rozširujúce štúdium informatiky

1. rok

2. rok

3. rok

28

29
6

4
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Doktorandské štúdium
Doktorandské štúdium FPV UMB realizuje vo vedných odboroch v zmysle zákona
č. 172/1990 Z.z o vysokých školách a vyhlášky č. 131/1998 Z.z. o doktorandskom štúdiu.
V zmysle týchto zákonov sa realizuje v nasledovných odboroch:
Teória vyučovania fyziky
Matematická analýza
Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii
 teória vyučovania chémie
 teória vyučovania technických odborných predmetov
Práva realizovať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných
prác a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť vo vyššie uvedených odboroch priznané podľa
zákona č. 172/1990 Z.z. zanikajú 31. decembra 2009.
V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách má FPV UMB v súčasnosti
akreditované doktorandské štúdium v nasledovných študijných programoch:
Environmentálna politika v organizáciách
ŠO 4.3.3 Environmentálny manažment (katedra environmentálneho manažérstva)
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
ŠO 9.1.1 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (katedra matematiky)
Didaktika odborných technických predmetov – technická výchova
ŠO 1.1.10 Odborová didaktika (katedra techniky a technológií)

Tab. 8.35 Počet doktorandov k 31.10.2008
Študijný program
didaktika odborných technických predmetov
didaktika odborných technických predmetov
environmentálna politika v organizáciách
environmentálna politika v organizáciách
matematická analýza
pravdepodobnosť a matematická štatistika
pravdepodobnosť a matematická štatistika
teória vyučovania fyziky
teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy
SPOLU

Forma štúdia
Denná
Externá
3
0
0
2
11
0
0
20
0
2
5
0
0
1
0
4
0
10
19
39

Spolu
3
2
11
20
2
5
1
4
10
58

Tab. 8.36 Počet absolventov doktorandského štúdia
Teória vyučovania chémie
Teória vyučovania geografie
Teória vyučovania technických odborných predmetov
Teória vyučovania fyziky
Environmentálna politika v organizáciách * (VR neschvaľuje)

2
1
3
2
4
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Rigorózne konanie
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky
a obhajoby rigoróznych prác v nasledovných študijných programoch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

učiteľstvo biológie
učiteľstvo fyziky
učiteľstvo geografie
učiteľstvo chémie
učiteľstvo informatiky
učiteľstvo matematiky
učiteľstvo technickej výchovy
učiteľstvo technických odborných predmetov

V týchto študijných programoch sa získava akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke
„PaedDr.“)
1.
2.
3.
4.
5.

environmentálna chémia
environmentálne manažérstvo výchovných zariadení
environmentálne manažérstvo múzejných zariadení
systémová ekológia
matematická štatistika a finančná matematika

V týchto študijných programoch sa získava akademický titul „doktor prírodných vied“
(v skratke „RNDr.“)

Štátne skúšky
Tab. 8.37 Úspešnosť na štátnych skúškach v dennej a externej forme štúdia v 1. stupni VŠ
Úspešnosť na štátnych skúškach v dennej forme štúdia

Študijné odbory a špecializácie

Aplikovaná informatika
Muzeológia
Environmentálna chémia
Environmentálne manažérstvo
múzejných zariadení
Environmentálne manažérstvo
výchovných zariadení
Geografia a krajinná ekológia
Matematická štatistika a finančná
matematika
Systematická biológia a ekológia
Systémová ekológia
Učiteľstvo akademických
predmetov

Z toho
% podiel
počet
%
Úspešní
absolventov
Počet
Prihlásení
absolventov
úspešnosti
absolventi
prijatých
na ŠS
k počtu
Neúspešní
spolu
ŠS
prospeli
zapísaných*
prospeli
s vyzn.
51
32
30
30
93,75
58,82
3
2
2
66,67
54
22
19
2
17
86,36
35,19
39

17

16

1

15

94,12

41,03

22

18

18

1

17

100,00

81,82

56

31

30

30

96,77

53,57

11

11

10

10

90,91

90,91

12
72

11
22

8
20

2

6
20

72,73
90,91

66,67
27,78

135

42

33

1

32

78,57

24,44

13

13

13

100,00

222

199

Učiteľstvo praktickej prípravy **
Spolu

452

7

192

0

89,64

44,03
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Úspešnosť na štátnych skúškach v externej forme štúdia

Študijné odbory a špecializácie

Aplikovaná informatika
Geografické informačné systémy
Majster odbornej výchovy
Učiteľstvo praktickej prípravy
Environmentálna chémia
Environmentálny manažment
múzejných zariadení

Z toho
% podiel
počet
%
Úspešní Počet
Prihlásení
absolventov
absolventov
absolventi
úspešnosti
k počtu
prijatých
na ŠS
Neúspešní
spolu
ŠS
prospeli
zapísaných*
prospeli
s vyzn.
35
22
18
18
1
81,82
51,43
1
1
1
100,00
4
4
4
100,00
179
174
174
11
163
100,00
97,21
19
8
8
2
6
100,00
42,11
17

8

8

8

100,00

47,06

8

6

6

6

100,00

75,00

19
20

16
19

1

16
18

2

Systémová ekológia

28
33

84,21
95,00

57,14
57,58

Spolu

319

262

254

14

240

3

96,95

79,62

Environmentálny manažment
výchovných zariadení
Geografia a krajinná ekológia

* Je to podiel absolventov k počtu zapísaných študentov na daný študijný program spätne na akademický rok
v závislosti od štandardnej dĺžky. Tento údaj nie je však presný, nakoľko štúdium v danom akademickom roku
ukončia aj študenti, ktorí študujú príslušný študijný program v nadštandardnej dĺžke, resp. štúdium ukončia za
kratšiu dobu ako je štandardná dĺžka štúdia. Kde nie je uvedený podiel, ide o študijné programy, u ktorých počet
zapísaných študentov nie je možné zistiť.
** Študenti PF UMB. Centrálny register študentov ich ale už registruje ako našich absolventov.

Tab. 8.38 Úspešnosť na štátnych skúškach v dennej a externej forme štúdia v 2. stupni VŠ
Úspešnosť na štátnych skúškach v dennej forme štúdia

Študijné odbory a špecializácie

Krajinná ekológia
Environmentálna chémia
Environmentálne manažérstvo
múzejných zariadení
Environmentálne manažérstvo
výchovných zariadení
Geografia - konverzná
Matematická štatistika a finančná
matematika
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov
Spolu

Z toho
% podiel
počet
%
Úspešní
Počet
Prihlásení
absolventov
absolventov
úspešnosti
absolventi
k počtu
prijatých
na ŠS
Neúspešní
spolu
ŠS
prospeli
prijatých*
prospeli
s vyzn.
25
16
16
1
15
100,00
7
7
5
1
4
71,43
71,43
14

10

10

1

9

100,00

71,43

22

21

21

8

13

100,00

95,45

14

10

8

8

80,00

57,14

11

8

7

7

87,50

63,64

95

65

63

2

61

1

96,92

66,32

188

137

130

13

117

1

94,89

69,15

Úspešnosť na štátnych skúškach v externej forme štúdia

Študijné odbory a špecializácie

Krajinná ekológia
Environmentálny manažment
múzejných zariadení
Environmentálny manažment
výchovných zariadení
Učiteľstvo technických odborných
predmetov
Spolu

Z toho
% podiel
počet
Úspešní %
absolventov
Počet
Prihlásení
absolventov
úspešnosti
absolventi
k počtu
prijatých
na ŠS
Neúspešní
spolu
ŠS
prospeli
prijatých*
prospeli
s vyzn.
23
19
17
1
16
89,47
73,91
18

18

18

3

15

100,00

100,00

19

19

17

8

9

89,47

89,47

212

212

210

67

143

99,06

99,06

272

268

262

79

183

97,76

96,32

0
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Cena dekana na Fakulte prírodných vied v akademickom roku 2007/2008 bola
udelená za pôvodnú vedecky inter-disciplinárnu kvalitnú prácu s možnosťou praktického
využitia pri prírodovednom a vlastivednom vzdelaní žiakov absolventke magisterského štúdia
Emílii Marčokovej. Cena dekana bola odovzdaná na slávnostnej promócii FPV UMB.

Štipendiá študentov
Fakulta poskytuje štipendiá v zmysle Štipendijného poriadku UMB a to – sociálne,
motivačné a doktorandské. Štipendium sa poskytuje študentom dennej formy štúdia v 1., 2.
a 3 stupni vysokoškolského štúdia.
Tab. 8.39 Žiadosti o priznanie sociálneho štipendia
Celkový počet
podaných žiadostí

Priznané sociálne
štipendium –
celkový počet

Nepriznané sociálne
štipendium –
celkový počet

Zastavené konanie vo
veci priznania
sociálneho štipendia

264

221

43

4

Celková suma, ktorá bola vyplatená k 31.12.2008 na sociálnych štipendiách je 7 705 100.Sk.
Motivačné štipendium
Motivačné štipendiá boli študentom vyplatené v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doktorandské štipendium
FPV UMB poskytuje doktorandské štipendium v zmysle § 54 ods. 18 zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doktorandovi
v dennej forme štúdia sa poskytuje štipendium na čas trvania tohto štúdia, a to odo dňa zápisu
na doktorandské štúdium až do dňa skončenia štúdia, maximálne však do štandardnej dĺžky
trvania štúdia (3 roky). Štipendium sa poskytuje počas celého akademického roka. Počas
prerušenia doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme štúdia štipendium
neposkytuje.

Pedagogická prax
Pedagogickú prax pre študentov FPV UMB zabezpečovali katedroví koordinátori
pedagogickej praxe v spolupráci s pracovníčkou oddelenia pedagogickej činnosti. Realizovala
sa u študentov v 3. roku bakalárskeho štúdia náčuvovou, v 4. roku doznievajúceho
magisterského štúdia priebežnou a v 5. roku štúdia súvislou praxou. Jej obsah bol v súlade
s učebným plánom a prax bola konkretizovaná hospitačnou, asistentskou a pedagogickou
činnosťou študenta. Pedagogická prax sa realizovala na základných a stredných školách
v Banskej Bystrici.

Prijímacie konanie na akademický rok 2008/2009
Priebeh prijímacieho konania bol realizovaný podľa harmonogramu. Zmena termínu
nebola možná. Obsahová a organizačná príprava vychádzala z ponuky akreditovaných
študijných programov na FPV UMB. Informácie o možnostiach štúdia boli vydané v zmysle
vyhlášky č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia.
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Tab. 8.40 Vyhodnotenie prijímacieho konania na ak. rok 2008/2009 na 1. a 2. stupeň
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia - denná forma
Učiteľstvo akademických predmetov v študijných
programoch

FŠ PPPU UPPPU
218

217

PPrihU
258

PPrijU Zapísaní
223

91

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov
a študijného odboru učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
45

21

11

10

8

50

50

58

52

36

305

328

543

353

164

200

180

192

192

127

185

111

122

116

88

165
38
Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru učiteľstvo
akademických predmetov a študijného odboru učiteľstvo profesijných
predmetov a praktickej prípravy

39

39

31

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy
Neučiteľské študijné programy

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia - externá forma
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy

Neučiteľské študijné programy

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia - denná forma
Učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch

30

2

5

5

1

170

116

116

116

97

300

300

477

295

234

80

77

87

87

74

SPOLU Bc. DFŠ

618

616

870

638

299

SPOLU Bc. EFŠ

385

291

314

314

215

SPOLU Mgr. DFŠ

365

156

160

160

129

SPOLU Mgr. EFŠ

380

377

564

382

308

SPOLU Bc. + Mgr. DFŠ

983

772

1030

798

428

SPOLU Bc. + Mgr. EFŠ

765

668

878

696

523

Neučiteľské študijné programy

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia - externá forma
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy
Neučiteľské študijné programy
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Vysvetlivky
PPPU

Plánovaný počet prijatých uchádzačov

UPPPU

Upravený plánovaný počet uchádzačov

PPrihU

Počet prihlásených uchádzačov

PPrijU

Počet prijatých uchádzačov

Zapísaní

Počet zapísaných študentov

Tab. 8.41 Pomer počtu zapísaných študentov Bc. a Mgr. stupňa
Stupeň
VŠ

Pomer počtu
zapísaných
k plánovanému počtu

Pomer počtu
zapísaných k počtu
prijatých

Denná forma
štúdia

Bc.
Mgr.

299/616
129/156

299/638
129/160

Externá forma
štúdia

Bc.
Mgr.

215/291
308/377

215/314
308/382

951/1440

951/1494

Forma štúdia

SPOLU

V 3. stupni vysokoškolského štúdia bolo prijatých 5 interných doktorandov a 8
externých doktorandov. Nasledujúca tabuľka uvádza študijné programy, v ktorých sa
doktorandi prijímali.
Tab. 8.42 Počet prijatých doktorandov
Študijný program
Environmentálna politika v organizáciách
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Spolu

Počet prijatých
interných doktorandov
3
2
5

Počet prijatých
externých doktorandov
7
1
8

8.4.3 Vedeckovýskumná činnosť
Podpora vedy a výskumu bola aj v roku 2008 jednou z význačných priorít fakulty.
Kvalitný výskum je nevyhnutnou podmienkou na poskytovanie kvalitného VŠ vzdelávania,
hlavne pokiaľ ide o druhý a tretí stupeň štúdia, a je tiež úzko spojený s kvalifikačným rastom
učiteľov fakulty.
V r. 2008 stáli pred FPV v oblasti vedy a výskumu dve základné úlohy:
•
Pripraviť zodpovedne hodnotiace správy za jednotlivé vedné oblasti do komplexnej
akreditácie a obstáť pri obhajobe dosiahnutých vedeckých výsledkov pred verifikačnou
komisiou pracovnej skupiny,
•
prijať po diskusii v akademických a vedeckých orgánoch fakulty dlhodobú stratégiu
rozvoja vedy a výskumu na obdobie rokov 2008–2013.
Príprava hodnotiacich správ a rovnako zverejnené hodnotenie úrovne VŠ v správe
agentúry ARRA nám ukázali (skôr pripomenuli) naše silné a slabé stránky vo vede a výskume
na fakulte. V predloženej správe pre AK dostačovali naše publikačné výstupy, podmienky pre
výskum a ocenenia výsledkov vedy a výskumu iba na hodnotenie „C+“ za obdobie rokov
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2002–2007. V hodnotení ARRA sme sa vo všetkých indikátoroch kvality orientovaných na
vedu umiestnili spravidla na 5.-6. mieste spomedzi 8 prírodovedeckých fakúlt v SR. Osobitnú
pochvalu ARRA sme dostali za výrazný nárast finančných grantových prostriedkov zo zahraničia.
Vychádzajúc z opatrení prijatých v „Dlhodobej stratégii rozvoja vedy a výskumu“ sme
sa v r. 2008 usilovali (1) prehĺbiť vedecko-výskumnú orientáciu pracovísk fakulty
(organizačné a personálne zmeny, materiálno-technické vybavenie), (2) zvýšiť podiel
profesorov, docentov a ostatných tvorivých pracovníkov, (3) zvýšiť úspešnosť pri podávaní
projektov a (4) zvýšiť medzinárodné uznanie našich vedeckých výsledkov.

Zameranie výskumu
Vedecko-výskumná činnosť sa na fakulte realizuje prostredníctvom riešenia
schválených projektov orientovaných väčšinou do základného výskumu prírodných
a matematicko-informatických vied. Lídrom vo vede a výskume je na FPV vedná oblasť
Matematika a štatistika (dynamické systémy, teória grafov, fuzzy množiny či aplikovaná
štatistika). Katedra matematiky ako jediné pracovisko na fakulte sa úspešne uchádzalo
o zapojenie sa do siete centier excelentnosti (v spoločnom projekte s PF UPJŠ a FPV ŽU). Na
fakulte sa veľmi úspešne rozvíjajú (podľa dosiahnutých výstupov a získaných ocenení) dve
ďalšie pracoviská zamerané na oblasť teoretickej fyziky (skúmanie hmoty v extrémnych
podmienkach) a teoretickej chémie (molekulové modelovanie a kvantovo-chemické výpočty).
Za úspešný je možné považovať aj projekt gridových technológií (informatické vedy), ktorý
nám otvára široké pole spolupráce s ostatnými VŠ inštitúciami a vedeckými ústavmi.
Geografia sa orientuje na zdroje prírodnej a humánnej sféry regiónov stredného Slovenska
a na geoinformačne orientované metódy geomorfologického a geologického výskumu.
Biologicko-ekologicko-environmentálne disciplíny sú zamerané viac na aplikovaný výskum
(diagnostika rastlinných škodcov, revitalizácia spustnutých pôd alebo území zaťažených
v minulosti banskou činnosťou, systém environmentálneho riadenia). Tradične je časť
výskumu orientovaná na teóriu vyučovania prírodovedných a technických predmetov (písanie
učebníc pre ZŠ a SŠ, príprava učebných pomôcok a vzdelávacích programov).
Na podporu rozvoja vedecko-výskumných aktivít FPV v r. 2008 založila v spolupráci
s SAV spoločný Geologicko-biologický inštitút so sídlom v Banskej Bystrici.
Okrem toho pracoviská fakulty spolupracujú pri riešení výskumných projektov
s univerzitami a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko,
Belgicko, Srbsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, USA, Austrália a ďalšie).

Rozvojové programy
Posilňujú druhý atribút hodnotenia (podľa AK) vedeckej úrovne pracovísk. Využívajú
sa na to finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (cez grantové agentúry MŠ SR), rozvojové
programy MŠ SR a finančné prostriedky, ktoré dokáže fakulta získať z podnikateľskej
činnosti v spolupráci s občianskym združením PRÍRODA. Časť vybavenia laboratórií a prístrojov bolo možné získať z KV zo zahraničných grantov.
V roku 2008 boli realizované na FPV tieto rozvojové programy:
•
•
•
•

Laboratórium mechaniky – novorekonštruovaná miestnosť s novým laboratórnym
a PC vybavením
Prírodovedné centrum informačných technológií (PCIT)
Pracovisko elektrónovej mikroskopie (Geologicko-biologický inštitút)
Jednoodborové novozriadené ŠP získali na vybavenie infraštruktúry finančný obnos
2,563 tis. Sk.
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Personálne zabezpečenie výskumu
Na plnení úloh v oblasti vedy a výskumu sa podieľalo v r. 2008 80 tvorivých
pracovníkov (TP), z toho 12 profesorov, 24 docentov a 44 pracovníkov s PhD. zamestnaných
na riadne ustanovený pracovný čas. Za profesora bol vymenovaný doc. Ľ. Snoha, DrSc.,
docentami sa stali RNDr. M. Medveď, PhD. a Mgr. M. Grendár, PhD. Titul DrSc. získal doc.
J. Spišiak, CSc. Počet profesorov a docentov sa za ostatné roky veľmi nezmenil; v r 2008
predstavoval 35% z učiteľského zboru. Zvyšuje sa však počet učiteľov s PhD. V r. 2008 ho
získali 7 odborní asistenti a podiel zo všetkých učiteľov je 77% (priemer na PríF v SR je
65%). Počet TP na jednotlivých pracoviskách FPV v r. 2008 je uvedený v Grafe 1.

Graf 1: Tvoriví pracovníci FPV v r. 2008
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Nevýhodou je nerovnomerné zastúpenie TP na jednotlivých katedrách (37–84%)
a rovnako aj fakt, že FPV nemá akreditované práva na vymenúvacie konanie za profesora
a docenta v žiadnom ŠO. Na druhej strane je celkom uspokojivý priemerný počet denných
doktorandov – absolventov na počet profesorov a docentov, 0,28. (priemer na PríF v SR je
0,35).

Grantové projekty
V r. 2008 sa riešili na FPV 4 medzinárodné projekty: Leonardo da Vinci II program
(Computerised laboratory in science and technology teaching, ved. riešiteľ: RNDr. J. Raganová), Socrates (Stakeholders tune European physics studies by the European physics education
network, doc.R. Baník), Tempus (Network education at Faculties of Science in Serbia, doc.V.
Janiš) a DAAD (Search for the onset of deconfinement and the QCD critical point with the
help of event by event fluctuations, Mgr. B. Tomášik). Potešiteľný je trend výrazne zvýšených finančných grantových prostriedkov zo zahraničia. Tieto projekty priniesli FPV 4,283
tis. Sk.
V rámci podprogramu „VŠ veda a technika“ boli v r. 2008 podporené výskumné
aktivity 18 VEGA projektov v oblasti základného výskumu, 7 KEGA projektov v oblasti
výskumu pre rezort školstva a rovnaký počet APVV projektov (4 na propagáciu vedy
a výskumu a 3 zo základného výskumu). Celkový počet domácich grantov s v r. 2008 zvýšil;
na účet riešiteľov VEGA prišlo 1,428 tis. Sk (BV) a 478 tis. Sk (KV). Dotácia pre KEGA
projekty: 387 tis. Sk (iba BV) a dotácia pre APVV projekty: 1,087 tis. Sk (BV) a 478 tis. Sk
(KV).
Graf 2 a 3 znázorňuje sumu finančných prostriedkov zo vzdelávacích resp vedeckých
grantových agentúr a zároveň grantové prostriedky na jedného tvorivého pracovníka podľa
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pracovísk FPV. Fakultný priemer na 1 TP z vedeckých grantov je 42,3 tis. Sk a po započítaní
príjmov aj zo zahraničných grantov je 95,8 tis. Sk.

Graf 2: Suma zahraničných a domácich vzdelávacích
grantov (v tis. Sk) v r. 2008
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Graf 3: Suma grantov (v tis. Sk) VEGA, KEGA a APVV
na tvorivého pracovníka v r. 2008
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Publikačná činnosť
FPV sa v zhode s kritériami AK usiluje o také publikačné výstupy, ktoré by jej v tejto
oblasti vedy a výskumu priniesli hodnotenie A alebo B. Zatiaľ iba vedná oblasť Matematika
a štatistika získala najvyššie hodnotenie (A). Ostatné pracoviská fakulty balancujú v hodnotovom vyjadrení medzi B a C.
Na FPV bolo v r. 2008 v knižnici UMB registrovaných 423 bibliografických výstupov
(rok predtým 272). Zvýšený počet záznamov si vysvetľujeme skutočným nárastom publikovaných prác, ale rovnako sa výrazne zvýšila aj disciplinovanosť autorov pri nahlasovaní svojich
publikačných výstupov do centrálneho knižničného registra UMB (on-line prihlasovacie
formuláre sa napriek počiatočnej averzii osvedčili).
Zvýšené úsilie TP pracovníkov fakulty, čiastočne aj finančná motivácia zo strany
vedenia fakulty, a pochopenie nevyhnutnosti presadiť sa kvalitnou vedou aj v medzinárodnom
kontexte sa prejavilo v miernom náraste produkcie vedeckých monografií, kapitol v monografiách a recenzovaných vedeckých článkov v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Je
predpoklad, že ak by sme udržali zvyšujúci sa trend v rozhodujúcich kategóriách publikačných výstupov (hoci aj na úkor zle hodnotených štúdií v zborníkoch), mohli by sme pri ďalšej
komplexnej akreditácii počítať s lepším hodnotením vo viacerých vedných oblastiach; okrem
matematiky aj v chémii, fyzike ale tiež v biológii, ekológii a environmentálnych disciplínach.
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Zvlášť pre študentov je potešiteľný aj zvýšený počet vydaných VŠ učebných textov alebo
učebníc pre ZŠ a SŠ.
Prehľad publikačnej činnosti za obdobie rokov 2006–2008 v rozhodujúcich
kategóriách publikačnej činnosti je uvedený v Grafe 4 a 5.

Graf 4: Monografie publikované na FPV v r. 2006 - 2008
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Graf 5: Práce v časopisoch, skriptá a učebnice publikované
na FPV v r. 2006-2008
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Pri publikáciách sa ako problém javí nerovnomerné zastúpenie kategórie A
v jednotlivých vedných oblastiach (argumenty o chýbajúcich CC časopisoch v niektorej vednej oblasti sú dnes málo presvedčivé). Podobne v rámci jednej vednej oblasti sa obvykle
vyskytuje aj vo vekove vyzretých pracovných kolektívoch iba obmedzený okruh autorov
píšucich do CC časopisov. Prehľad o celkovom počte publikácií (registrovaných bez
časového obmedzenia) v databáze Web of Science a priemerného počtu publikácií na jedného
TP katedry je uvedený v Grafe 6.

Graf 6: Počet publikácií vo Web of Science na TP
131
94
72

Počet prác
Na 1TP

48
28
7,7
KM

9,4
KCH

12

KF

5,3
KBE

19
2,3

KI

1,9
KGEO

12
1,7
KEM

9

1

KTT

164

V atribúte Ocenenie výsledkov výskumu zohrávajú dôležitú úlohu citácie v časopisoch
s vysokým IF. Počet SCI citácií (s vylúčením autocitácií) za rok 2008 na vedecké články
v databáze Web of Science a priemerný počet SCI citácií za rok 2008 na jedného tvorivého
pracovníka katedry je uvedený v Grafe 7.

Graf 7: Počet SCI citácií na tvorivého pracovníka v r. 2008
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Poznámka: V r. 2007 bol priem. počet SCI citácii na tvorivého pracovníka v skupine PríF v SR 12; na FPV 3,2.
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Graf 8: Vstupy do vedy a cena čas. článku (v tis. Sk) v r. 2008
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„Najvyššiu cenu“ majú články registrované v kategórii A (všetky články KCH, KF
a väčšina článkov KM – ľavá plocha grafu). Články ostatných katedier sú síce
niekoľkonásobne lacnejšie, ale v konečnom dôsledku sú iba z kategórie B a väčšinovo C
(pravá plocha grafu). Stratégia FPV je jasná, obmedziť slabo hodnotené práce kategórie C
a D, získať zaostávajúce katedry pre publikovanie CC článkov a využiť tak finančné vstupy
na viac kvalitnejších publikácií.
Takmer všetky publikačné výstupy kategórie A sú z teoretických vedných oblastí (čo
je tak trochu paradox vo vzťahu k finančným nárokom). Pravdou však je, že experimentálne
vedné oblasti si zatiaľ nedokážu zabezpečiť dostatok finančných grantových zdrojov na svoj
rozvoj. A ešte jedna poznámka: 48% vedeckých článkov v kategórii A a B registrovaných
v r. 2008 na FPV má prvého autora z inej inštitúcie. Znamená to, že vedecký výskum na
fakulte nie je izolovaný a zároveň je i rešpektovaný (to je potešiteľné), no zároveň platí, že je
do veľkej miery odkázaný na spoluprácu s inými VŠ inštitúciami či vedeckými ústavmi.
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Organizácia vedeckého života
Aj pod vplyvom akreditácie sa na jednotlivých pracoviskách fakulty sformovali okolo
vedúcich osobností početne neveľké (3-7 členné) výskumné tímy, ktoré si samy určujú svoje
ciele a spôsob ich realizácie. Zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov majú hlavne
vedúci tímov a vedúci príslušných katedier.
Neodmysliteľnou súčasťou vedeckého života na fakulte je pravidelný cyklus
prednášok s názvom „Prírodovedné kolokvium“. Jeho iniciátorom a dosiaľ hlavným
organizátorom je Mgr. B. Tomášik, PhD. (Katedra fyziky). Na kolokviu prednášajú poprední
domáci a zahraniční odborníci; v r. 2008 sa uskutočnilo 14 prednášok z viacerých oblastí
prírodných vied, ale aj napr. z medicíny.
Pre vyhranenejšiu časť záujemcov sú určené pravidelné odborné prednášky s názvom
„Semináre z fyziky a didaktiky fyziky“ (Mgr. B. Tomášik, PhD.) alebo cyklus prednášok
pod názvom „Aká si mi krásna...“ z matematických disciplín, ktorý organizuje prof. B.
Riečan, DrSc. (Katedra matematiky).
Pracoviská FPV sa aktívne podieľajú aj na organizovaní vedeckých a odborných
konferencií. Z konferencií boli publikované plnotextové zborníky alebo abstrakty. V r. 2008
FPV (spolu) organizovala týchto 8 konferencií:
•

Trojkráľová konferencia mladých fyzikov pôsobiacich na rôznych pracoviskách na
Slovensku i vo svete (Katedra fyziky, org. Mgr.B. Tomášik, 6.1., Banská Bystrica)

•

DidInfo ′08 pre učiteľov všetkých typov škôl (Katedra informatiky, doc. Ľ. Trajteľ, 3.4. 4. Banská Bystrica)

•

SlovTec′08 6th meeting of the Central European Tectonic Studies Group (Katedra
geografie a krajinnej ekológie, doc. J. Spišiak, DrSc., 23-26.4., Úpohlav)

•

Evolúcia – Quo vadis?! Českoslov. konferencia evolučných biológov (Katedra
biológie a ekológie, doc. R. Alberty, 18.-22. 6., Donovaly)

•

Technické vzdelávanie ako súčasť prírodovedného vzdelávania (Katedra techniky
a technológií, doc. M. Ďuriš, 2.-3. 9., Veľká Lomnica)

•

Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny (Katedra
environmentálneho manažérstva a Katedra biológie a ekológie, 17.10)

•

Computer Science Education Workshop. Českoslov. stretnutie pracovníkov inform.
katedier VŠ škôl (Katedra informatiky, 23.-24. 10., Banská Bystrica)

•

Geografický výskum v priestore a v čase, venovaná životnému jubileu doc. V. Barana
a doc. P. Michala (Katedra geografie, 23.10., Banská Bystrica)

Pozvanými prednášateľmi na konferenciách v r. 2008 boli:
Ing. J. Pavlovkin, doc. D. Novák (Riga), RNDr. N. Polčák, doc. A. Gajdoš, Ing. P. Urban (Pavlov, ČR), prof. P. Bitušík (Brno), doc. M. Medveď (Namur, Belgicko), prof.
M. Melicherčík (Olomouc), doc. D. Melicherčíková (Olomouc), prof. M. Svítek (Drážďany), doc. Ľ. Trajteľ, prof. Ľ. Snoha (Bedlewo, Poľsko), doc. M. Grendár (Compiegne, Francúzsko), prof. B. Riečan (Miláno a Hong Kong).
Okrem konferenčných materiálov vychádzajú na FPV v edícii „Acta Universitatis Matthiae
Belii“ viaceré vedecké periodiká:
•

Series Mathemathics, v AJ (editor: doc. R. Nedeľa, DrSc.)

•

Séria Technická výchova (doc. M. Ďuriš, CSc.)

•

Séria Environmentálny Manažment (doc. M. Švecová, CSc.)
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Ďalšie fakultné periodiká s iným názvom:
•

Matthias Belivs Univ Proceedings / Biological serie, v AJ (doc. R. Alberty, CSc.)

•

Geografická revue (doc. A. Gajdoš, PhD., RNDr. P. Hronček, PhD.).

Vedecká výchova
V doktorandskom štúdiu (pozri výročnú Správu o vzdelávacej činnosti) bola za
vynikajúce študijné výsledky ocenená v r. 2008 prezidentom SR I. Gašparovičom RNDr. A.
Michalíková, PhD. ako „študentská osobnosť roka“. Vedenie fakulty podporí aj pripravovaný
zámer zriadenia „Centra doktorandov“.
V r. 2008 FPV vyčlenila pre „Fakultnú grantovú agentúru“ z rozpočtu 60 000.-Sk na
podporu vedecko-výskumnej činnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov –
úspešných bolo 11 projektov. Spôsob podávania žiadostí a záverečná správa o dosiahnutých
výsledkoch riešenia projektu a vynaložení finančných prostriedkov kopíruje podmienky
prijaté MŠ SR v agentúre VEGA. Potešiteľný je nielen narastajúci záujem o finančnú podporu
z fakultnej agentúry, ale aj zvyšujúca sa kvalita väčšiny predkladaných projektov.
V r. 2008 sa uskutočnil XI. ročník súťažnej prehliadky študentských vedeckých
a odborných prác (ŠVOČ). V 6 odborných sekciách súťažilo 34 študentov zo 7 katedier.
Víťazné práce boli finančne odmenené a najlepšie z nich dostali príležitosť reprezentovať
FPV na celoslovenských súťažných prehliadkach. Študent 3. roč. Michal Mereš získal
v celoštátnom kole ŠVOČ 1. miesto v sekcii Fyzika (školiteľ: Mgr. B. Tomášik). Prehľad
počtu študentov zapojených na jednotlivých katedrách do súťaže ŠVOC za obdobie rokov
2006–2008 je znázornený v Grafe 9.

Počet študentov vo ŠVOČ v rokoch 2006-2008
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8.4.4 Medzinárodná spolupráca fakulty
V oblasti medzinárodnej spolupráce sa FPV orientuje na tri hlavné oblasti:
• Zahraničné pobyty študentov a učiteľov v rámci vzdelávacích programov a projektov.
•

Zapojenie sa do vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci so zahraničnými partnermi.

•

Na aktívnu účasť učiteľov a študentov na vedeckých a odborných podujatiach
v zahraničí.
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Vzdelávacie programy
Zo vzdelávacích programov zameraných na mobility študentov a učiteľov máme už
tradične intenzívne aktivity v rámci programu ERASMUS. V r. 2008 mohli naši študenti už
šiesty akad. rok vycestovať na študijné pobyty na zahraničné univerzity. Najväčší záujem je
o štúdium na univerzitách v ČR: Karlovej, Masarykovej a Ostravskej univerzite, vo Fínsku
(Oulu a Raahe) a v Španielsku (Murcia). Záujem študentov o neslovanské krajiny nebýva
veľký; najčastejšou príčinou je slabšia aktívna znalosť anglického jazyka a pridelená suma
finančných prostriedkov, ktorá neumožňuje študentom plnohodnotne sa zapájať do ŠP (napr.
absolvovať platené exkurzie a pod.). Podobne sú na tom s výberom miesta študijných pobytov
aj učitelia; okrem toho častým cieľom zahraničných ciest našich učiteľov sú univerzity
v Poľsku. V r. 2008 predĺžili platnosť 3 ERASMUS bilaterálnych zmlúv a podpísali 5 nových
kontraktov o spolupráci (PríF OU, Ostrava, Pedagogická akadémia Liepaja, Liepaja, LAT,
Utrechtská Fakulta prírodných vied, Utrecht, HOL a Univerzita F. Schillera, Jena, SRN, A.I.
Baysal Univerzita, Bolu, TUR). Celkove tak bolo v tomto roku na FPV platných
12 ERASMUS bilaterálnych zmlúv. Počet vycestovaných študentov a učiteľov FPV (podľa
pracovísk) v rámci kontraktov ERASMUS za obdobie rokov 2006-2008 je znázornený
v Grafe 1.

Graf 1: ERASMUS - počet "outgoing" študentov a učiteľov
2006-2008
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Nezmluvná spolupráca
Tento typ medzinárodnej spolupráce je zameraný hlavne na spoluprácu na úrovni
jednotlivcov či výskumných skupín. Realizuje sa formou spoločného výskumu pri osobných
stretnutiach či na „diaľku“. Významné spoločné výstupy sú vedecké články s výskumníkmi
z ČR, Ukrajiny, Poľska, Talianska, Maďarska, Španielska USA či Austrálie. Prehľad
zahraničných pracovných ciest (113 a rok predtým 74) učiteľov na FPV v r. 2008 je uvedený
v Grafe 2.

Vedecko-výskumná spolupráca
Prehľad medzinárodných grantov (4) a ich riešitelia na FPV sú uvedení v časti správy
3.4 o Vede a výskume.
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Pôsobenie v zahraničných výboroch
M.S. Evgenii Kolomeitsev, PhD. je zástupcom SR v riadiacom výbore Research
Networking Program ESF, ktorého funkcia je rozhodovať o priznaní finančných prostriedkov
na študijné pobyty v rámci EÚ. Viacerí pracovníci FPV sú členmi zahraničných vedeckých
spoločností, členmi redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov alebo boli v r. 2008
kooptovaní do programových výborov zahraničných vedeckých konferencií.

Hlavné zámery na rok 2009
•

Rozširovať spoluprácu so zahraničnými vedeckými pracoviskami.

• Zlepšiť propagáciu FPV smerom do zahraničia, hlavne jej vedeckých výsledkov
(karentované články, zahr. konferencie, skvalitniť web stránky FPV a katedier v AJ a pod.)

8.4.5 Oblasť rozvoja
Informačné a komunikačné technológie
V roku 2008 vypracoval vedúci katedry Informatiky Doc. Ing, Ľudovít Trajteľ audit
IKT na FPV. Uvedený audit sa stáva dôležitým nástrojom pre identifikovaní priorít v rozvoji
Fakulty prírodných vied ako aj pri príprave projektov v rámci relevantných grantových
schém.
Sieťové služby sú na FPV UMB poskytované prevažne prostredníctvom pevnej LAN
siete, iba malá časť služieb je poskytovaná prostredníctvom siete mobilnej. Základom pevnej
siete je štruktúrovaná kabeláž na báze „twisted pair“, sieť má zložitú topológiu, základným
serverom je dnes už „generačne starší/starý“ server Sparc; sieť charakterizuje veľká
hierarchizácia, rôznosť/rôznorodosť serverov „nižších hladín siete“, „platformovosť“ OS
a rovnako aj generačná rozmanitosť a kvalitatívna nevyrovnanosť doplnkových sieťových
komponentov, koncových zariadení a hostiteľských počítačových zostáv (a rovnako aj
spôsobov ich prepojenia/pripojenia). Pracovisko „serverovne“ FPV UMB je už čiastočne
pripravené na moderné modulárne riešenie (pozn.: nedávne využitie miestnosti „Za bufetom“
stavu pomohlo; pomohlo aj čiastočné riešenie klimatizácie. Štandardne používaným
smerovaným protokolom siete LAN FPV UMB je IP (zo skupiny TCP/IP; vo verzii IPv4),
ktorý vytvára základný rámec pre všetky sieťové aktivity fakulty. Pretože tento protokol nebol
pôvodne navrhnutý tak (pozn.: je to totiž protokol bez tzv. spojovej orientácie), aby
garantoval kvalitu všetkých dnes už požadovaných alebo v blízkej budúcnosti očakávaných
sieťových služieb (pozn.: samotný IP nie je koncipovaný pre garantovanie QoS (Quality of
Services), čo je neakceptovateľné pre „synchrónne“ signály (hlas, ..., audio, video)),
„zastupuje“ ho (ak sa to pokúsime takto zjednodušene formulovať, a „vylepšuje“ ho;
v aktivitách, ktoré to vyžadujú) protokol s označením RSVP (Resource Reservation
Protocol).

Výstupy z auditu IKT
-

Do inovačného procesu v oblasti počítačových sietí významne (ale najmä negatívne)
zasahuje ekonomické hľadisko, a ani na FPV to nie je ináč. Pri takomto správaní sa
siahame dnes na FPV „radšej“ k rôznym „upgrade“ starších komponentov, než k ich
nekompromisnému vyradeniu a nahradeniu novšími a modernejšími komponentmi

-

Štruktúrovaná kabeláž, resp. kostra počítačovej siete FPV UMB je vybudovaná na
báze switchových technológií a krútenej dvojlinky; len časti (medzibudovovo;
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medzifakultne) sú realizované na báze optických káblov. Toto do sieťovania LAN
FPV UMB vnáša jednoznačné neprekročiteľné rýchlostné bariéry.
-

Na fakulte je málo „pevných“ prístupových bodov pre študentov. Na chodbách FPV
UMB nie sú k dispozícii žiadne natrvalo nainštalované počítačové zostavy; podobne
počet počítačových zostáv v „I-klube“ je (s ohľadom na „scény“, v ktorých študent
bez počítača dnes už nedokáže splniť požiadavky FPV UMB: predzápis, zápis, rôzne
druhy prístupu do AIS, zatiaľ menej využívaný ale očakávaný masívnejší prístup do
Moodle, štúdium materiálov, kontakt s vyučujúcimi a pod.) absolútne nepostačujúci.

-

Podmienky pre bezdrôtové pripojenie sa do počítačovej siete FPV UMB
prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov (Wireless Access Points) sú taktiež
nevyhovujúce.

-

Spôsob riešenia topológie a spôsob riešenia serverov a zdieľateľných zariadení v sieti
FPV UMB (prílišná rozdrobenosť; existencia viacerých samostatných (koncepčne
a generačne rôznych) serverov katedier je dnes už nevhodný, nemoderný a zastaralý;
vznikajú problémy pri riešení servisu a opráv.

Z vykonaného auditu a z porovnania súčasného stavu siete LAN FPV UMB
s výhľadovým riešením je jasné, že súčasný stav siete LAN FPV UMB je skutočne už
v mnohých bodoch nevyhovujúci a vyžaduje viaceré urýchlené kroky smerujúce k náprave.
Treba počítať s finančnými prostriedkami, treba počítať s kontinuálnou informatizáciou; len
tak sa môže dostaviť úspech.

Centrálna technická jednotka FPV, organizácia a náplň
Počas roku 2008 sa postupne obnovila funkčnosť centrálnej technickej jednotky, ktorá
by mala v najbližšom čase plniť najmä nasledujúce úlohy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizácia licenčnej politiky v oblasti SW – multilicencie, SW disciplína.
Príprava a realizácia systému zálohovania údajov.
Realizácia správy existujúcich serverov, tak aby sa dosiahla maximálna efektívnosť.
Správa siete FPV.
Zabezpečovanie prevádzky a servis informačných systémov FPV – AIS, MOODLE,
Sofia.
Evidencia a optimalizácia HW vybavenia FPV.
Servis HW, evidencia, optimalizácia nákupov.
Realizácia objednávok SW a HW na FPV.
Zabezpečenie prevádzky dataprojektorov a počítačov vo výučbových priestoroch
FPV.
Komunikácia s UAKOM-om.
Technická realizácia elektronických nosičov v rámci edičnej činnosti FPV.

Organizácia CTJ
Uvedené úlohy si explicitne vyžadujú nasledujúce personálne vybavenie, ktoré možno
definovať ako minimálne. V roku 2008 sa postupne vytvorili pre zabezpečenie uvedeného
personálneho obsadenia pracoviska.
Vedúci CTJ – plný pracovný úväzok
Technik CTJ – plný pracovný úväzok
Technik CTJ – ½ pracovný úväzok
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8.4.6 Zamestnanci fakulty
Tab. 8.43 Priemerné počty zamestnancov za rok 2008
Pedagogickí
zamestnanci
profesori
docenti
odborní asistenti
asistenti
lektori
SPOLU

Fyzický Prepočítaný
počet
počet
13,75
13,09
17,33
17,21
100,17
79,41
4,42
4,42
0
0
135,67
114,13

Nepedagogickí
zamestnanci
odborní
prevádzkoví
cent.administratíva
administratíva
SPOLU

Fyzický Prepočítaný
počet
počet
16,75
16,43
6,42
5,88
15,42
15,4
5,08
5,08
43,67
42,79

Zamestnanci
pedagogickí
nepedagogickí
SPOLU

Fyzický Prepočítaný
počet
počet
135,67
114,13
43,67
42,79
179,34
156,92

8.4.7 Hodnotenie kvality výučby
Výsledky ankety študentov UMB o kvalite výučby a o učiteľoch v akademickom roku
2007/2008 sú na stránke www.umb.sk .

171

8.5 Pedagogická fakulta
8.5.1 Všeobecné informácie o fakulte

Adresa fakulty:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
http://www.pdf.umb.sk

Vedenie fakulty:
Dekan:

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

048/436 42 21
Fax: 048/446 44 44
e-mail: vkorim@pdf.umb.sk

Prodekanka pre pedagogickú činnosť:
doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD.

048/436 42 27
e-mail: bkasacova@pdf.umb.sk
Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť:
doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

048/436 42 28
e-mail: skarikova@pdf.umb.sk
Prodekan pre rozvoj:
doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

048/436 42 30
e-mail: juhel@pdf.umb.sk
Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu:
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

048/436 42 24
e-mail: pjusko@pdf.umb.sk
Tajomníčka:
PhDr. Martina Straková

048/436 42 23
e-mail: mstrakova@pdf.umb.sk
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Vedecká rada fakulty
Predseda:
Interní členovia:

prof. PhDr. Vojtech Korim, CSc.
doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.
prof. Mgr. Belo Felix, PhD.
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
doc. PaedDr. Anna Hudecová, CSc.
doc. PaedDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
prof. RNDr. Pavel Kršňák, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc.
doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD., mim. prof.
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.
doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.
doc. PaedDr. Naďa Vladovičová, PhD.

Externí členovia:
doc. PhDr. Marta Flešková, CSc.
prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
doc. PhDr. Milan Portik, CSc.
prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.

Akademický senát fakulty
Predseda:
Podpredseda:
Členovia:

doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD.
Ing. Michal Bartko
PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Mgr. Andrea Fudorová
doc. PhDr. Ivan Kusý, PhD.
PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
Bc. Zuzana Lakomčíková
Mgr. Štefan Ligas, PhD.
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Študentská komora:
Podpredseda:
Členovia:

Andrej Baláž
Petra Comissová
Silvia Chovancová
Michal Kovár
Ľubomír Macejko
Mgr. Petronela Tabačáková
PhDr. Lucia Kamarášová

8.5.2 Vzdelávacia činnosť
Pedagogická fakulta UMB poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch
štúdia v učiteľských a neučiteľských študijných programoch. Toto sa realizuje dennou,
externou formou a v dištančnej resp. forme štúdia. Pedagogická fakulta ponúka len
akreditované študijné programy v príslušnej forme. Realizovali sa v programoch uvedených
v tab. 8.45.
Rok 2008 bol rokom výraznej zmeny v študijnom zameraní PF UMB, čo súviselo so
zmenami na UMB. Študijné programy sa realizujú v spolupráci s pracoviskami FHV a FPV
jednak tie, ktoré sú kombináciou učiteľstva predmetov. Pedagogická fakulta kmeňovo
zabezpečuje vyučovanie predmetov spoločného základu pre všetky kombinácie učiteľských
programov pre učiteľské fakulty UMB (katedra pedagogiky – 16, katedra psychológia – 15,
katedra andragogiky – 4 učitelia).

Tab.8.44 Počet realizovaných študijných programov
v akademickom roku 2007 - 2008 na PF UMB

ŠP
Bc.
Mgr.
Mgr.
staré
odbory

1. roč.
denné Ext.
28
8
4
5

2. roč.
denné Ext.
27
8
3
3

3. roč.
denné Ext.
27
8

4. roč.
denné Ext.

11

2

5. roč.
denné Ext.

15

3

Tab.8.45 Akreditované študijné programy na PF UMB, v ktorých prebieha štúdium
ŠO

1. 1. 1

Názov odboru
a študijného programu
Učiteľstvo na UMB
pedagogicko-psychologický základ
Učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo pedagogiky
Učiteľstvo psychológie

Stupeň
štúdia

Dĺžka
štúdia

Bc.
Mgr.

3
2

doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.

3
2
3
2

doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc.
doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc.
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
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Hlavný garant
a kogarant

ŠO
1. 1. 3

Stupeň
Dĺžka
Názov odboru
štúdia
štúdia
a študijného programu
Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov
Učiteľstvo hudobnej výchovy

Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.

3
2
3
2
3
2

prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. Miroslav Brooš, akad. mal.
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.

Bc.
Mgr.

3
2

doc. Miroslav Brooš, akad. mal.
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.

Učiteľstvo etickej výchovy

Bc.
Mgr.

3
2

Učiteľstvo katechetiky evanjelikál.
cirkví

Bc.
Mgr.

3
2

Učiteľstvo výtvarnej výchovy

Bc.
Mgr.

3
2

doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD.,
mim. prof.
doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD.,
mim. prof.
prof. Milan Sokol, akad. mal.
prof. Mgr. Art. Piotr Jerzy Kunce

Bc.
Mgr.

3
2

doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc.
prof. PaedDr. Karol László, CSc.

Mgr.

2

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Školské hudobné súbory
Učiteľstvo výtvarnej edukácie
Učiteľstvo výtvarnej edukácie
jednopredmtové

1. 1. 4

-

Pedagogika
Pedagogika

Sociálna pedagogika

PhD.

3, 5

prof. PaedDr. Karol László, CSc.
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
doc. PaedDr. Mária Kouteková, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Bc.
Mgr.

3
2

doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská pedagogika
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Bc.
Mgr.
Mgr.

3
2
2

Predškolská a elementárna pedagogika

PhD.

3, 5

doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

PhD.

3, 5

Bc.

3

Mgr.

2

doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD.,
mim. prof.
prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.

Psychológia
Sociálna práca

Bc.

3

doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.

Sociálna práca

Bc.

3

doc. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Pedagogika
1. 1. 9

Andragogika
Andragogika

1. 1. 5

Hlavný garant
a kogarant

Predškolská a elementárna pedagogika

1. 1. 10 Odborová didaktika
Didaktika hudobnej edukácie
2. 1. 12 Teológia
Evanjelikálna teológia a misia
3. 1. 9
3. 1. 14

Evanjelikálna teológia
Psychológia

prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.

Rok 2008 bol prelomovým aj z toho dôvodu, že PF UMB sa pripravovala na
komplexnú akreditáciu. V súvislosti s reorganizáciou sa tak aj a menil profil študijných
programov, ktoré pripravila do akreditačného spisu.
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Tab. 8.46 Študijné programy podané na akreditáciu v roku 2008
v procese komplexnej akreditácie
ŠO

Názov odboru a študijného programu
Učiteľstvo na UMB
Pedagogicko-psychologický základ

D, E
D,E
D,E

Mgr.
Bc.

1. Pedagogické vedy
1.1.1
Učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo pedagogiky
1.1.3

1.1.4

D,E
Bc.
D,E
Mgr.
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Učiteľstvo etickej výchovy
D, E
Bc.
D, E
Mgr.
Pedagogika
Pedagogika
D, E
Bc.
Sociálna pedagogika

D, E

Mgr.

Pedagogika

D, E

PhD.

Pedagogika

1.1.5

HK*

doc. PhDr. D. Kováčiková, CSc.
doc. PhDr. D. Kováčiková, CSc.
doc. PhDr. S. Kariková, PhD.
doc. PhDr. S. Kariková, PhD.
doc. PaedDr. M. Kouteková,
CSc.
prof. PhDr. J. Hroncová, PhD.
prof. PhDr. J. Hroncová, PhD.
doc. PaedDr. M. Kouteková, CSc.
doc. PhDr. I. Emmerová, PhD.
prof. PhDr. J. Hroncová, PhD.
doc. PaedDr. M. Kouteková, CSc.
doc. PhDr. I. Emmerová, PhD.
prof. PaedDr. K. László, CSc.

Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Predškolská pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika

D, E
D, E
D, E
D, E

Bc.
Mgr.
Mgr.
PhD.

doc. PaedDr. A. Doušková, PhD.
prof. PaedDr. V. Korim, CSc.
prof. PhDr. B. Kosová, CSc.
prof. PhDr. B. Kosová, CSc.
prof. PaedDr. V. Korim, CSc.
doc. PhDr. B. Kasáčová, CSc.

HK*

prof. PhDr. B. Kosová, CSc.
prof. PaedDr. V. Korim, CSc.
doc. PhDr. B. Kasáčová, CSc.

D, E
D, E

Bc.
Mgr.

doc. PaedDr. M. Krystoň, CSc.
prof. PhDr. V. Prusáková, CSc.

D

Bc.

doc. ThDr. P. Procházka, PhD.,
mim. prof.

Predškolská a elementárna pedagogika

1.1.9

Hlavný garant a kogarant
prof. PaedDr. K. László, CSc.
doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD.

Andragogika
Andragogika

2. Humanitné vedy
2.1.12
Teológia
Evanjelikálna teológia a misia

4. Umenie
1.1.3
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Bc.
Učiteľstvo hudobnej výchovy
D
D
Mgr.
Školské
hudobné
súbory
v kombinácii D
Bc.
s hudobnou výchovou ŠO 1. 1. 3
D
Mgr.
Učiteľstvo výtvarnej edukácie
D
Bc.
D
Mgr.
Učiteľstvo
výtvarnej
edukácie
– D
Bc.
jednopredmetové
Učiteľstvo
výtvarnej
edukácie
– D
Mgr.
jednopredmetové
1.1.10
Odborová didaktika
Didaktika hudobnej edukácie
D, E
PhD.
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doc. Mgr. art. M. Strenáčiková, CSc.

doc. PaedDr. L. Fridman, PhD.
prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.
prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.
doc. M. Sokol, akad. maliar
doc. M. Sokol, akad. maliar
prof. P. J. Kunce
prof. P. J. Kunce

prof. PhDr. E. Baranová, CSc.
prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.
doc. PaedDr. L. Fridman, PhD.

ŠO

Názov odboru a študijného programu
Didaktika hudobnej edukácie

D, E
HK*

Hlavný garant a kogarant
prof. PhDr. E. Baranová, CSc.
prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc. doc.
doc. PaedDr. M. Janek, PhD.
prof. PhDr. E. Langsteinová, CSc.

2.2.1

Výtvarné umenie
Obrazová komunikácia
2.2.3
Hudobné umenie
Záujmové hudobné súbory
6. Spoločenské a behaviorálne vedy
1.1.1
Učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo psychológie
3.1.9
3.1.14

Psychológia
Psychológia
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna a misijná práca

D, E

Bc.

doc. Š. Balázs, ArtD., akad. mal.

E

Bc.

doc. Mgr. art. P. Tužínsky

D, E
D, E

Bc.
Mgr.

doc. PhDr. M. Valihorová, CSc.
doc. PhDr. M. Valihorová, CSc.

D, E

Bc.

doc. PhDr. V. Salbot, CSc.

D, E
D, E

Bc.
Bc.

doc. PhDr. A. Hudecová, PhD.
doc. PhDr. I. Kusý, PhD.

Prijímacie konanie 2008/2009
V akademickom roku 2008/2009 bolo zapísaných na študijné programy v dennom
štúdiu 1. stupňa 370 študentov a na 2. stupni bolo zapísaných 287 študentov. V externom
štúdiu na študijné programy 1. stupňa bolo zapísaných 265 študentov a na 2. stupni bolo
zapísaných 224 študentov. Na 3. stupeň štúdia sa prihlásilo 34 uchádzačov, z toho sa
zúčastnilo na dennom štúdiu 22 uchádzačov a v externom štúdiu 11. Na denné štúdium bolo
prijatých 15 uchádzačov a na externé štúdium 4 uchádzači.
Po vyhodnotení počtu záujemcov o jednotlivé študijné odbory, rozhodol dekan fakulty
v súlade so Zásadami konania prijímacích skúšok prijať bez prijímacích skúšok uchádzačov
nasledovných študijných programov:
Bc. denné štúdium: evanjelikálna teológia a misia; učiteľstvo UPP, M-Ev, Sj-M.
Mgr. denné štúdium: evanjelikálna teológia, pedagogika, predškolská pedagogika,
učiteľstvo pre 1. stupeň, ZŠ, učiteľstvo Sj-M, Sj-Kec, M-Ps, M-Tv, Pg-Hv, Pg-Ps, Pg-Tv, PsEv, Sj-Ev, Sj-Pg, Sj-Ps, Sj-Tv, Tv-Ev, Vv-M, Vv-Pg, Vv-Sj,Hv-Ev.
Bc. externé štúdium: evanjelikálna teológia a misia; predškolská a elementárna
pedagogika.
Mgr. externé štúdium: učiteľstvo Sj-Ev, Sj-Tv, Tv-Ev.
Na dennú formu štúdia sa na jednotlivé študijné programy prihlásilo 2018 uchádzačov
a na externú formu štúdia 1486 uchádzačov. Najväčší záujem bol o bakalárske štúdium
Psychológie, Sociálnej práce, Predškolskej a elementárnej pedagogiky a Pedagogiky
a magisterské externé štúdium Sociálnej pedagogiky.
Prijímacie skúšky sa uskutočnili podľa vopred schváleného harmonogramu v súlade
s požiadavkami jednotlivých katedier, ktoré dostali všetci uchádzači o štúdium. Praktickej
časti prijímacích skúšok, ktorá sa konala v dňoch 21. – 25. apríla 2008 sa zúčastnili iba
uchádzači o bakalárske študijné programy učiteľstva hudobnej výchovy, telesnej výchovy
a výtvarnej výchovy.
Písomná časť prijímacích skúšok pre akademický rok 2008/2009 sa realizovala
v období od 9. 6. 2008 do 20. 6. 2008. Zúčastnili sa jej uchádzači o bakalárske študijné
programy Predškolská a elementárna pedagogika, Sociálna práca, Pedagogika (v dennej
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i externej forme štúdia), Psychológia (v dennej forme štúdia) a uchádzači o magisterský
študijný program Sociálna pedagogika.
Všetky písomné testy boli spracované elektronicky a dodržal sa jednotný postup.
Príslušná katedra odovzdala prodekanke pre štúdium pripravené testy v zalepenej obálke
a tesne pred konaním prijímacích skúšok boli nahrané do počítača aj s výsledkami. Testov
bolo minimálne o jeden viac, ako bola potreba. Deň pred písomnou skúškou bol jeden test
automaticky generovaný za účasti prodekanky pre štúdium, povereného zástupcu príslušnej
katedry a pracovníka IKT Ing. Júliusa Sedliaka. Všetci zainteresovaní pracovníci fakulty
podpísali protokol o generovaní testu, kde bol zaregistrovaný test, ktorý bol vybratý.
Rozmnožený test bol odložený do trezoru na katedrách a na druhý deň distribuovaný do
príslušných komisií a miestností. Počítačové vyhodnotenie výsledkov testov prebehlo za
účasti predsedu skúšobnej komisie a prodekanky pre štúdium. Výsledky bol ihneď zverejnené
na vývesnej tabuli a v priebehu 24 hodín boli zverejnené aj na internetovej stránke PF UMB.
Spracovanie prebehlo bez komplikácií. Lokálny servera je z hľadiska bezpečnosti a utajenia
počas prijímacích pohovorov fyzicky izolovaný od fakultnej počítačovej siete.
Dodatočné prijímacie skúšky boli vypísané pre denné bakalárske štúdium Učiteľstvo
predmetov slovenský jazyk a literatúra a psychológia a externé bakalárske štúdium Učiteľstvo
predmetov slovenský jazyk a literatúra a etická výchova. Termín podania prihlášok bol do
11. 8. 2008 a prijímacie skúšky boli vypísané na 26. 8. 2008. V septembri sa zapísalo 31
študentov. Po septembrových zápisoch študentov do prvých ročníkov sa v niektorých
študijných odboroch nenaplnil plán prijatia a preto sme oslovili pani rektorku, aby umožnila
prijatie tých uchádzačov o štúdium, ktorí vyhoveli požiadavkám prijímacieho konania, ale pre
nedostatok miesta boli neprijatí. Naša žiadosť bola akceptovaná a tak sme 7. 10. 2008
realizovali dodatočný zápis študentov do prvých ročníkov. Túto možnosť využilo 23
študentov denného a 21 študentov externého štúdia.

Tab. 8.47 Prehľad študentov na PF UMB v roku 2008
Počet študentov
Zapísaných do
1. roč.
absolventov
prerušené štúdium
ukončené štúdium

1. stupeň štúdia
denná FŠ
externá FŠ

2. stupeň štúdia
denná FŠ
externá FŠ

Spolu

370

265

287

224

1146

305
14
106

332
18
130

194
6
2

351
11
21

1182
49
259

Štúdium na PF UMB v akademickom roku 2007/2008
V akademickom roku 2007/2008 úspešne ukončilo štúdium v jednotlivých študijných
programoch na PF UMB 1182 študentov, z toho 637 bakalárov a 545 magistrov. V dennej
forme štúdia ukončilo 499 študentov (305 Bc., 194 Mgr.) a v externej forme 683 študentov
(332 Bc., 351 Mgr.). V bakalárskych študijných programoch neukončil štúdium
s vyznamenaním nikto, ale v magisterských študijných programoch s vyznamenaním ukončilo
v dennej forme štúdia 20 študentov a v externej forme štúdia 57 študentov. Najviac ukončení
s vyznamenaním bolo v študijnom programe Mgr. - Sociálna pedagogika a pedagogika
v špecializácii: predškolská pedagogika. V doktorandskom štúdiu ukončilo v dennej forme
štúdia 10 absolventov a v externej 3.
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Tab. 8.48 Prehľad absolventov v akademickom roku 2007/2008
Počet absolventov štúdia
Forma
Bc.
305
denná
332
externá
spolu
637

Mgr.
194
351
545

spolu
499
683
1182

Z toho vyznamenaných
Bc.
Mgr.
20
57
77

PhD.
10
3
13

Doktorandské štúdium sa na PF UMB organizuje podľa predchádzajúcich predpisov
vo vedných odboroch (Pedagogika 75-01-9, Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy 75-02-9 a Pedagogická psychológia 77-08-9). Na týchto
študijných programoch máme doktorandov dennej a externej formy štúdia, ktorým plynie 6
ročné obdobie od vykonania dizertačnej skúšky, keď je možné odovzdať a obhájiť dizertačnú
prácu. Doktorandské štúdium vo vedných odboroch musí byť ukončené do 31.12.2010.
Podľa nových akreditovaných študijných programov sa na PF realizovali v uvedenom roku
študijné programy v týchto študijných odboroch: 1.1.4 Pedagogika, 1.1.5 Predškolská
a elementárna pedagogika a 1.1.10 Odborová didaktika - hudobná edukácia.
Počet interných školiteľov doktorandov je na PF UMB 26 a počet externých školiteľov
doktorandov je 19, spolu je školiteľov 45. Na jedného školiteľa v priemere pripadá 1,4
doktoranda. Je to druhý najnižší priemer na UMB.
Tab. 8.49 Prehľad interných a externých školiteľov PF UMB
s rôznym počtom doktorandov
Počet doktorandov
u jedného školiteľa
1
2
3
4
5

Počet školiteľov s uvedeným počtom doktorandov
interní školitelia
externí školitelia
9
7
5
8
6
4
5
0
1
0

Tab. 8.50 Stav doktorandov na PF UMB v roku 2008
Vedný odbor
Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej
povahy 75-02-9
Pedagogická psychológia 77-08-9
Pedagogika 75-01-9
celkový počet doktorandov
Študijný odbor/program
1.1.5 Predšk. a element. pedagogika

1.1.4 Pedagogika

1.1.10 Odborová didaktika HE

DFŠ

EFŠ

7

19

0
0
7

8
10
37

DFŠ
rok 1
2
3
4
rok 1
2
3
4
rok 1
2
3

5
3
3
2
6
0
2
1
4
3
3
32

Celkový počet doktorandov
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EFŠ
13

9

10
32

1
1
4
5
1
0
4
2
1
2
1
22

11

7

4
22

Rigorózne konanie
Na Pedagogickej fakulte UMB je možné v študijných odboroch a študijných
programoch, ktoré majú akreditovaný 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia realizovať aj
rigorózne konania, o ktoré sa každoročne zvyšuje záujem. Absolventi študijných programov,
ktorí získali titul. „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba
rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo
v príbuznom študijnom odbore. Na Pedagogickej fakulte sú udeľované tituly:
- v učiteľských študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“),
- v spoločenskovedných študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“),
- v teologických študijných programoch „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).
Bližšie špecifikuje podmienky realizácie rigoróznych skúšok príslušná smernica PF UMB.
Tab. 8.51 Rigorózne konanie na PF UMB v roku 2008
Študijný odbor

0
6
19

Udelený akademický
titul v skratke
„ThDr.“
„PaedDr.“
„PaedDr.“

11
19

„PhDr.“
„PhDr.“

Počet absolventov

Teológia
Učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov
Predškolská a elementárna pedagogika
Pedagogika

Zahraniční študenti na PF UMB v roku 2008
V roku 2008 na PF UMB študovalo 30 zahraničných študentov na bakalárskom
a magisterskom stupni v dennej a externej forme štúdia. Z toho 23 v dennej a 7 v externej
forme štúdia. Najvyšší záujem študentov zo zahraničia je o študijný program Evanjelikálna
teológia a misia (18) Evanjelikálna teológia (4). Po jednom až dvoch ide o študentov
študijných programov Predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogika Hudobná výchova,
psychológia a Etická výchova v kombináciách pre učiteľstvo akademických a umeleckovýchovných a výchovných predmetov. Pôvod týchto študentov je: Česko (19), Rumunsko (6),
Srbsko (3).
Tab. 8.52 Zahraniční študenti študujúci na fakulte k 31. 10. 2008
Meno a priezvisko, denné štúdium
1. Vlasta-Alena Iancsok
2. Nataliya Šimonyi
3. Elisabeta-Susana Hanko
4. Maria Kubelac
5. Pavel Taska
6. Aleš Franc
7. Václav Chumchal
8. Kateřina Rybáriková
9. Ivan Stanko
10.Natalia Fójciková
11. Miroslava Kohútová
12. Dorota Pyszková
13. Ioan Vasile Dejeu

Národnosť
rumunská
srbská
rumunská
rumunská
česká
česká
česká
česká
česká
česká
česká
česká
rumunská
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Rok štúdia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Študijný program
PrEPg
Pg - Hv
Sj - Ps
Sj - Ps
ETM
ET
ET
ET
ET
ETM
ETM
ETM
ETM

Meno a priezvisko, denné štúdium
14. Ioan-Dinu Lakatos
15. Francisc Lasak
16. Emil Penacec
17. Ana Sjanta
18. Jan Měrka
19.Hlavenka Martin
20. Maroszová Zuzana
21. Měrková Zuzana
22. Oszeldová Gabriela
23. Ralbovská Mária
Meno a priezvisko, externé štúdium
1. Oudová Barbora
2. Fojcik Jan
3. Hasmanda Tomáš
4. Jezerský Ondřej
5. Titěra Jan
6. Máša Vítězslav
7. Rozsypalová Miroslava

Národnosť
rumunská
rumunská
rumunská
srbská
česká
česká
česká
česká
česká
srbská
Národnosť
česká
česká
česká
česká
česká
česká
česká

Rok štúdia
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Rok štúdia
1
1
1
1
1
2
2

Študijný program
ETM
ETM
ETM
Hv - Kat.
ET
ETM
ETM
ETM
ETM
Ps - Vv
Študijný program
Hv - Ev
ETM
ETM
ETM
ETM
ETM
ETM

Školné
Počet študentov, ktorým sa stanovila povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku
štúdia v zmysle realizovania smernice č. 7/2006 UMB o výbere školného na Univerzite
Mateja Bela v ak. roku 2007/200 a v súlade s § 92 ods. 5, 6 a § 71 ods. 3, písm. b), § 113 ods.
3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších.
V niektorých prípadoch bol znížený poplatok študentom, ktorí sa odvolali. Počet
študentov, ktorým sa vyhovelo s uvedením dôvodu úpravy školného (zníženie – zdravotne
dôvody, sociálne dôvody, štátna skúška, odpustenie a iné) a celkovú sumu finančných
prostriedkov získanú zo školného za akademický rok 2007/2008; Celkový počet určení
školného 2007/2008 bol 106, z toho 42 denným a 64 externým študentom. Odvolalo sa 60
študentov. Zníženie výšky školného na polovicu bolo uznané 24 študentom. Celková suma
finančných prostriedkov, ktoré by mali byť vyplatené študentmi bola 1.315.250 Sk.

Štipendiá
Štipendiá boli študentom priznávané podľa kladných usmernení nasledujúcimi vyššími
normami a predpismi. Za kalendárny rok 2008 boli priznané a vyplatené štipendiá:
Sociálne štipendiá v roku 2008
Sociálne štipendium sa priznáva na základe žiadosti študenta, kde na posúdenie nároku je
rozhodujúci príjem, okruh spoločne posudzovaných osôb, hranica príjmu a ďalšie podmienky.
Sociálne štipendiá v roku 2008 boli vyplatené vo výške 13 505 500 tis. Sk. Štipendiá
v priemere poberalo 473 študentov denného štúdia. Bežné transfery na sociálne štipendiá
neboli rozpísané na fakulty.
Motivačné štipendiá v roku 2008
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách podľa § 96 Z.z. ods.8, 9, 10
a podľa Štipendijného poriadku PF UMB schváleného AS PF UMB dňa 12.2.2008 boli v roku
2008 vyplatené motivačné štipendiá vo výške 2 253 000. Sk. Štipendiá boli vyplatené 318
študentom denného štúdia. Nevyčerpaná dotácia v celkovej sume 183 000 Sk prešla do roku
2009.
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Za akademický rok 2007/2008 boli priznané a vyplatené štipendiá:
údaje o sociálnych štipendiách – počet študentov, ktorým sa priznalo sociálne štipendium,
celková suma v Sk vyplatená na sociálne štipendia. Počet študentov, ktorí poberali sociálne
štipendium bol 350, vyplatená čiastka bola 13.486.400 Sk.
údaje o motivačných prospechových štipendiách, ktoré sú udeľované za výborný prospech
študentom
a mimoriadne motivačné štipendium bolo udelené študentom v ŠVOUČ,
a študentom, ktorí sa zúčastnili alebo reprezentovali fakultu v športovej a hudobnej činnosti.
• motivačné prospechové štipendium 344 študentov v celkovej sume 2.580.000 Sk,
• mimoriadne motivačné štipendium 56 študentom v celkovej sume 215.400 Sk.

Pedagogickí pracovníci
V akademickom roku 2007/2008 pedagogický proces zabezpečovalo 117 interných
vysokoškolských učiteľov, z toho 18 profesorov, 28 docentov, 43 odborných asistentov
s vedeckou hodnosťou CSc. alebo PhD., 24 odborných asistentov bez vedeckej hodnosti a 4
asistenti.
Dňa 1. 3. 2008 došlo na UMB k organizačnej zmene. Z PF UMB odišlo 5 profesorov,
12 docentov (z toho 1 docent až k 1. 9. 2008), 10 odborných asistentov s CSc./PhD. (z toho 1
OA až k 1. 9. 2008), 5 odborných asistentov bez vedeckej hodnosti (z toho 1 OA až k 1. 9.
2008) a 1 asistent. Na PF UMB prišli z FHV UMB 1 profesor, 7 docentov, 11 odborných
asistentov s CSc./PhD. a 5 odborných asistentov bez vedeckej hodnosti. Celkovo prišlo na PF
UMB 24 pedagogických pracovníkov.
Po organizačnej zmene pedagogický proces k 31. 12. 2008 kmeňovo na PF pracuje
111 interných vysokoškolských učiteľov, z toho 16 profesorov, 23 docentov, 50 OA
s CSc./PhD., 19 OA bez vedeckej hodnosti a 3 asistenti. Kvalitu pedagogického procesu však
zabezpečujú aj učitelia UMB, ktorí sú kmeňovými zamestnancami FHV, FPV a EF UMB
(EF 2, FPV 8, FHV 16).
Tab. 8.53
P. č.

Kategória zamestnancov

1.

Vysokoškolskí učitelia spolu
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „profesor“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „docent“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „odborný asistent
s VH“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „odborný asistent bez
VH“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „asistent“

Priemerný evidenčný
počet vo FO
k 31. 12. 2008
111
16
23
50
19
3

Počet študentov prepočítaný na jedného učiteľa v dennej forme štúdia bol 13,77
a v externej forme 13,70, (celková počet študentov 27,47), čo je v porovnaní s ostatnými
fakultami UMB vysoký pomer. Pomer externých voči denným študentom sa oproti minulým
rokom zlepšil. V oboch formách štúdia je počet študentov na učiteľa 27,47, z toho na prof.
190,6, na prof./doc. 78,2 a na prof./doc./PhDr. 34,26. Oproti minulému roku sa tieto pomery
na PF zhoršili, pretože odišlo 8 profesorov prišiel 1, počet docentov sa znížil o 5, počet
odborných asistentov s OA vzrástol o 7 a odborných asistentov bez vedeckej hodnosti sa
znížil o 5.
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Využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacom
procese fakulty v akademickom roku 2007/2008
Predmet IKT je súčasťou všetkých študijných programov, ktoré sa vyučujú na
pedagogickej fakulte. Študenti majú verejne dostupných 11 počítačov a jeden je ešte
k dispozícii vo fakultnej študovni. Pre potreby výučby sú počítačmi vybavené 3 učebne,
v ktorých je 32 PC. Ďalších 19 učební je vybavených multimediálnou a IK technikou. Na
fakulte je celkovo používaných 351 PC (vrátane administratívnych pracovníkov fakulty).
Takmer všetky priestory sú zabezpečené tak, aby sa študenti mohli zo svojich notebookov
bezdrôtovo pripojiť na Internet (Access Point).
Už piaty rok sa uskutočňuje externé štúdium na PF dištančnou formou. Študijné
skupiny majú určeného tútora a informácie o štúdiu sú prehľadne spracované na www.pdf.sk
(E - vzdelávanie). Po skúsenostiach s dištančnou formou štúdia s podporou e-learningu
považujeme za najvhodnejšiu formu kombinované štúdium: prezenčné s podporou
e-learningu. Výlučne dištančná forma ako forma externého štúdia sa v učiteľských štúdiách
a študijných programoch behaviorálnych vied, v ktorých je dôraz položený na
interpersonálnom kontakte, neukazuje ako najvhodnejšia.

Informácia o cene dekana
Na základe Zásad pre udelenie ceny rektorky UMB a ceny dekana PF UMB sa
každoročne udeľuje študentom Cena dekana. V akademickom roku 2007/2008 Cena dekana
nebola udelená.

Spolupráca PF UMB so školami, resp. inými organizáciami v rámci
realizácie študentských odborných praxí
Na PF UMB sa študuje v učiteľských i neučiteľských študijných programoch, resp.
ešte aj v študijných odboroch. V akademickom roku 2007/2008 boli realizované nasledujúce
druhy učiteľských a neučiteľských praxí: priebežná prax, súvislá prax, pedagogické
praktikum, terénna prax a klinická prax podľa akreditovaných študijných programov.
Študenti vykonávajú svoju prax v inštitúciách, organizáciách mimo fakultných.
Fakulta má uzavreté zmluvy so 594 základnými školami prevažne zo Stredného
a Východného Slovenska, s 65 strednými školami, s 176 materskými školami a inými
organizáciami 146.
Pedagogická fakulta realizuje odbornú učiteľskú prax, záverečnú pedagogickú prax,
klinickú prax, hospitačnú prax, priebežnú prax a súvislú pedagogickú prax pre 1020 študentov
Pedagogickej fakulty UMB.

8.5.3 Vedeckovýskumná a umelecká činnosť
Prioritou základného i aplikovaného výskumu tvorivých pracovníkov PF UMB bola
v hodnotenom období (po reštrukturalizácii učiteľských fakúlt UMB) najmä problematika
teórie vyučovania akademických a umeleckovýchovných predmetov (výtvarnej výchovy,
etickej výchovy, hudobnej výchovy), aktuálne problémy učiteľského vzdelávania,
predškolskej a elementárnej pedagogiky, pedagogiky voľného času, sociálnej pedagogiky,
andragogiky, psychológie, sociálnej práce, evanjelikálnej teológie a misie a ďalších odborov.

183

V oblasti vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti fakulta vychádzala z Rozvojovej
stratégie PF UMB. Vedecká aktivita študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je
realizovaná v rámci ŠVOUČ, vedecká aktivita študentov 3. stupňa štúdia bola podporovaná
a realizovaná v rámci Centra vzdelávania doktorandov.
Na vedeckovýskumnej činnosti sa v roku 2008 podieľalo 111 tvorivých pracovníkov.
Z nich k 1. 1. 2009 bolo 16 profesorov, z toho 16 na funkčných miestach profesorov, 23
docentov na funkčných miestach a 69 odborných asistentov, z nich 50 s vedeckou hodnosťou
a 19 v doktorandskom štúdiu a 3 asistenti.
Tab. 8.54 Tvoriví zamestnanci PF UMB
Rok Spolu Z toho §
vedeckí 18

Profesori

Docenti

Odborní
Asistenti Zam.
asistenti
v DrŠ
*
spolu DrSc. vek spolu DrSc. vek spolu CSc.
(PhD.)

2007

119

0

119 17,25

0

61 27,5

0

53

70

45

3

25

2008

111

0

111

0

59

0

54

69

50

3

19

16

23

* Zamestnanci fakulty v externej forme doktorandského štúdia na fakulte, prípadne inom školiacom pracovisku

Vedeckovýskumnú činnosť sme sa snažili zintenzívniť a skvalitniť najmä v týchto
oblastiach:
a) Zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry pracovníkov
b) Publikačná činnosť pracovníkov a študentov doktorandského štúdia
c) Účasť pracovníkov najmä na medzinárodných vedeckých konferenciách,
umeleckých a iných odborných podujatiach
d) Predkladanie a realizácia vedeckovýskumných projektov

Zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry pracovníkov
V roku 2008 venovala fakulta významnú pozornosť najmä zvyšovaniu kvalifikačnej
štruktúry pracovníkov prostredníctvom doktorandského štúdia, habilitácií a inaugurácií.
Doktorandské štúdium sa realizovalo v troch pôvodných vedných odboroch a v troch
novoakreditovaných študijných programoch (1.1.4 Pedagogika, 1.1.5 Predškolská
a elementárna pedagogika, 1.1.10 Odborová didaktika – didaktika hudobnej edukácie).
Fakulta získala akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
v dvoch odboroch: 1.1.4 Pedagogika, 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika. Taktiež
sme získali práva pre študijný program 3. stupňa - 1.1.9. Andragogika.
Doktorandské štúdium sa na PF UMB realizuje na základe Vyhlášky MŠ SR č. 131 zo
7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu a podľa Smernice č. 5/2005 Zásady doktorandského
štúdia na PF UMB pre študijné programy so začiatkom od akademického roka 2005/2006. Pre
skvalitnenie prípravy doktorandov získala PF UMB v r. 2006 projekt z ESF, na základe
ktorého vzniklo Centrum vzdelávania doktorandov, ktoré zintenzívnilo a podporilo ich
publikačnú činnosť, účasť na konferenciách a iných odborných podujatiach, ktoré sa
realizovali v rámci Školy doktorandov a tieto aktivity boli realizované aj v r. 2008.
V roku 2008 sa uskutočnilo 21 obhajob dizertačných prác (v r. 2007 to bolo 12
obhajob), z toho 20 úspešných a 1 neúspešná. V súčasnosti študuje v 6 odboroch
doktorandského štúdia spolu 59 externých a 39 interných doktorandov, z toho v troch
novoakreditovaných odboroch 32 interných a 22 externých doktorandov.
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Tab. 8.55a Prehľad doktorandov na PF UMB podľa vedných odborov
Rok

Interní
doktorandi

Spolu

7

37

2008

Externí doktorandi
pracovníci
pre iné
fakulty
pracoviská
4
33

Na iných
pracoviskách
2

Tab. 8.55b Prehľad doktorandov na PF UMB podľa študijných programov
Rok

Interní
doktorandi

Spolu

32

22

2008

Externí doktorandi
pracovníci
pre iné
fakulty
pracoviská
2
20

Na iných
pracoviskách
2

Kvalifikačný rast zamestnancov PF UMB sa teda zintenzívnil najmä v oblasti
absolventov doktorandského štúdia, pričom viacerí z nich spĺňajú aj podmienky na habilitačné
konanie, v čom ich vedenie fakulty bude podporovať. Rezervy máme zatiaľ v oblasti začatia
inauguračného konania pracovníkov najmä v odbore 1.1.4 Pedagogika a 1.1.5 Predškolská
a elementárna pedagogika., taktiež v tomto smere chceme vytvárať podmienky pre tých
docentov, ktorí splnili stanovené podmienky. Jeden docent ukončil inauguračné konanie
v Poľsku (doc. Milan Sokol, akad. maliar).
V roku 2008 sa uskutočnili dve zasadnutia Vedeckej rady PF UMB. Pred vedeckou
radou sa uskutočnili 2 úspešné habilitačné konania – doc. PaedDr. V. Cabanová, PhD. a doc.
PhDr. I. Emmerová, PhD. a bolo schválené začatie vymenúvacieho konania doc. PhDr.
B. Kasáčovej, CSc.

Publikačná činnosť
S vedeckovýskumnou činnosťou úzko súvisí publikačná činnosť fakulty. Za rok 2008
vydali pracovníci v rámci edície PF UMB 33 publikácií knižného typu. Z vydaných
publikácií bolo 22 monografií, 8 učebných a odborných textov a 7 zborníkov. Ostatné
publikácie boli vydané u iných vydavateľov (tab. 8.56). V tomto smere sme nadviazali
spoluprácu aj v edičnej činnosti s PF UJEP v Ústí nad Labem, v rámci ktorej bola vydaná 1
vysokoškolská učebnica, a ďalšie publikácie sú pripravené do tlače na r. 2009.
Na edičnú činnosť za r. 2007 bolo čerpaných 1 299 457,-Sk a v r. 2008 to bolo 904
734,-Sk. Zníženie dotácií na edičnú činnosť bolo spôsobené aj prechodom viacerých
pracovníkov na iné učiteľské fakulty. Zo štátneho rozpočtu sme čerpali len 186 981,-Sk.
Ostatné zdroje boli zabezpečené z prostriedkov POČ, sponzorských darov, projektu EQUAL,
Centra vzdelávania doktorandov, ale najmä z OZ Pedagóg, ktoré poskytlo dotáciu vo výške
391 784,-Sk.
Tab. 8.56 Prehľad knižnej publikačnej činnosti fakulty
Rok

Vydané tituly
celkom

Druhy vydaných titulov

z toho
UMB

inde

Uč. a odb.
texty
UMB inde

Zborníky

Monografie

Ostatné

UMB

inde

UMB

inde

UMB

Inde

2007

72

67

5

21

-

11

1

33

3

1

1

2008

38

33

5

8

1

7

1

22

2

1

-
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Uvedené počty titulov za r. 2008 klesli v porovnaní s r. 2007, čo bolo spôsobené
prechodom tvorivých pracovníkov z PF UMB na FHV a FPV UMB.
Tab. 8.57 Publikačná činnosť fakulty v roku 2008
Druh publikácie
Monografie vydané:
v zahraničných vydavateľstvách
v domácich vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice:
v zahraničných vydavateľstvách
v domácich vydavateľstvách
Vedecké a odborné práce:
v zahranič. karentov. časopisoch
v domácich karentov. časopisoch
Vedecké a odborné práce:
v zahranič. nekarentov. časopisoch
v domácich nekarentov. časopisoch
Vedecké a odborné práce v recenzovaných zborníkoch:
v domácich
v zahraničných
Vedecké a odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch:
v domácich
v zahraničných
Odborné práce v časopisoch a zborníkoch
doma
v zahraničí
Iné (ktoré nemožno zaradiť)

2007
36
3
33
21
0
21
15
14*
1
116
34
82
374
229
145
4
1
3
0
0
0
68

2008
22
2
20
9
1
8
1
1
0
75
31
44
110
73
37
0
0
0
0
0
0
154

* Od roku 2007 je medzinárodný časopis The New Educational Review registrovaný v databáze
Thomson Scientific Master Journal List.

Tab. 8.58
Rok

2007
2008

Kategórie
A1

A2

B

C

27
17

41
28

1
1

494
325

Účasť pracovníkov na odborných a umeleckých podujatiach
V účasti pracovníkov fakulty na vedeckých a umeleckých podujatiach sme v roku 2008
zaznamenali najvýraznejšie zastúpenie našich zamestnancov na zahraničných konferenciách
a umeleckých podujatiach (v porovnaní s domácimi podujatiami), čo je trend, o ktorý sa
budeme usilovať aj do budúcnosti. PF UMB v r. 2008 zorganizovala 6 vedeckých podujatí
(konferencií a seminárov) s medzinárodnou účasťou, pričom tri z nich boli umelecké
podujatia.
Fakulta má tradične dobré výsledky v umeleckej oblasti. V umeleckých aktivitách za
rok 2008 výrazne stúpol počet publikovaných pôvodných umeleckých diel doma aj
v zahraničí, z celkového počtu 14 diel na 47 diel. Pozitívne oceňujeme výrazný nárast
zahraničných ocenení za umelecké aktivity našich tvorivých pracovníkov, ktorý bol o 10
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ocenení vyšší v porovnaní s r. 2007 (2 zahraničné ocenenia). Umelecké aktivity za r. 2008
tvorilo 163 výstupov.
Tab. 8.59 Umelecké aktivity na fakulte v roku 2008
Aktivity
Pôvodné publikované umelecké
diela
Umelecké práce publikované
v časopisoch, zborníkoch
a katalógoch

doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí

Umelecké projekty
Ocenenia
Koncerty
Výstavy individuálne
Výstavy skupinové
Spolu

2007
9
5
19
5

2008
31
16
7
13

12
23
4
2
20
20
3
11
12
145

21
2
10
12
13
3
4
1
17
13
163

V tab. 8.60 je uvedený prehľad zamestnancov na umeleckých a vedeckých podujatiach
za r. 2008. Pre účasť našich zamestnancov na zahraničných vedeckých a umeleckých
podujatiach hľadáme stále finančné zdroje, pričom väčšina aktivít bola realizovaná
z vedeckovýskumných projektov pracovníkov.
Tab. 8.60 Účasť zamestnancov na umeleckých a vedeckých podujatiach v roku 2008
Katedra
Ev
EPPg
Pg
SP
Ps
HV
VV
ETM
Spolu

Spolu 2007
22
83
41
26
32
34
17
60
315

Vedecké a umelecké podujatia
na fakulte
v SR
v zahraničí
6
21
4
3
1
7
0
14
56

5
22
14
15
3
5
28
11
103

4
28
14
12
8
13
26
12
117

Spolu 2008
15
71
32
30
12
25
54
37
276

Realizácia vedeckovýskumných projektov
Celkový počet riešených vedeckovýskumných projektov sa oproti roku 2007 znížil,
čo bolo spôsobené s odchodom vedúcich riešiteľov projektov na učiteľské fakulty v rámci
UMB. Napriek tomu sme získali ďalší projekt agentúry APVV. S týmto stavom však nie sme
spokojní, i keď v tomto období je vedúcim realizačného tímu takmer každý zamestnanec na
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funkčnom mieste docent, resp. profesor. V predkladaní projektov chceme viac zaktivizovať
aj odborných asistentov (PhD.), aby si aj v tejto oblasti plnili kritériá pre začatie
habilitačného konania.
Tab. 8.61 Projekty na PF UMB

zahraničné

štátne

VEGA

KEGA

VUGA

APVV

vzdelávacie

iné

vzdelávacie

vedeckovýskumné

iné

2007
2008

Zahraničné
projekty

Domáce projekty

Domáce

Rok

Projekty
celkom

36
28

8
3

0
0

11
12

10
7

1
0

1
2

8
5

5
2

7
1

1
0

0
2

vedecké

Záverečné hodnotenie a perspektívy pre oblasť vedy a výskumu na fakulte
1. Na PF UMB sa v r. 2008 zvýšila kvalita publikačnej činnosti, najmä vďaka
medzinárodnej spolupráci pri vydávaní odborného periodika The New Educational
Review. Taktiež sa zvýšila kvalita výstupov z oblasti umeleckej činnosti, najmä pri
získaní ocenení na domácich a zahraničných umeleckých podujatiach.
2. Zvýšila sa zapojenosť doktorandov do vedeckovýskumnej a inej odbornej činnosti.
Napriek uvedeným konštatovaniam
vedeckovýskumnej činnosti v týchto oblastiach:

vidíme

rezervy

pri

skvalitňovaní

1. Je potrebné zvýšiť percento profesorov a docentov z celkového počtu pracovníkov
najmä v tých oblastiach výskumu (a študijných programoch), ktoré zabezpečujú
štúdium len na bakalárskom stupni. Týka sa to hlavne oblasti výskumu č. 6 –
Sociálne a behaviorálne vedy.
2. Udržať, resp. zvýšiť počet prijatých interných doktorandov , k tomu využívať
dostupné možnosti na finančné zabezpečenie štúdia, napr. aj s využitím výziev
v rámci OP Vzdelávanie, APVV, ako aj v spolupráci s externým prostredím.
3. Venovať zvýšenú pozornosť doktorandským študijným programom – skvalitňovať
prípravu doktorandov organizovaním prednášok odborníkov z iných domácich
a zahraničných pracovísk, podať ďalší projekt na zabezpečenie 3. stupňa štúdia
v študijnom programe Odborová didaktika - Didaktika výtvarnej edukácie, ako aj
nadväzujúci projekt na pokračovanie činnosti Centra vzdelávania doktorandov cez
ESF.
4. Získať práva na realizáciu habilitačného konania a vymenúvacieho konania
v odbore Odborová didaktika – Didaktika hudobnej edukácie.
5. Naďalej zvyšovať počet publikácií vo vedeckých časopisoch v pomere
k publikáciám v konferenčných zborníkoch.
6. Realizovať publikovanie v karentovaných (domácich a zahraničných) časopisoch.
7. Zvýšiť počet pracovníkov fakulty ako hlavných riešiteľov grantov VEGA, KEGA,
VUGA, APVV a intenzívne spolupracovať na riešení vedeckovýskumných
projektov so zahraničnými inštitúciami.
8. Podľa možností katedier vo väčšej miere realizovať základný výskum.
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9. Nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s Ústavom vedy a výskumu UMB pri
organizovaní vedeckých podujatí, podávaní vedeckých projektov, atď.,
10. Pokračovať vo vydávaní fakultného zborníka Acta Universitatis Maatthei Belii,
časopisu The New Educational Rewiev a katedrových zborníkov.
11. Vytvoriť pre vedúcich riešiteľov grantových projektov priaznivejšie podmienky,
napr. aj znížením vyučovacej povinnosti, resp. zriadením projektového centra.

8.5.4 Medzinárodná spolupráca
Pedagogická fakulta UMB má v súčasnosti uzavretých 14 samostatných
medzinárodných dohôd, z toho jedna dohoda je o vydávaní štvrťročníka v anglickom jazyku
– The New Educational Review, ktorý PF UMB vydáva spoločne s pedagogickými fakultami
v Katoviciach (Poľsko) a v Ostrave (Česká republika).
Tab. 8.62 Medzinárodné dohody
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Názov partnerskej univerzity
Umelecká fakulta Marie Curie-Sclodowskej Lublin,
Poľsko
Fakulta
pedagogiky
a psychológie
Akadémie
v Bydgoszczy, Poľsko
Husitská teologická fakulta UK v Prahe, ČR
Pedagogická fakulta Ostravskej Univerzity v Ostrave,
ČR
Filozofická fakulta VŠ Károlya Estzerházyho v Egri,
MR
Fakulta pedagogiky a psychológie Sliezskej univerzity
v Katowiciach (Poľsko), Pedagogickou fakultou OU
v Ostrave (ČR) a Vydavateľstvo Adam Marszalek
v Toruni (Poľsko) – zmluva o vydávaní časopisu
Pedagogická fakulta Vysokej školy Samuela
Tešedíka v Szarvaši
Pedagogická fakulta UK v Prahe
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci
Historicko-pedagogická fakulta Opolskej univerzity v
Opole
Rímskokatolícka Vysoká škola pedagogická Jánosa
Vitéza v Ostrihome, MR
Akademia Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny w
Krakowie
Instytut Sztuki, Akademie Pedagogicznej w Krakowie
Pedagogická fakulta v Sombore, Univerzita v Novom
Sade

Rok uzatvorenia

Dohoda
je platná
do (rok)

5. 11. 1999

na dobu neurčitú

30. 3. 2003

každoročne
konkretizovaná
14. 4. 2009

29. 9. 2003

29. 9. 2008*

22. 5. 2003

20. 5. 2008*

29. 9. 2003
27. 10. 2003

na dobu neurčitú

17. 2. 2005

na dobu neurčitú

3. 2. 2005

na dobu neurčitá

23. 2. 2005

na dobu neurčitú

4. 5. 2005

na dobu neurčitú

17. 5. 2007

na dobu neurčitú

28. 5. 2007

na dobu neurčitú

28. 5. 2007

na dobu neurčitú

20. 11. 2007

na dobu neurčitú

11. 9. 2002

* v roku 2009 sa pripravuje predlženie platnosti zmlúv na dobu neurčitú
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Hlavnú časť medzinárodnej spolupráce tvorili mobility učiteľov, vedeckých
pracovníkov, a študentov denného štúdia. Katedry okrem iného naďalej budujú vzťahy
s príbuznými zahraničnými inštitúciami v rámci riešenia projektov. Neustále sa uzatvárajú
nové bilaterálne zmluvy medzi univerzitami a fakultami v zahraničí. Katedry boli v roku 2008
zapojené do členstiev v 5 medzinárodných organizáciách z toho jedno kolektívne členstvo.

Tab. 8.63 Prehľad vycestovaných učiteľov a interných doktorandov do zahraničia v roku 2008
Krajina
Česká republika
Poľsko
Maďarsko
Francúzsko
Rumunsko
Tanzánia
Belgicko
Nemecko
Veľká Británia
Rakúsko
USA
Švajčiarsko
Španielsko
SPOLU

Vycestovaní
doktorandi
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Vycestovaní učitelia
84
22
9
1
1
1
2
2
5
3
2
1
4
137

SPOLU
89
22
9
1
1
1
2
2
5
3
2
1
4
142

V roku 2008 vycestovalo 137 učiteľov, z prostriedkov PF UMB, resp. vlastných
zdrojov. Toto číslo však nie je konečné, keďže nie všetky ZPC prejdú cez odd.
medzinárodných vzťahov, napr. prípady keď hradí všetky náklady sponzor, resp. pozývajúca
inštitúcia.
Vycestovania predstavovali väčšinou aktívne vystúpenie na medzinárodných
konferenciách, odborných seminároch, workshopoch, pracovné stretnutia, vedecko-výskumné
pobyty, príprava medzinárodnej akreditácie v spolupráci s katedrou ETM a taktiež
prednáškové a študijné pobyty v zahraničí.
Aj v roku 2008 bol vedením fakulty vytvorený fond na ZPC, ktorého čerpanie
prebiehalo na základe smernice. V nej boli dodržiavané podmienky pre vycestovanie
a vytýčené preferované priority. V roku 2008 bolo na vycestovanie zamestnancov, vedeckých
pracovníkov čerpané 635 717,32 Sk z toho 156 618,50,- Sk fakulta použila z vlastného zdroja
vytvoreného na ZPC. 16 zahraničných pracovných ciest bolo uhradené sponzorsky alebo
pozývajúcou stranou. Na vycestovanie interných doktorandov sa v roku 2008 použili finančné
prostriedky z projektu Centra doktorandov, ktorý bol určený aj na podporu vycestovaní
(okrem iných aktivít spojených s projektom) doktorandov do SR a do zahraničia. Na ZPC
doktorandov bolo z projektu v roku 2008 čerpané 18 502,50 Sk.
PF UMB sa veľmi aktívne zapájala v roku 2007/2008 do medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce v rámci programu ERASMUS mobility učiteľov a študentov – jedna
z hlavných priorít medzinárodných vzťahov na PF UMB v roku 2008.
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Tab. 8.64 Prehľad spolupráce v rámci programu Erasmus v rokoch 2007/2008, 2008/2009
Študenti

Akademický rok

Vysielaní
z PF UMB

Pedagógovia

Prichádzajúci
k nám
na PF UMB

Vysielaní
od nás
z PF UMB

Prichádzajúci
k nám
na PF UMB

ZS/LS
3/5
5/3**
16

ZS/LS
4/9
1/11
25

ZS/LS
1/12
9/0**
22

ZS/LS
2007/2008
2008/2009
SPOLU

3/2
1*/3
9

* mobilita študentky zrušená po 4 dňoch v zahraničí
** v ak. roku 2008/2009 sú počty pre prichádzajúcich učiteľov a prichádzajúcich študentov ešte otvorené!

Potešiteľná je skutočnosť, že počet prichádzajúcich zahraničných študentov a učiteľov
na našu fakultu je dostatočný. Zaznamenali sme však pokles počtu našich odchádzajúcich
študentov oproti predchádzajúcemu obdobiu. To môže svedčiť o určitých bariérach, ktoré
znižujú záujem o zahraničné pobyty. K takým možno priradiť napríklad nedostatočné
jazykové schopnosti a zručnosti.
V roku 2008 sme prijali na Pedagogickej fakulte UMB 12 zahraničných hostí
prostredníctvom programu Erasmus, ďalší zahraničný hostia (19) boli prijatí na základe
pozvaní jednotlivých katedier .
Fakulta sa venovala prezentácii svojej činnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou
prostredníctvom Spravodajcu UMB, tiež zverejnením plánovaných akcií v roku 2008
v Kalendári akcií a na stránke fakulty. Stránka fakulty, sa priebežne aktualizuje a je
k dispozícií pre verejnosť. Stránka poskytuje prehľadnejším spôsobom informácie o fakulte,
o činnosti jednotlivých katedier i jej pracovníkov a hlavne podáva aktuálne informácie pre
záujemcov o štúdium na PF UMB.
Vzťahy s verejnosťou a propagácia fakulty sa realizovali na základe opatrení prijatých
grémiom dekana. Smerom k prezentácii fakulty sme sa aktívne zúčastňovali a stretnutí
s výchovnými poradcami, kde sme fakultu prezentovali. Boli obstarané nové propagačné
materiály s logom fakulty a rôzne darčekové predmety, vydané vizitky pre zamestnancov
celej PF UMB.

8.5.5 Zamestnanci fakulty
Tab. 8.65 Priemerný počet zamestnancov za rok 2008 platených z prostriedkov ŠR
Priemerný
evidenčný
počet vo FO
k 31.12.2008

P.č.

Kategória zamestnancov

1.

Vysokoškolskí učitelia spolu
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „profesor“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „docent“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „odborný asistent s VH“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „odborný asistent bez VH“
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením „asistent“
Administratívni zamestnanci spolu
- zamestnanci zaradení na dekanáte

2.
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111
16
23
50
19
3
32
21

P.č.

Priemerný
evidenčný
počet vo FO
k 31.12.2008

Kategória zamestnancov

- zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách
3.
Prevádzkoví zamestnanci
ZAMESTNANCI SPOLU

11
17
160

8.5.6 Materiálno-technické zabezpečenie činnosti fakulty
Tab. 8.66 Výška a podiel výnosov v rokoch 2007 až 2008 (v tis. Sk)
Rok
2007

VÝNOSY

Sk
4 320
4 467
4 494
13 281

Dotácia štátneho rozpočtu (okrem MP a transferov)
Ostatné dotácie a výnosy verejnej vysokej školy
Tvorba rezervného fondu POČ z HV po zdanení
SPOLU

Rok
2008
%
32,5
33,6
33,9
100,0

Sk
9 951
16 944
1 520
28 415

%
35,0
59,6
5,4
100,0

Pedagogická fakulta UMB v roku 2008 vykonávala podnikateľskú činnosť v zmysle
Smernice dekana PF UMB č. 2/2003 – Zásady podnikateľskej činnosti na PF UMB. Podľa
Štatútu PF UMB čl. 29 a Organizačného poriadku PF UMB čl. 23 sú oblasti podnikateľskej
činnosti nasledovné:
- celoživotné vzdelávanie v akreditovaných odboroch v zmysle § 83 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
- príprava, organizovanie kurzov, vedeckých a odborných seminárov, konferencií,
- vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
- prenájom nebytových priestorov.
Celoživotné vzdelávanie organizované v rámci podnikateľskej činnosti sa uskutočňuje
ako vzdelávanie, ktorým si jeho účastník doplňuje, rozširuje a prehlbuje svoje vzdelanie.
Celoživotné vzdelávanie, organizovanie kurzov, seminárov, konferencií, vydávanie
periodickej a neperiodickej tlače (edičná činnosť) a prenájom nebytových priestorov tvoria
podnikateľskú činnosť.
V roku 2008 prebiehalo 49 aktivít: (40 veľkých a 9 malých). V priebehu roku 2008
bolo vytvorených 7 nových aktivít a postupne ukončených 33 aktivít, t. z . v súčasnosti
prebieha (je neukončených ekonomicky) 23 aktivít POČ.

Tab. 8.67 Podnikateľské aktivity v roku 2008
Stav
k 31. 12. 2007

Nové
aktivity

Ukončené
aktivity

Stav
k 31. 12. 2008

DPŠ a rozširujúce
štúdium
Podporné kurzy
Malé aktivity: kurzy,
semináre, konferencie

17

3

11

9

23

0

15

8

9

4

7

6

Spolu

49

7

33

23

Aktivita
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Obstarávanie a technické zhodnotenie majetku v roku 2008 bolo vo výške - 2 185 tis.
Sk. Delimitáciou majetku s FHV a FPV bol úbytok majetku v hodnote 7 115 tis. Sk, prírastok
3 535 tis. Sk. V roku 2008 bol z evidencie vyradený majetok v hodnote 2 004 tis. Sk.
Obstaranie majetku v hlavnej a v podnikateľskej činnosti bolo 1 259 tis. Sk - tabuľka č. 8.68.
Tab. 8.68 Obstaranie majetku v roku 2008
Dlhodobý majetok
tis. Sk
%
235
18,7
235
18,7

Obstaranie majetku
Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť
SPOLU

Krátkodobý majetok
tis. Sk
%
949
75,3
75
6
1024
81,3

Pre skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania a výskumu bola v roku 2008 zakúpená
výpočtová a digitálna technika v celkovej hodnote 992 tis. Sk. V priloženej tabuľke č. 8.69 je
možné vidieť, z akých zdrojov bol majetok zakúpený.
Tab. 8.69
DRUH
TECHNIKY
Tlačiareň
Notebook
Multimediálna tlačiareň
Projektor
Reproduktory
WEB kamera
USB kľúč
PC
Scanner
Disk
Monitor
Kamera
Rekordér
Prehrávač
Spolu
% podiel

Prehľad o zdrojoch a druhoch techniky (v tis. Sk)
POČET
(v ks)
14
14
1
6
3
2
10
5
3
4
2
3
1
1
69

PP

KEGA,
VEGA

POČ
3

1

1
0,1

3
0,3

50
348
65
134
35
3
4
89
13
3
14
12
11
3
784
79

SOP, VEDA,
APVV, ABB,
Mladosť
53
51

8
41
9
42

204
20,6

SPOLU
106
399
65
134
35
3
13
130
13
12
14
54
11
3
992
100

8.5.7 Hodnotenie kvality výučby na PF UMB
Hospitačné aktivity pedagogických pracovníkov Na katedrách PF UMB nie sú
zaužívané pravidelne. Skôr ide o sporadické (vzájomné, konané nadriadeným pracovníkom)
spojené so špecifickým cieľom. Didaktici jednotlivých predmetov sa zúčastňujú na
hospitáciách študentov počas ich priebežných a súvislých praxí na cvičných školách (MŠ, ZŠ,
SOŠ a gymnáziách).
Každoročne umožňujeme študentom prostredníctvom dotazníka zhodnotiť vyučovací
proces končiaceho akademického roka v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotazník bolo možné vyplniť klasicky
alebo elektronickou formou. Dotazník je anonymný. V prvej časti dotazníka sa hodnotí
kvalita vyučovacieho predmetu a v druhej časti sa hodnotí študijný program. Počet študentov
PF, ktorí sa zúčastňujú na uvedenom hodnotení bol veľmi nízky a preto sa hľadajú nové
formy tejto aktivity vrátane využitia výsledkov na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu.
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Okrem toho niektorí vyučujúci podnecujú študentov k zhodnoteniu aktuálnej
výučbovej jednotky, alebo celku (prednášku, seminár, vyučovací blok). Tieto aktivity sú pre
učiteľa prínosné, pretože odpovede obsahujú významné pripomienky smerujúce ku
skvalitneniu vzdelávania, nemajú však oficiálnu ani formálnu podobu.
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8.6 Právnická fakulta
8.6.1 Všeobecné informácie o fakulte
Adresa fakulty:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
http://www.prf.umb.sk

Vedenie fakulty:
Dekan:
prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

048/4463106
Fax: 048/4125127
e-mail: iveta.duranova@umb.sk

Prodekan pre štúdium:
JUDr. Pavel Kypta, PhD.

048/4463113
e-mail: pavel.kypta@umb.sk

Prodekan pre vedu, výskum a DŠ:
Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

048/4463146, 4463112
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rigorózne konanie:
JUDr. Silvio Boleček, PhD.

048/4463155
e-mail: silvio.bolecek@umb.sk

Tajomníčka:
Ing. Julita Baboľová

048/4463125
e-mail: julita.babolova@umb.sk
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Vedecká rada Právnickej fakulty UMB
Predseda:

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Členovia:

Ing. Julita Baboľová
JUDr. Peter Bedlovič
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., m. prof.
JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
prof. Dr.h.c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
JUDr. Mária Jamrišková, PhD.
Ing. Ivan Janičina
doc. JUDr. Dušan Korgo, CSc.
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.
JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
JUDr. Vlasta Kunová, CSc., hosť. doc.
plk.doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
JUDr. Pavel Kypta, PhD.
doc. PhDr. Pavol Macko, CSc.
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
JUDr. Monika Némethová, PhD.
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
doc. JUDr. Ján Reken, CSc.
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc.

Akademický senát fakulty
Predseda:
Podpredseda:
Členovia:

doc. JUDr. Ján Reken, CSc.
Ján Nota - študent
doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
JUDr. Katarína Svitanová, PhD.
JUDr. Jaroslav Klátik
Eva Balážová
Matúš Fabian
Mária Hyčková
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8.6.2 Pedagogická činnosť
Študijné programy
V roku 2008 Právnická fakulta UMB uskutočňovala výučbu v akreditovanom
študijnom programe právo v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov.
Právnická fakulta ponúkala v odbore právo tieto študijné programy:
1. bakalárske štúdium denná a externá forma
2. magisterské štúdium denná a externá forma
3. súvislé magisterské štúdium (5. ročné) denná forma
4. doktorandské štúdium denná a externá forma.
Právnická fakulta UMB neponúkala výučbu študijného programu v cudzom jazyku,
neuskutočňovala spoločné študijné programy a ani nepodala žiadosť na priznanie práv pre
nový študijný program.

Prijímacie konanie
Na akademický rok 2008/2009 Právnická fakulta UMB uskutočnila prijímacie konanie
na bakalárske študijné programy v odbore právo.
Tab. 8.70 Počet študentov prijatých na študijné programy
na akademický rok 2008/2009
Fakulta
PrF

Denné štúdium
1. stupeň
2. stupeň
PP UP
R
PP UP R
220 203 -17 180 166 -14

Externé štúdium
1. stupeň
2. stupeň
PP UP
R
PP UP
R
220 233 +13 80
30
-50

Vysvetlivky:
PP – plánovaný počet
UP - upravený počet
R - rozdiel

Na denné bakalárske štúdium bolo prihlásených 1 414 uchádzačov, pohovorov sa
zúčastnilo 1 077 uchádzačov. Dôvodom nižšieho počtu uchádzačov zúčastnených na
prijímacom konaní bol stav, že naša fakulty vykonávala pohovory ako posledná a 337
uchádzačov mohlo mať rozhodnutie o prijatí na inú právnickú fakultu. Po prvom zápise bolo
47 uchádzačom ponúknuté miesto na zápis na štúdium.
Na externé bakalárske štúdium bolo prihlásených 491 uchádzačov, pohovorov sa
zúčastnilo 358 uchádzačov, po prvom zápise bolo 47 uchádzačom ponúknuté miesto na zápis
na štúdium.
Na magisterské štúdium sa prijímacie konanie uskutočňovalo podľa podmienok
v Študijnom poriadku PrF UMB.
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Vyhodnotenie priebehu a organizácie pedagogického procesu
a) bakalárske štúdium
Na Právnickej fakulte UMB študovalo v akademickom roku 2007/2008 celkove 1030
študentov, z toho v dennej forme štúdia 696 študentov. Do 1. roku štúdia v roku 2008 bolo
spolu prijatých 433 študentov z toho na denné štúdium 203.
Prvé bakalárske štúdium ukončilo 169 absolventov dennej formy štúdia.
Štúdium neukončilo 45 študentov, z toho v dennej forme štúdia 31 študentov. Štúdium
prerušilo v dennej forme 8, v externej 8 študentov.
b) magisterské štúdium
Na magisterskom štúdiu celkovo študovalo 356 študentov, z toho v dennej forme 293
študentov. Do 1. roku štúdia v roku 2008 bolo spolu prijatých – zapísaných 196, z toho na
dennú formu 166 študentov.
Magisterské štúdium ukončilo 104 absolventov denného štúdia. Externé štúdium
v uvedenom akademickom roku ukončilo 211.
Magisterské štúdium – súvislé magisterské denné (5. ročné) a externé (2. ročné)
neukončilo celkovo 22 študentov, z toho v dennej forme 7. Prerušili 2 študenti v externej
forme štúdia.
Dôvodom neukončenia bakalárskeho a magisterského štúdia bolo nesplnenie
podmienok stanovených Študijným a skúšobným poriadkom PrF UMB:
-

nedostatok kreditov,
nevykonanie skúšok minimálne z dvoch povinných predmetov v I. semestri
bakalárskeho štúdia,
zanechanie štúdia,
nevykonanie magisterských štátnych záverečných skúšok.

Študentská vedecká aktivita
Študentskú vedeckú aktivitu organizovali na fakulte Katedra súkromného práva,
Oddelenie obchodného práva a Katedra teórie a dejín štátu a práva Oddelenie dejín štátu
a práva. Študentské vedecké aktivity:
Simulovaný súdny spor, konanej v apríli 2008 sa zúčastnili 4 študenti a získali 2.
miesto v rámci SR,
Rímsky súdny proces, konaný v priebehu celého roku 2008 sa zúčastnilo 11
študentov. Prezentácia Rímskeho súdneho procesu sa uskutočňovala na iných právnických
fakultách v rámci Slovenskej republiky pre poslucháčov 1. ročníkov Bc. štúdia a na Detskej
Univerzite UMB v auguste 2008.

Rigorózne konanie
V roku 2008 zaslalo 490 uchádzačov žiadosť o vykonanie rigoróznej skúšky. Všetkým
uchádzačom sa vyhovelo. V priebehu roka 2008 úspešne vykonali rigoróznu skúšku 194
žiadateľov a získali titul JUDr., z toho 9 uchádzačov absolvovalo úspešne skúšku v opravnom
termíne. 4 žiadatelia nevyhoveli v I. termíne rigoróznej skúšky. Študijný predmet a rigoróznu
prácu spracovali najviac na Oddelení občianskeho práva a Oddelení medzinárodného práva.
Najmenší záujem bol o Ústavné právo.
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Katedra teórie a dejín štátu a práva
Oddelenie dejín štátu a práva
Oddelenie zabezpečuje výučbu predmetov patriacich do odboru rímske právo a dejín
štátu a práva. Jeho úlohou a cieľom je podať základné informácie o štáte a práve v ich
historickom kontexte a napomôcť tak k uvedomovaniu si dosahu historického vývoja vied
o štáte a práve pre súčasnosť. ODŠaP zabezpečovalo výchovno vzdelávaciu činnosť podľa
schválených učebných plánov a zabezpečovalo výučbu povinných, povinne voliteľných
i voliteľných predmetov: Rímske právo, Porovnávacie dejiny štátu a práva, Dejiny štátu
a práva na území Slovenska, Cirkevné právo, Konfesijné právo.
Oddelenie teórie štátu a práva
Oddelenie zabezpečuje výučbu povinných predmetov, a to: Teória štátu, Teória práva,
povinne voliteľných predmetov: Základy právnej filozofie I., Základy právnej filozofie II.,
Základy sociológie práva, Strategické štúdie Európskej únie I., Strategické štúdie Európskej
únie II., Politológia I., Politológia II., a výberových predmetov: Sociálna psychológia pre
právnikov, Etika právnických povolaní.

Katedra medzinárodného a európskeho práva
Oddelenie medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a politiky
Oddelenie je špecializované na výučbu Medzinárodného práva verejného,
súkromného, Medzinárodných vzťahov, Humanitárneho a vojnového práva, Medzinárodnú
ochranu ľudských práv, Práva medzinárodných organizácií, Aktuálnych otázok
medzinárodného práva, Diplomatického protokolu, Dejín diplomacie a Konferenčnej
diplomacie. Základným cieľom výučby je, aby si študenti osvojili určitú sumu poznatkov, no
najmä spôsob práce s prameňmi právnej i politickej povahy, základy odbornej terminológie
i spôsob vyjadrovania vlastných názorov v zložitej dynamickej rozsiahlej problematike
medzinárodného práva, jeho partikulárnych odvetví i medzinárodných vzťahov.
Oddelenie Európskeho práva, aproximácie práva a právnej komunikácie
Oddelenie zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov
a výberových predmetov: Svetové právne systémy, Právo Európskej únie I., Právo Európskej
únie II., Hospodárska a menová únia, Súdny systém Európskej únie. Je to jediná samostatná
katedra európskeho práva na Slovensku.
Oddelenie zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových
predmetov: logika pre právnikov, právna štylistika a rétorika, právna latinčina, právna
komunikácia v cudzích jazykoch, telesná výchova a šport, právna informatika. Uvedené
predmety poskytujú študentom základné poznatky z odborov, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie
štúdium, ale aj uplatnenie v praxi.

Katedra súkromného práva
Oddelenie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Oddelenie zabezpečuje výučbu predmetov Pracovné právo I., Pracovné právo II.,
Právo sociálneho zabezpečenia a Medzinárodné a európske pracovné právo.
Oddelenie občianskeho práva
Občiansky zákonník je základným kódexom súkromného práva. Výrazom významu
tohto právneho odvetvia je zaradenie občianskeho práva do výučby na Právnickej fakulte.
Občianske právo ako pedagogickú disciplínu možno chápať ako systematizovaný súbor
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občianskoprávnej problematiky, ktorá sa traduje na vysokých školách, a to samozrejme
predovšetkým na Právnických fakultách. Predmet občianske právo sa delí na dva samostatné
predmety – Občianske právo hmotné (I., II., III.) a Občianske právo procesné (I., II., III.),
ktorých výučba je rozdelená na tri semestre a končí samostatnou skúškou. Predmet už ako
spoločný „Občianske právo“ tvorí povinnú súčasť štátnej záverečnej skúšky na záver
magisterského štúdia. Oddelenie OP zabezpečuje výučbu týchto predmetov: Občianke právo
hmotné (I., II., III.), Občianske právo procesné (I., II.), Právo duševného vlastníctva,
Mediálne právo, Rodinné právo, Pozemkové právo, Medicínske právo, Klinika občianskeho
práva (I., II.), Organizácia súdov a prokuratúry, Aktuálne otázky občianskeho práva,
Diplomový seminár.
Oddelenie obchodného, hospodárskeho a finančného práva
Oddelenie zabezpečuje výučbu viacerých povinných, povinne voliteľných
a výberových predmetov, a to: Obchodné právo I., Obchodné právo II., Finančné právo I.,
Finančné právo II., Klinika obchodného práva, Hospodárske právo, Právo cenných papierov,
Základy financií, Daňové právo, Bankové právo, Aktuálne otázky obchodného práva, Právo
obchodných spoločností.

Katedra verejného práva
Oddelenie trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie
V rámci vedecko-pedagogického procesu sa na oddelení v rámci vedného odboru
trestné právo zabezpečuje výučba nasledovných predmetov: Trestné právo procesné, Trestné
právo hmotné, Kriminalistika, Základy penológie, Súdna psychológia, Súdna psychiatria,
Súdne lekárstvo, Kriminológia, Súdne inžinierstvo, Aktuálne otázky trestného práva,
Diplomový seminár trestného práva.
Oddelenie ústavného práva
Oddelenie zabezpečuje výučbu povinného predmetu Štátne právo Slovenskej
republiky I. a II., povinne voliteľných predmetov Ústavné právo štátov Európy a Teória
a prax legislatívy a výberového predmetu Štruktúra orgánov ochrany práva.
Oddelenie správneho práva
Oddelenie zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov: Správne právo hmotné,
Správne právo procesné, Základy miestnej správy, Právo životného prostredia, Stavebné
právo, Katastrálne konanie, Správne súdnictvo.

8.6.3 Vedeckovýskumná činnosť
Výstupy výskumu
Tab. 8.71 Výstupy výskumu
Poradie

Kat.

Bibl. kód

Podiel

1.

A

ADE

1

Názov
MRÁZ, Stanislav
Makrosociologičeskij fenomen narušenija prava vooružonnych
konfliktov = Makrosociologický fenomén porušenia práva
ozbrojených konfliktov / Stanislav Mráz.
In: Obščestvennoe mnenie, prava čeloveka : uzbekitanskij
gumanitarnyj žurnal. - 2007. - Č. 3, 39 (2007), s. 70-84
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Poradie

Kat.

Bibl. kód

Podiel

2.

A

AEC

1

3.

A

AEC

1

4.

A

AFC

1

5.

A

AFC

1

6.

A

AFC

1

7.

B

BAB

1

8.

B

AAB

1

9.

B

AAB

1

10.

B

AED

1

Názov
KUBINCOVÁ, Soňa
Kontrola verejných financií v SR / Soňa Kubincová.
In: Jak úspešně podnikat v příhraničních regionech
jihovýchodní Moravy : sborník : IV. mezinárodní konference. Luhačovice : Evropský polytechnický institut, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7314-145-5. - S. 237-242
JÚDOVÁ, Elena
The habitual residence in Slovakian Private International Law /
Elena Júdová.
In: Yearbook of Private International Law. - Lausanne : Swiss
Institute of Comparative Law, 2007. - ISBN 978-3-86653-0713. - Vol. IX (2007), s. 471-479
KLÁTIK, Jaroslav
Úvaha nad cieľom rekodifikácie slovenského trestného
procesu / Jaroslav Klátik.
In: Debaty mladých právniků. - Olomouc : Univerzita
Palackého v Olomouci, 2007. - ISBN 978-80-244-1925-1. - S.
165-168
JÚDA, Vieroslav
Retroaktivita v právnom štáte / Vieroslav Júda.
In: Debaty mladých právníků 2007 : zborník příspěvků z
konference Monseho debaty mladých právníků, konané ve
dnech 10.-12. 9. 2007 Právnickou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci. - Olomouc : Právnická fakulta UP
Olomouc, 2007. - ISBN 978-80-244-1925-1. - S. 224-227
MRÁZ, Stanislav
Kosovo - nezavisimoe i suverennoje gosudarstvo? / Stanislav
Mráz.
In: Razvitie zakonodateľstva na sovremennom etape : doklady
i soobščenia VIII meždunarodnoj naučnoj konferencii :
Moskva, 17 apreľa 2008 g. - Moskva : Rossijskij
gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2008. - S. 429-437
CHOVANEC, Jaroslav
Ústavné právo Európskej únie a Slovenskej republiky /
Jaroslav Chovanec, Viliam S. Hotár, Igor Palúš. - 1. vyd. Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2008. - 541 s. ISBN 978-80-8083-428-9
[... HOTÁR, Viliam S. - PALÚŠ, Igor]
SKALOŠ, Martin
Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov :
rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca / Martin Skaloš. - 1. vyd.
- Zvolen : Bratia Sabovci, 2008. - 292 s. - ISBN 978-80-8083610-8
DRGONEC, Ján
Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky / Ján
Drgonec. - Šamorín : Heuréka, 2008. - 251 s. - ISBN 978-8089122-48-6
JÚDOVÁ, Elena
Právne vzťahy s cudzím prvkom po prijatí Lisabonskej zmluvy
/ Helena Júdová.
In: Ročenka Medzinárodného práva 2008 : Slovak Yearbook
of International Law 2008. - Bratislava : Slovenská spoločnosť
pre medzinárodné právo pri SAV, 2008. - ISBN 978-80969540-3-2. - S. 153-161

(60 x 4 + 40 x 3)/100 = 3,6
Hodnotenie atribútu: A-
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Hlavné smery výskumnej činnosti
Ťažiskom vedeckej práce je výskum medzinárodného práva a bádanie v oblasti
európskeho práva v kontexte vývoja a aproximácie slovenského právneho poriadku do
európskeho práva.
Právnická fakulta UMB sa sústreďuje vo svojej vedecko-výskumnej činnosti na
výskum v právnych disciplínach zastúpených na fakulte. Vedecko-výskumnú činnosť a jej
rozvíjanie považujeme za dôležitý predpoklad úspešnej a efektívnej pedagogickej činnosti
a rastu vedeckého a odborného statusu fakulty.
Vedecké a výskumné aktivity fakulty sú motivované cieľmi vyplývajúcimi z jej
poslania a imanentne z jej postavenia ako vysokej školy, fakulty pôsobiacej na poli vied štátu
a práva, v kontexte spoločenskovedných disciplín resp. vied o človeku, z fakulty Univerzity
Mateja Bela, z fakulty pôsobiacej v srdci Slovenska, ako v poradí tretej Právnickej fakulty
pôsobiacej v Slovenskej republike. Cieľmi vedeckovýskumnej činnosti fakulty sú:
a) prispieť k vytvoreniu optimálneho informačného základu, koncipovaniu teoretickometodologických východísk štúdia a poznania európskeho práva, harmonizácie slovenského
právneho poriadku s ním, osvojenia si legislatívy (obsahu i techniky) aproximácie práva,
aplikačnej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora,
b) postupnými krokmi zapojiť fakultu do systému vedeckovýskumnej činnosti
Právnických fakúlt v SR, širšie spoločenskovedných fakúlt a ústavov na Slovensku. Plody
tejto integrácie by sa mali postupne prejaviť na hodnotení a akreditácii fakulty a úrovni jej
vedeckovýskumnej práci,
c) dosiahnuť adaptabilitu (adaptabilnosť) vedecko-výskumného zamerania fakulty jej
bádateľského potenciálu na riešenie preferovaných právnych problémov na vedeckých
pracoviskách, inštitúciách pôsobiacich,
- v právnych vedách na Slovensku,
- v právnych vedách v rámci asociovaných krajín Európskej únie, resp.
- v právnych vedách v členských štátoch Európskej únie, resp. únie samotnej.
d) vytvoriť na Právnickej fakulte UMB prostredie priaznivé pre vedeckovýskumnú
prácu, sledovať ideál - fakulta “chrám právnej vedy”, prostredie formujúce nových
služobníkov práva, spravodlivosti, pritom však v sústavnej interakcii s právnou
a spoločenskou praxou, ako predmetom právnej vedy, adresátom jej výsledkov i kritériom jej
skutočnej vedeckosti,
e) analýza a zhodnotenie inštitúcií EÚ a právnych inštitútov európskeho práva
a využite v súvislosti s aproximáciou práva v SR.

Výskumné tímy
•

Tím JUDr. Vlasty Kunovej, CSc.

JUDr. Vlasta Kunová, CSc. (1951) absolvovala štúdium na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1974. Popri práci vysokoškolského pedagóga
pôsobila ako koordinátorka vzdelávacích aktivít v oblasti aproximácie práva pre Úrad vlády
SR, i ako konzultant pre oblasť európskeho práva a lokálny expert. Zúčastnila sa na viacerých
zahraničných stážach a prednáškových pobytoch na univerzitách v Taliansku, Rakúsku,
Nemecku, Holandsku, Fínsku, Francúzsku, Veľkej Británii. Ako riešiteľka i ako vedúca
riešiteľského kolektívu sa podieľala na mnohých vedeckých projektoch a európskych
grantových úlohách. V rámci európskeho programu Jean Monnet Chair dosiahla titul „Jean
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Monnet Professor“. V súčasnosti je riaditeľkou Ústavu medzinárodných vzťahov
a aproximácie práva pri Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vedúcou
Katedry medzinárodného a európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Súčasne je predsedníčkou Slovenskej asociácie európskych štúdií.
Katedra medzinárodného a európskeho práva (JUDr. Vlasta Kunová, CSc. je vedúcou
Katedry medzinárodného a európskeho práva) sa orientovala na domáce aj zahraničné granty:
-Vega
-Socrates mobilita učiteľov a Socrates Networks -Jean Monnet moduly
Vzhľadom na zameranie a jazykovú vybavenosť jej členov sa Katedra venuje a bude
venovať grantom z prostriedkov EÚ, ktoré sú vyčlenené na spracovanie aktuálnych tém
v oblasti Práva EÚ.
Taktiež sa venuje problematike výskumu v oblasti vzťahov medzinárodného práva
a európskeho práva a oblasti europeizácie medzinárodného súkromného práva.
V stratégii Katedry je výchova a rast doktorandov a zintenzívnenie kvalifikačného
rastu.
Vzhľadom na skúsenosti členovia katedry sa budú uchádzať o prestížny status Jean
Monnet Chair, resp. o rozšírenie na excelentné pracovisko UMB.
V perspektíve dvoch rokov Katedra zorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu
na tému "Otázky aplikácie európskeho práva v nových členských štátoch EÚ".
Ďalšou úlohou Katedry je zapojenie do výskumných grantov APVV. Tento cieľ si
Katedra vytyčuje až po implementácii grantov, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti.
•

Tím JUDr. Eleny Júdovej, PhD.

V roku 1997 ukončila vysokoškolské vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, v študijnom odbore právo. V r. 2000 obhájila rigoróznu prácu,
v r. 2003 úspešne ukončila doktorandské štúdium z vedného odboru „obchodné právo“
a získala titul PhD.
Od r. 1997 až do súčasnosti, asistent, neskôr odborný asistent, na Katedre
medzinárodného práva Právnickej fakulty UMB. Ako asistent ďalej pôsobila na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Spolupracovala s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Prahe a Univerzitou
v Salzburgu (Rakúsko) na príprave a realizácii pravidelných študentských vedeckých
odborných konferencií a na príprave medzinárodnej učebnej pomôcky. Spoluorganizátor
a organizátor viacerých študijných a vedeckých podujatí (Týždne európskeho práva, Moot
Court r.2004, vedecká konferencia r.2006) Absolvovala viacero študijných pobytov na
zahraničných univerzitných inštitúciách (Európske univerzitné centrum v Nancy –
Francúzsku, Právnická fakulta UK v Prahe) a mesačný vedecko-výskumný pobyt na
Univerzite v Louvain-la-Neuve v Belgicku (február 2006). Členka Vedeckej rady PrF UMB
v Banskej Bystrici, členka viacerých komisií pri študentských vedeckých odborných
konferenciách a Moot Court-och, oponentka grantového programu KEGA. Člen Európskej
výskumnej siete pre Medzinárodné právo súkromné.
Aktívne ovláda francúzsky a anglický jazyk, pasívne ruský jazyk. Projekt ktorý viedla
bol úspešne ukončený v r. 2007.
Doktorand JUDr. Miloš Levrinc v roku 2008 úspešne ukončil denné doktorandské
štúdium na PrF UMB.
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•

Tím JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.

Projekt „Vývoj európskeho konštitucionalizmu a ústavné právo Európskej únie" je
súčasťou krátkodobej a strednodobej stratégie smerovania Právnickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici: aproximácia práva SR s právom Európskej únie. Jeho cieľom je adekvátne vedecky
reagovať a obsiahnuť rozhodujúce aktuálne javy európskej integrácie s výrazným dopadom na
právny poriadok Slovenskej republiky.
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. je aktívny v rôznorodých vedeckých
a pedagogických činnostiach v oblasti edukácie, vedy, ale aj právnej praxe. Je držiteľom
viacerých grantov slovenských (MZV SR, ESF), ako aj zahraničných. Aktívne prednáša aj
pre právnu prax – advokátov, sudcov a prokurátorov, kde taktiež prezentuje výsledky
výskumnej činnosti celého kolektívu. Prof. JUDr. Igor Palúš je vedeckým garantom projektu,
ktorý je členom viacerých vedeckých spoločností, dlhoročným člen komisií pre obhajoby
CSc. v odbore ústavné právo; člen Komisie pre rigorózne skúšky z odboru štátne (ústavné)
právo na PR UK a PF UPJŠ a pod. Ďalej JUDr. Vieroslav Júda, PhD. a JUDr. Júlia Ondrová,
PhD. aktívne napomáhajú riešeniu vedeckých úloh interdisciplinárnym prístupom (právna
komparatistika, právna teória a filozofia a pod.).
Premietnutím plnenia vedeckých úloh budú nové učebnice pre študentov právnických
fakúlt SR, ale aj novo koncipované sylaby viacerých predmetov
•

Tím JUDr. Soni Kubincovej, PhD. – vedúca projektu od r. 2009
V roku 1982 ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UK v Bratislave,
v roku 1988 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku a získala titul JUDr. , v roku 1998 úspešne
vykonala skúšku pre získanie licencie komerčného právnika, v roku 2003 vykonala dizertačnú
skúšku a získala vedeckú hodnosť PhD. Od roku 1998 pôsobila ako odborná asistentka na
Fakulte financií UMB, od roku 1999 až doteraz na Právnickej fakulte UMB. Vydala
monografiu Vybrané problémy dane z príjmov FO, učebné pomôcky Finančné právo I.
a Právne aspekty komerčného bankovníctva. Publikuje v domácich a zahraničných časopisoch
a zborníkoch. V súčasnosti eviduje cca 40 výstupov zverejnených napríklad v mesačníkoch
Verejná správa, Poradca, BIATEC, Bulletin slovenskej advokácie a pod. Na základe pozvaní
uskutočnila viaceré prednášky na témy Menežment pohľadávok pre Slovenský plynárenský
priemysel Zvolen, Daňové zákony pre Daňovú školu DR Banská Bystrica a súbor prednášok
pre Daňovú školu DR SR – roky 2001 až 2006 na tému Zákon o bankách.
Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB.
•

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – zástupca vedúceho projektu
V súčasnosti pôsobí ako dekan Právnickej fakulty UMB a predseda Vedeckej rady
Právnickej fakulty. Je členom vedeckej rady PrF UPJŠ v Košiciach, členom vedeckej rady
Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove ako aj členom vedeckej rady
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzitu v Bratislave. Je predsedom výboru
Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV. Významná je jeho prednášková
a publikačná činnosť. Medzi najvýznamnejšie patria tieto výstupy:
Slovenská republika a Európska únia – rozšírenie Európskej únie: nové reality
a perspektívy na medzinárodnom trhu osvety a vedy; Medzinárodné humanitárne právo,
Terorizmus a medzinárodná zodpovednosť štátu, Prehľad a charakteristika teroristických
skupín súčasnosti (právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu) a množstvo ďalších.
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Najvýznamnejšie výstupy v roku 2008
Drgonec, J. : Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Huréka.Šamorín,2008,251s.,ISBN: 978-80-89122-48-6.
Predmetná monografia je chápaná a cielená ako učebnica. Je aktuálna najmä preto, že
chýba študentom právnických fakúlt. Jej aktuálnosť je daná i svojim obsahom a formou
spracovania, ako i novými pohľadmi na niektoré oblasti spracovanej matérie. Z hľadiska
štruktúry autor učebnicu rozdelil do úvodu, dvoch častí, a to na Všeobecnú časť a Osobitnú
časť. Vo všeobecnej časti je šesť kapitol v rámci ktorých rozoberá a hodnotí vnútroštátne
a medzinárodné pramene práva pre konanie Ústavného súdu SR. V osobitnej časti, ktorá je
publikovaná pod názvom: Typy konaní pred Ústavným súdom SR rozoberá a hodnotí
abstraktnú ochranu ústavnosti a konkrétnu ochranu ústavnosti. V rámci abstraktnej ochrany
ústavnosti je šesť kapitol. V konkrétnej ochrany ústavnosti je štrnásť kapitol. Obidve časti
ochrany ústavnosti obsahujú i podkapitoly. Štruktúra učebnice je ukončená záverom
a použitou literatúrou. Autor v závere učebnice dáva podnety a návody pre zákonodarcu de
lege ferenda. Takáto volená štruktúra učebnice umožnila autorovi spracovať predmetnú
matériu z hľadiska metodológie, obsahu, rozsahu a formy spracovania na vysokej odbornoteoretickej úrovni. Predmetná učebnica spĺňa všetky kritéria kladené na práce tohto druhu
a bude vhodnou pomôckou pre účely pedagogické pri výučbe predmetu Konanie pred
Ústavným súdom SR, najmä na Právnickej fakulte UMB.

Chovanec, J.-Hotár, V.S.-Palúš, J.: Ústavné právo Európskej únie a Slovenskej
republiky, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica 2008, 541s., ISBN. 978-80-8083428-9.
Monografickú prácu predstavuje vlastne terminologický a výkladový slovník, ktorý
bol spracovaný ako výstup vedecko-výskumného projektu VEGA plánovaný na roky 2006
a 2007, ktorého bol vedúci Prof. Dr.h.c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.. Práca obsahuje viac
ako päťsto hesiel, ktoré sú usporiadané podľa abecedného sledu – zoznamu. Pri spracovaní
jednotlivých hesiel autori vychádzali zo skutočnosti, že Slovenská republika je členom
Európskej únie a NATO. Do slovníka sú zaradené a to úsporne dokumenty ako je Charta
základných práv EÚ, Ústava SR, ako aj výberovo Dodatkové protokoly k heslu Európsky
dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd. V práci sú spracované základné pojmy, inštitúty
a inštitúcie ústavného práva EÚ a ústavného práva SR, a to jasným a zrozumiteľným slohom.
Tieto sú uvádzané v troch jazykoch EÚ, a to v angličtine, francúzštine a nemčine. Jednotlivé
heslá obsahujú i etymológie, teda termíny a pojmy podľa svojho pôvodného významu
a z ktorého jazyka pochádzajú. Majúc na zreteli obsah a formu spracovania ako aj význam
jednotlivých pojmov, ústavných inštitútov a inštitúcií predmetnej monografickej práce –
slovníku, bude táto vhodnou učebnou pomôckou pri výučbe a štúdiu predmetu ústavného
práva EÚ a ústavného práva SR, najmä na Právnickej fakulte UMB, ale môže poslúžiť i pri
zvyšovaní právneho vedomia našich občanov.
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Tab. 8.72 Štatistický prehľad publikačnej činnosti PrF UMB za rok 2008
AAB
ACB
BAB
BCI
FAI
ABD
ADE
ADF
AEC
AED
AFC
AFD
BDF
BED
EDI
GII

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Skriptá a učebné texty
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií

Súčet

5
1
1
1
3
4
1
8
2
32
8
18
24
3
5
2
118

Prostredie pre výskum
Rozsah a výsledky doktorandského štúdia
V roku 2008 sa prijímacie konanie na doktorandské štúdium na Právnickej fakulte
UMB nekonalo, a to z dôvodu, že fakulta nepožiadala o akreditáciu doktorandského štúdia
pretože nemá k dispozícii vhodných garantov pre toto štúdium.
Doktorandské štúdium v roku 2008 úspešne ukončilo 8 doktorandov, z toho:
-

v študijnom programe 3.4.10. obchodné a finančné právo 3 absolventi v dennej forme
štúdia, 1 absolvent v externej forme štúdia a 1 zahraničný absolvent v externej forme
štúdia,

-

v študijnom programe 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva ukončili 2 absolventi v externej
forme štúdia,

-

vo vednom odbore 68-01-9 dejiny štátu a práva úspešne obhájila dizertačnú prácu 1
doktorandka v externej forme štúdia, v roku 2009 prebehne proces schvaľovania vo
Vedeckej rade fakulty

V súčasnosti na Právnickej fakulte UMB študuje spolu 26 doktorandov, z toho 4
doktorandi v dennej forme štúdia (dvaja v nadštandardnej dĺžke štúdia) a 24 doktorandov
v externej forme štúdia.
Dvaja študenti majú prerušené doktorandské štúdium, jeden v dennej forme štúdia
a jeden doktorand v externej forme štúdia.
Absolventi doktorandského štúdia na PrF UMB za rok 2008
JUDr. Miloš Levrinc
Obhajoba: 27. 10. 2008
Študijný odbor: 3.4.10 obchodné a finančné právo
Forma štúdia: denná
JUDr. Jozef Beňo
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Obhajoba: 27. 10. 2008
Študijný odbor: 3.4.10 obchodné a finančné právo
Forma štúdia: denná
JUDr. Marian Ďurana
Obhajoba: 27. 10. 2008
Študijný odbor: 3.4.10 obchodné a finančné právo
Forma štúdia: denná
JUDr. Milan Ďurica, LL.M.
Obhajoba: 27. 10. 2008
Študijný odbor: 3.4.10 obchodné a finančné právo
Forma štúdia: externá
JUDr. Hermann Heinrich Götz
Obhajoba: 27. 10. 2008
Študijný odbor: 3.4.10 obchodné a finančné právo
Forma štúdia: externá
JUDr. Katarína Svitanová
Obhajoba: 4. 7. 2008
Študijný odbor: 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva
Forma štúdia: externá
JUDr. Radoslav Svitana
Obhajoba: 4. 7. 2008
Študijný odbor: 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva
Forma štúdia: externá
JUDr. Ivana Šošková
Obhajoba: 24. 9. 2008
Vedný odbor: 68-01-9 dejiny štátu a práva
Forma štúdia: externá
Priemerný počet prijatých doktorandov na jedného tvorivého pracovníka a rok
Uvedené hodnotenie za rok 2008 nebolo možné
neuskutočneného prijímacieho pohovoru na doktorandské štúdium.

vypracovať,

z dôvodu

Tab. 8.73 Počet ukončených doktorandov z celkového počtu prijatých za rok 2008
Počet prijatých doktorandov Počet absolventov Hodnotenie
0
8
A = 100%
Tab. 8.74 Účasť doktorandov na riešení projektov
Rok

2007
2008
Kat. A

Celkový
počet
interných
doktorandov

Počet
doktorandov
na riešení
zahr.
projektov

9

1

7

1

Percento
na riešení
zahr.
projektov
11%
Kat. A
14%
Kat. A

Počet
doktorandov
na riešení
projektov
VEGA
1
1
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Percento
na riešení
projektov
VEGA
11%
14 %

Inštitucionálne
projekty
a projekty HČ

Iné
projekty

0

0

1

2

29%
Kat.D

0

Domáce a zahraničné výskumné granty
• Typ grantu: VEGA
Rezort: MŠ SR
Číslo grantu:1/3830/06
Názov úlohy: Integrácia a unifikácia práva Európske únie v oblasti trestného
zákonodarstva.
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD.
Ostatní riešitelia: JUDr. Klátik Jaroslav, JUDr. Maďar Miloš, JUDr. Pavel Kypta, PhD.
JUDr. Novák Ivan, JUDr. Lobodáš Oto.
Doba trvania: 2006 – 2008
Roky riešenia
Sk spolu
Z toho: BV
Z toho: KV

2006

2007
88 000
38 000
50 000

2008
80 000
30 000
50 000

• Typ grantu: VEGA
Číslo grantu: 1/4570/07
Rezort: MŠ SR
Názov úlohy: Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych práv po vstupe do Európskej
únie
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Cirák Ján, CSc.
Ostatní riešitelia: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., JUDr. Jana Muránska, JUDr. Daniela
Gandžalová, PhD., JUDr. Ing. Ján Gandžala, JUDr. Katarína Ševcová, JUDr. Martin Ľupták,
JUDr. Mária Kováčiková
Doktorand: JUDr. Marián Ďurana – doktorandské štúdium ukončil v r. 2008
Doba trvania: 2007 – 2009
Roky riešenia
2007
Sk spolu
450 000
Z toho: BV
200 000
Z toho: KV
250 000

2008
350 000
200 000
150 000

2009

• Typ grantu: VEGA
Číslo grantu: 1/4623/07
Názov úlohy: Voľný pohyb osôb a služieb v komunitárnom práve a vzájomné pôsobenie
práva SR a EÚ v tejto oblasti.
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Kunová Vlasta, CSc.
Ostatní riešitelia: Prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.; JUDr. Katarína Svitanová, PhD.; JUDr.
Radoslav Svitana, PhD.
Doktorandi : 2 /JUDr. Svitanová, JUDr. Svitana/ - doktorandské štúdium ukončili v r. 2008
Doba trvania: 2007 – 2009
celkový objem fin. prostriedkov: za rok 2008: 65 000 Sk
Roky riešenia
2007
2008
2009
Sk spolu
90 000
65 000
Z toho: BV
30 000
30 000
Z toho: KV
60 000
35 000
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• Typ grantu: VEGA
Číslo grantu: 1/0869/08
Názov úlohy: Transformácia vedecko –organizačných princípov verejnej správy v SR
v kontexte európskych modelov a štandardov
Doba riešenia: 2008 – 2010
Vedúci projektu: JUDr. Kubincová Soňa, PhD.
Ostatní riešitelia: Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.,
Doc. JUDr. Ján Reken CSc., JUDr. Júlia Ondrová, PhD. + 2 tech. podpora
Celkový objem fin prostriedkov: 388 000.- Sk
Roky riešenia
Sk spolu
Z toho: BV
Z toho: KV

2008
116 000
116 000
0

2009

2010

• Typ grantu: vedecko-výskumný, ag. APVV
Číslo grantu: APVV-0754-07
Názov úlohy: Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej
členských štátov
Spoluriešiteľ: EUROIURIS Európske právne centrum, občianske združenie, Bratislava
JUDr. Ing. Michael Siman, (členovia hosť. doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.,
JUDr. Lucia Mokrá)
PrF UMB: doktorandi: JUDr. Miloš Levrinc, JUDr. Jozef Beňo – dokt. št. ukončili v r. 2008
JUDr. Júdová, PhD.
Doba riešenia projektu: 2008 – 2010
Rozpočet celkom pre PrF : 1. 132. 800 .- Sk
Roky riešenia
Sk spolu
Z toho: BV
Z toho: KV

2008
122 800
52 800
70 000

2009

2010

• Typ grantu /INÉ/: Štrukturálne fondy
Štrukturálny fond: Európsky sociálny fond
Názov úlohy: „Zárukou odbornosti je vzdelávajúci sa vysokoškolský pedagóg
Právnickej fakulty UMB"
Registračné číslo projektu: SOP ĽZ 2004/4-206
Kód projektu ITMS: 11230100085
Zodpovedný riešiteľ: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Spoluriešitelia: GAMO a.s., YMAN Slovakia spol. s r.o.
Počet zapojených osôb: 25 účastníkov cieľovej skupiny - pedagogickí pracovníci Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, z toho úspešne projekt ukončilo 24 účastníkov projektu (22
osôb - certifikát ECDL, 2 osoby - Osvedčenie ECDL Štart)
Doba trvania: september 2005 - január 2008
Započítané získané prostriedky: 2 099 333 Sk
2008 – 0 Euro
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• Typ grantu: SOCRATES
Podpora: EU
Číslo Zmluvy: 861/2007
Názov úlohy: SOCRATES sieť v rámci nového programu LLL Programme / Erasmus /
Thematic Networks “The Network of European Studies (SENT)“
Zodpovedný riešiteľ: Univerzita Tor Vergata, Rím, Taliansko
UMB Banská Bystrica
Ostatní riešitelia za PrF UMB: JUDr. R. Svitana, PhD., JUDr. K. Svitanová, PhD., JUDr. E.
Júdová, PhD.
Doba trvania: 2007 – 2010
celkový objem fin. prostriedkov: zatiaľ nepridelené
2008: 20 000,• Typ grantu: Jean Monet Module
Ref. číslo grantu: 06/0300
Číslo Zmluvy: 2006 - 1904/001-001
Podpora: EU, UMB
Názov úlohy: Vývoj európskeho konštitucionalizmu a ústavné právo EU
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Ostatní riešitelia: Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., JUDr. Vieroslav Júda, PhD., JUDr. Júlia
Ondrová, PhD.
Doba trvania: 2006 – 2009
celkový objem fin. prostriedkov: SPOLU 25 760 EUR,Jean Monnet Action: 14 780 €
Spolufinancovanie z rektorátu UMB: 10 980 €
Započítané získané prostriedky: 11 824 EUR
Roky riešenia
2006
2007
2008
2009
Sk spolu
11 824 €
0
0
0
• Typ grantu: Jean Monnet European Module
Číslo grantu: Agreement No. 2003 3360/001-001
Podpora: EU
Názov úlohy: Úloha súdneho dvora v procese európskej integrácie („The role of the Court
of Justice in the Europe Integration“)
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Kunová Vlasta, CSc.
Ostatní riešitelia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD.; JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Počet riešiteľov spolu: 3 (z toho doktorandi: 1 - JUDr. Radoslav Svitana; - dokt. štúdium
ukončil v r. 2008)
Doba trvania: 2003 - 2008 (z toho spolufinancovanie z grantu EÚ v rokoch 2003-2006, ale
program pokračuje do r. 2008.)
Ukončený (záver. správa) jún 2008
FIN: O
celkový objem fin. prostriedkov: 17 957,- EUR (z toho príspevok EÚ 11 199,- EUR)
• Typ grantu: Jean Monnet Action – European Module
Číslo grantu: 2944/001-001
Podpora: EU
Názov úlohy: Európske medzinárodné právo súkromné („European Private International
Law“)
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Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Elena Júdová, PhD.
Ostatní riešitelia: doktorand JUDr. Miloš Levrinc – dokt. štúdium ukončil v r. 2008
Doba trvania: 2004 - 2007
celkový objem fin. prostriedkov: 11.537,39 EUR (z toho príspevok EÚ 7704,3 EUR)
Spolufinancovanie projektu: trvá do 2009 vrátane
2008 – 0 Sk
2009 – plán. dotácia
•

Celouniverzitný projekt Erasmus

Použité prostr.: 2008

12 320 Eur

aktivity v letnom sem.šk. roku 2007/08:
Španielsko:

1. Jaroslav Bič
2. Ľubica Lenčová

1835 Eur
1835 Eur

3. Petra Marková
4. Zuzana Ondrová

1325 Eur
1325 Eur

5. Erik Kotlárik
6. Ema Schvarzová
7. Michaela Hallayová

2000 Eur
2000 Eur
2000 Eur

Slovinsko:

Rakúsko:

/(11 850 Euro na šk. rok 2008/2009
Pozn.: Tieto mobility sa začínaju realizovať/LS 2009/, preto nevieme presne vyhodnotiť sumu
čerpaných prostriedkov, rátané ako 0 Eur – čerpané v 2009/

Tab. 8.75 Získané fin. prostriedky
Sled.rok
2007
2008

Zahr. granty
15 369,57 Eur
12 983, 9 Eur

Dom. granty
507 000 Sk
733 800 Sk

Ostatné granty
756 895,16 Sk
0

SPOLU Sk = 1 124 953 Sk
POČET TVORIVÝCH ZAMESTNANCOV 29 (zamestnanci s vedeckou hodnosťou)
1 124 953/29=38 791 Sk
KATEGÓRIA A
UMB.
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9 ÚSTAVY, OSTATNÉ PRACOVISKÁ UMB
9.1 Ústav vedy a výskumu UMB
9.1.1 Všeobecné informácie o ÚVV

Adresa ÚVV:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ústav vedy a výskumu
Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica
http://www.uvv.umb.sk

Vedenie ÚVV:
Riaditeľka:
Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

048/4466211
Fax: 048/4466299
e-mail: jolana.darulova@umb.sk
Tajomníčka:
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.
048/4466213
e-mail: slavomira.ocenasova@umb.sk



Inštitúty:
Inštitút sociálnych a humanitných štúdií (J. Darulová, vedúca inštitútu)
Inštitút výskumu krajiny a regiónov (R. Midriak, vedúci inštitútu)
Inštitút matematiky a informatiky (B. Riečan, vedúci inštitútu)1
Spolu: 41 vedeckovýskumných pracovníkov

9.1.2 Profil Ústavu vedy a výskumu UMB
Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici je interdisciplinárne
vedeckovýskumné pracovisko UMB, ktorého poslaním je tvorivé vedecké bádanie
prostredníctvom základného a aplikovaného výskumu. Rozvíja vedeckovýskumné aktivity
v oblastiach spoločenských, humanitných a prírodných vied, pričom sleduje dva základné
ciele:
1

Inštitút matematiky a informatiky je spoločné pracovisko Matematického ústavu SAV a UMB.
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-

prostredníctvom domácich a zahraničných grantov a v spolupráci s fakultami UMB
rozvíjať poznanie vo vedných oblastiach, týkajúcich sa človeka, spoločnosti a krajiny;
pracovať v medzinárodných výskumných tímoch na významných prierezových
a interdisciplinárnych výskumných úlohách, ktoré o. iného môžu vytvárať predpoklady
pre etablovanie nových študijných programov na UMB.

Činnosť ÚVV sa riadi vlastným organizačným poriadkom. Podľa Organizačného
poriadku UMB Článok 4 Organizačná štruktúra Rektorátu UMB Ústav vedy a výskumu
koordinuje prorektor pre vedu a výskum.

9.1.3 Hlavné smery výskumnej, resp. umeleckej činnosti v danej
oblasti
Prostredníctvom Inštitútu sociálnych a humanitných štúdií (10 pracovníkov na 100%
a 4 na skrátený úväzok) sú zastúpené nasledovné oblasti vedy a výskumu2:
Historické vedy a etnológia (3)
Spoločenské a behaviorálne vedy (5)
Právo a medzinárodné vzťahy (7)
Humanitné vedy (Slovenský jazyk a literatúra) (2)
Hoci je možné činnosť diferencovať z hľadiska uvedených oblastí vedy a výskumu, na
inštitúte sú už dlhodobo vyprofilované riešiteľské tímy riešiace interdisciplinárne projekty.
Vedeckovýskumná činnosť sa rozvíja v týchto oblastiach s dôrazom na etnológiu (urbánna
etnológia, sociálna a kultúrna antropológia), sociológiu (sociologické teórie, sociológia
turizmu a spotreby); tematicky sa záujem koncentruje najmä na výskum trvaloudržateľného
rozvoja miest v diverzifikovanom svete, výskum kultúrneho dedičstva Slovenska. V oblasti
historických vied je výskumná činnosť zameraná na slovenské dejiny 20. storočia, s dôrazom
na obdobie rokov 1939 – 1945, na hospodársku situáciu Slovenska, na problematiku
východného slovensko-poľského pohraničia, na ukrajinských, ruských a poľských utečencov
na Slovensku atď. V oblasti politických vied sa špecializuje na výskum najnovších trendov
v politológii a medzinárodných vzťahoch, politické analýzy a prognostiku scenárov ďalšieho
vývoja,
bezpečnostnú
problematiku
v euroatlantickom
priestore,
geopolitiku
stredoeurópskeho
priestoru
a Višegradskej
štvorky:
Spoločnými
témami
sú
multikulturalizmus vo svete a v Európe, európske záležitosti – ústava, rozširovanie, rovnosť
príležitostí, kultúrna rozmanitosť, globalizačné procesy. Špecifikom je odraz filozofie
postmodernej doby v slovenskej literatúre (poézia, spirituálna tvorba) a výtvarnom umení.
Inštitút výskumu krajiny a regiónov UMB v Banskej Bystrici je vedecko-výskumným
zameraním značne fragmentované pracovisko, lebo pri svojich 15 pracovníkoch sa jeho
činnosť dotýka až 9 oblastí výskumu, hoci je potrebné konštatovať, že niektorí pracovníci
zasahujú svojou vedeckovýskumnou činnosťou aj do viacerých oblastí. Podľa jednotlivých
oblastí ide o tieto hlavné smery výskumnej činnosti IVKR:
2

Uvedené sú iba tie skupiny odborov, kde je viac vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí vytvárajú riešiteľské
kolektívy
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Historické vedy (3)
Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo (5)
Ekonómia a manažment (8)
Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre (9)
Environmentalistika a ekológia (10)
Vedy o živej prírode (13)
Poľnohospodárske a lesnícke vedy (19)
Matematika a štatistika (24)
Historické vedy. Hlavné smery výskumnej činnosti sú v oblasti histórie, slovenských
dejín, dejín vedy a techniky – najmä baníckeho a lesníckeho školstva, dejín baníctva,
dobývania nerastných surovín v povrchových lomoch, dejín sklární a p., dejín osídlenia výskum vývoja osídlenia a využitia krajiny vo Zvolenskej kotline v stredoveku a ranom
novoveku s dôrazom na južnú časť kotliny, historickej geografie a montanistiky - identifikácia
historických lomov, hlinísk, pieskovní a ryžovísk vo Zvolenskej kotline, zhodnotenie ich
názvoslovia, kartografického zobrazovania a využívania v minulosti, v oblasti archívnictva
a muzeológie – najmä múzejný fenomén v kontexte súčasného sveta a formovanie múzejnej kultúry
na Slovensku.

Spomínaným činnostiam sa venujú na IVKR 3 – 4 vedecko-výskumní pracovníci (doc.
Ing. I. Herčko, CSc., PhDr. J. Žilák, CSc., PhDr. P. Maliniak, sčasti aj PaedDr. P. Hronček,
PhD.).
Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo. V tejto oblasti je
výskumná činnosť IVKR zameraná len na problematiku vodného hospodárstva, resp.
integrovaného manažmentu povodí s ťažiskovým zreteľom na vodu v krajine. Rozvíja sa
najmä metodika hodnotenia a spresňujú sa jednotlivé faktory na vyjadrenie váhy významnosti
prostredia osobitne z aspektu infiltrácie a retencie zrážok. Tento výskum sa realizuje najmä na
území povodia horného Váhu.
Do tejto oblasti spadá aj hodnotenie hydrických, resp. vodohospodárskych funkcií lesa
v krajine Slovenska, ktoré sa realizuje jednak na báze ohodnocovania vodnoerózneho
ohrozenia územia, jednak na báze merania a hodnotenia povrchového odtoku v striktnom
zmysle slova.
Vyššie spomenutým problémom sa v IVKR venujú 2 pracovníci (Ing. T. Lepeška,
PhD. a prof. Ing. R. Midriak, DrSc.).
Ekonómia a manažment. V tejto oblasti ide o relatívne široko zameraný výskum,
ktorý sa týka ekonomickej teórie, verejnej správy a regionálneho rozvoja, odvetvových
a prierezových ekonomík, ďalej verejnej ekonomiky a služieb, ekonomiky a riadenia
podnikov, ale aj ľudských zdrojov a personálneho manažmentu).
Ťažiskovým zameraním je rovnosť príležitostí na trhu práce, sociálne podnikanie
a sociálny podnik, programovanie a riadenie politík pre sociálny manažment verejného
a neverejného sektora, odborno-metodická pomoc vytvorenia podmienok pre vznik
sociálnych podnikov a medzisektorových sociálnych sietí, podpora zosúlaďovania
pracovného a rodinného života v zamestnávateľskej organizácii (metodické a koncepčné
východiská), sociálna ekonomika a sociálne podnikanie, sociálna politika Slovenska

214

v kontexte integrácie v EÚ, nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky, dôchodky
domácností vybranej skupiny obyvateľstva a eliminácia ich sociálnej exklúzie prostredníctvom
nástrojov sociálnej ekonomiky, podpora rozvoja silnej a udržateľnej siete sociálnej ekonomiky
v BBSK.
Týmto smerom výskumnej činnosti sa na IVKR venujú 2 pracovníčky (Ing. K. Jakab a Ing. E.
Ľapinová).

Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre. V tejto oblasti výskumu má IVKR značne
heterogénne zameranie svojich aktivít, ktoré zasahujú najmä do geológie, hydrológie,
inžinierskej geológie, pedológie, geografie, geomorfológie, fyzickej geografie a geoekológie,
regionálnej geografie a i.
Medzi hlavné smery výskumnej činnosti v tejto oblasti patrí výskum dynamiky
geomorfologických (reliéfotvorných) procesov, najmä zosuvov, výskum antropogénnych
foriem reliéfu (najmä lomov vo vybraných kotlinách a priľahlých pohoriach na strednom
a južnom Slovensku) a kvantifikácie - rozšírenia i intenzity - súčasných vodných,
gravitačných,
glacigénnych,
nivačných,
kryogénnych,
eolických,
biogénnych
a antropogénnych procesov vo vysokohorskej krajine (osobitne Západné Karpaty, ale sčasti aj
Centrálne Himaláje). Na týchto výskumoch sa podieľajú 3 - 4 pracovníci (PaedDr. P.
Hronček, PhD., prof. Ing. R. Midriak, DrSc., RNDr. R. Prokešová, PhD., sčasti aj RNDr. S.
Koróny, PhD., RNDr. T. Chorvát, PhD.)
V rámci oblasti výskumu zameranej na humánnu geografiu sa činnosť IVKR len
prostredníctvom jedného pracovníka (RNDr. T. Chorvát, PhD.) orientuje na výskum
Ťažiskovo ide o skúmanie vplyvu spoločenských
vybraných miestnych komunít.
a priestorových zmien po roku 1918 na charakter miestnych komunít a príslušných lokalít.
Environmentalistika a ekológia. V oblasti environmentalistiky a ekológie napĺňajú 3
pracovníci IVKR (prof. Ing. R. Midriak, DrSc., Ing. P. Sabo, CSc. a prof. Ing. I. Vološčuk,
DrSc.) najmä výskumné zámery v ochrane a využívaní krajiny.
Ide o krajinnoekologické (holistické) aspekty výskumu krajiny, štúdium
a vyčísľovanie prírodných potenciálov jednotlivých typov krajiny Slovenska, udržateľný
rozvoj krajiny, integritu ekosystémov v krajine, biologickú rozmanitosť, dopad foriem
využívania zeme na chránené územia, dopad turistiky ako aj všetkých antropických činností
na chránené územia (v biosférických rezerváciách, vo vysokohorskej krajine, v nížinnej
a kotlinovej krajine na Slovensku).
Vedy o živej prírode. V oblasti vied o živej prírode sa 2 pracovníci IVKR (prof. RNDr.
P. Bitušík, CSc. – 0,28 úväzok, Ing. D. Hladká, PhD.) venujú biológii a v rámci nej zoológii
a fyziológii živočíchov, ako aj botanike a fyziológii rastlín.
Ide najmä o výskum planktonických a bentických spoločenstiev v období zmien
antropickej záťaže na ekosystémy tatranských jazier, Chironomidae (Diptera) v tatranských
plesách a v banských tajchoch, resp. umelých vodných nádržiach i v tečúcich vodách a p.
V botanickom zameraní sa skúma rastlinná pokrývka lomov a spustnutých pôd vo Zvolenskej
kotline a priľahlých pohoriach, ale aj lesnícko-fytologické problémy, napr. charakteristiky
prieduchového aparátu a fluorescencie chlorofylu listov buka a ich zmeny (na príklade
Arboréta Borová Hora vo Zvolene).
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Poľnohospodárske a lesnícke vedy. V týchto vedách sa IVKR venuje predovšetkým
výskumu v oblasti krajinárstva, ochrany pôdy a lesníctva. Medzi hlavné smery výskumu
patria najmä spustnuté pôdy na Slovensku (predovšetkým výskum ich erózie a devastácie
krajiny), pustnutie kultúrnej poľnohospodárskej krajiny Slovenska, kvantifikácia a hodnotenie
pôdotvorných a pôdoochranných funkcií lesa v krajine (Slovenska i Českej republiky),
nelesné pôdy a ich zalesňovanie, multifunkčné poľnohospodárstvo ako alternatíva trvalo
udržateľného rozvoja kultúrnej poľnohospodárskej krajiny (na príklade Medzibodrožia vo
Východoslovenskej nížine), rozbor potenciálu poľnohospodárskej krajiny a návrhy spôsobov
využívania a manažmentu poľnohospodárskej a lesno-poľnohospodárskej krajiny.
V tejto oblasti výskumu pracuje 1 vedecký pracovník IVKR (prof. Ing. R. Midriak,
DrSc).
Matematika a štatistika. V tejto oblasti výskumu sa venuje 1 pracovník IVKR (RNDr.
S. Koróny, PhD.) štatistike, v rámci ktorej skúma jednak univerzálne schémy pre riešenie
problémov v praxi, ale v iných výskumných tímoch aj parametre produkčnej funkcie
stavebných podnikov, neekvilibristickú fázu prenosov v ultrarelativistických nukleárnych
kolíziách a pod.
Inštitút matematiky a informatiky je spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB, v ktorom
pracuje 14 vedeckovýskumných pracovníkov, z ktorých 8 (4, 59) je financovaných z ÚVV
UMB a 6 (3, 4) pracovníkov je financovaných z MÚ SAV, ktorí rozvíjajú hlavné smery
výskumu: teória neurčitosti, diskrétna matematika, dynamické systémy a teoretická
informatika, štatistika a teoretická fyzika v nasledovných oblastiach vedy a výskumu:
Matematika a štatistika (24)
Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre (9)
Informatické vedy, automatizácia (16)

9.1.4 Zoznam výstupov (na základe výstupu Univerzitnej knižnice
UMB za obdobie 10.2007 – 31. 10. 2008)
Výstupy vedy a výskumu sa orientujú na publikačnú aktivitu v zahraničí a doma,
edičnú činnosť realizovanú ÚVV alebo v spolupráci s inými partnermi, vedeckovýskumné
projekty, prezentáciu výsledkov vedy a výskumu na domácich a zahraničných konferenciách
a seminároch. Pozitívne možno hodnotiť kvantitu publikovaných výstupov v roku 2008
všetkých 41 vedeckovýskumných pracovníkov. Spolu bolo publikovaných 116 vedeckých
titulov.
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Tab. 9.1

AAB
ABC
ABD
ADC
ADD
ADE
ADF
AEC

AED
AEE
AFC
AFD
AFE
AFG
AFH
AFK
AGI
BAB
BCI
BDF
BED
DAI
EDI
EDJ
FAI
GAI
GHG

Publikačná činnosť ÚVV UMB za rok 2008 (evidovaná UK UMB)
Kategórie publikačnej činnosti
Spolu
ISHŠ
IVKR
Vedecké monografie vydané v domácich
9
5
4
vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v zahraničných
2
2
vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
6
6
domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných karentovaných
1
1
časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
1
1
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných
6
4
1
časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných
8
4
4
časopisoch
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných
vedeckých zborníkoch,
9
8
1
monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch,
14
4
10
monografiách
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných
2
2
vedeckých zborníkoch, monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
5
1
3
konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých
19
4,5
13,5
konferenciách
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných
1
1
konferencií
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2
2
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
3
1
1
Postery zo zahraničných konferencií
1
0,5
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
5
5
Odborné monografie vydané v domácich
1
1
vydavateľstvách
Skriptá a učebné texty
1
1
Odborné práce v domácich nekarentovaných
3
1
1
časopisoch
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
1
1
(konferenčných aj nekonferenčných)
Dizertačné a habilitačné práce
1
1
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
2
2
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a
3
3
zborníkoch
Redakčné a zostavovateľské práce knižného
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
7
5
2
slovníky, zborníky...)
Výskumné štúdie a priebežné správy
1
1
Práce zverejnené na internete
2
1
1

Spolu:

116
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51,5

59

IMI
1
-

1
1
1
0,5
1
5,5

Vyhodnotenie kvalitných výstupov s porovnaním predošlého roku:
A1 – vedecké monografie, A2 – učebnice,
B – vedecké štúdie v karentovaných časopisoch
Prehľad publikačnej činnosti ÚVV 2007
A1
A2
B
3
0
3

C - iné
155

Prehľad publikačnej činnosti ÚVV 2008
A1
A2
B
C – iné
9
0
13
105
Domáce a zahraničné výskumné granty (6 RP, VEGA, APVV, KEGA)
6 RP
1
VEGA
11
VEGA so SAV
1
APVV
3
KEGA
1
MVTS
1
Z hľadiska zapojenia do domácich a zahraničných projektov treba ako významnú
hodnotiť účasť riešiteľského kolektívu ÚVV UMB v 6RP EÚ, ktorý je súčasťou Network of
excellence „Sustanaible Development in a Diverse World (2005 – 2010) ako jediné
pracovisko univerzity.

9.1.5 Údaje o personálnom zabezpečení podľa § 15d [1]
Tab. 9.2 Prepočítaný počet pracovníkov k 31. 10. 2008
Rozdelenie
Počet pracovníkov
podľa
pracovnéh
20% 28% 45% 55%
100%
o zaradenia
Vedeckí
2
7
1
1
31
pracovníci
Spolu
2
7
1
1
31

Spolu

Prepočítaný
počet
pracovníkov

42

34,36

42

34,36

Asistenti

5

CSc., PhD.

41

Vedeckí pracovníci

Spolu

Z toho vedeckí

47

Docenti – habilitovaní

Spolu

Spolu

ÚVV
UMB

Profesori inaugurovaní
§ 18
Spolu

Útvar (katedry)

Tab. 9.3 Kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov
(vo fyzických osobách k 23.10. 2008)

5

31

21

10
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Medzi uvedenými pracovníkmi Ústavu vedy a výskumu sú zarátaní aj postdoktorandi,
ktorých pracovné náplne nadväzujú na ich doktorandské školiace pracoviská a ktorých
vedeckovýskumná činnosť bude aj naďalej pod odborným dohľadom a vedením školiteľov.
Kvalifikačná štruktúra vedeckovýskumných pracovníkov súvisí s celkovou kvalitou
ich vedeckovýskumnej práce ako aj s publikovanými výstupmi a so zapojením sa do
grantovej projektovej činnosti. V roku 2008 sa zvýšila kvalifikačná štruktúra:
prijatím 1 vedeckovýskumného pracovníka prof., DrSc., (Vološčuk)
- prijatím 4 postdoktorandov s PhD. (Fridrichová, Kološta, Kráľ, Lepeška),
- prijatím zahraničného vedeckovýskumného pracovníka s PhD. (Kenney),
- inauguráciou 1 vedeckovýskumného pracovníka (Snoha),
- habilitáciou 1 vedeckovýskumného pracovníka (Šmigeľ),
- úspešným ukončením doktorandského štúdia 4 (Hoscheková, Koštialová, Koróny,
Mičianik,)3

9.1.6 Ocenenie výsledkov výskumu
Členstvo v národných a medzinárodných výboroch a komisiách v oblasti výskumu.
Alexandra Bitušíková: Konferencia Council for Doctoral Education, 1.-3. 6. 2008,
Lausanne, Švajčiarsko, poverená Asociáciou európskych univerzít (EUA) v Bruseli ako
hlavná organizátorka
Michal Šmigeľ: Koordinačný výbor reoptantov Slovenskej republiky v Prešove, podpredseda
pre výskum a dokumentáciu, od r. 2002
Rudolf Midriak: Predseda Spoločnej komisie (celoštátnej s medzinárodným zložením) na
obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc) vo vedných odboroch 010701 –„ Ekológia“
a 010713 – „Ostatné príbuzné odbory ekologických a environmentálnych vied“
Rudolf Midriak: Predseda Komisie Predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied pre ekológiu a krajinné inžinierstvo
Rudolf Midriak: Člen Slovenského národného výboru pre Program UNESCO Človek
a biosféra– koordinátor výskumu v biosférických rezerváciách Slovenska
Rudolf Midriak: Člen International Geographical Union (dopisujúci člen Európskej
asociácie geomorfológov – v Karpatsko–balkánskej geomorfologickej komisii, Kraków)
Rudolf Midriak: Člen International Union of Forestry Research Organization (cez kolektívne
členstvo v 3 pracovných skupinách)
Ivan Vološčuk: Podpredseda Slovenského výboru pre Program UNESCO Človek a biosféra
3

Jeden vedeckovýskumný pracovník má pred obhajobami doktorandskej práce (Maliniak). Okrem toho majú
v roku 2009 ukončiť doktorandské štúdium: Lapinová, Jakab, Kazanský, Hoffreiter.
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Ivan Vološčuk: Člen slovensko-ukrajinského medzinárodného výboru pre výskum
a manažment karpatských pralesov. Výbor zriadili Ministerstvo životného prostredia SR
a Ministerstvo životného prostredia Ukrajiny v roku 2007. Výbor pripravil projekt svetového
prírodného dedičstva „Bukové pralesy Karpát“, ktorý UNESCO zapísalo do svetového
zoznamu v roku 2007. Výbor koordinuje manažment svetového dedičstva.

Členstvo v edičných radách medzinárodných časopisov
Alexandra Bitušíková, Lidé města (Urban People, členka redakčnej rady, od roku 2007
Ivan Chorvát, Sociální studia, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne, člen
Edičnej rady, od r. 2008
Ivan Chorvát, Sociológia – Slovak Sociological Review, Sociologický ústav SAV
v Bratislave, člen Redakčnej rady od r. 1998
Michal Šmigeľ, Russkije a slovianskije isledovania, Historická fakulta Bieloruskej štátnej
univerzity v Minsku, člen redakčnej rady, od r. 2008.
Peter Bitušík, „Biologia“, vydavateľstvo Springer; člen redakčnej rady od r. 2007
Rudolf Midriak, „BIOTAS – Journal of
Biological Diversity Slovakia“, vydáva
Ministerstvo ŽP SR; zakladajúci člen – od r. 2002
Ivan Vološčuk, „Zeleni Karpaty“, celoukrajinský ekologický vedecko-populárny magazín,
vydáva
Karpatská biosférická rezervácia a Zakarpatská štátna správa Ukrajinského
ministerstva životného prostredia v Užhorode; členom od roku 1997
Ocenenia a vyznamenania za výsledky vo výskume
Alexandra Bitušíková, Cena NSS – Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za
publikáciu Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku, inštitúcia udeľujúca
ocenenie Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV, rok udelenia 2008
Rudolf Midriak, Strieborná medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR za celoživotný
prínos v oblasti vedy a výskumu v lesníctve, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2007
Rudolf Midriak, Zlatá medaila Národného lesníckeho centra, Za zásluhy a výsledky
v lesníckom výskume na Slovensku, Národné lesnícke centrum vo Zvolene, 2008
Hudec Milan, Cena rektorky UMB za vedu za rok 2007
Mičianik Pavel, Cena rektorky UMB za vedu za rok 2007
Tomášik Boris, Cena rektorky UMB za vedu za rok 2007
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9.1.7 Vyhodnotenie plnenia stratégie rozvoja UMB za rok 2008
v oblasti vedy, výskumu a umenia
Hospodárenie ÚVV a grantové projekty
a) domáce výskumné granty 13 a 3 APVV spolu 1 928 000 Sk a KV 368 000 Sk, t.j. nárast
o 222 114 Sk
b) zahraničné výskumné granty 1 6RP EÚ 21 110 Eur – nárast o 2910 Eur

Tab. 9.4 Rozpočtové prostriedky v roku 2007, 2008
Fakulta
ÚVV
UMB

Mzdové prostriedky*
r. 2007

r. 2008

Bežné výdavky**
r. 2007

9 236 057 11 202 284 4 757 640

Kapitálové výdavky

r. 2008

r. 2007

r. 2008

4 574 163

229 775

0

* MP bez OON
** vrátane odvodov do poisťovní a fondov

Tab. 9.5 Mimorozpočtové prostriedky v roku 2007, 2008
Suma financií
spolu
r. 2007

2 629 747

r. 2008

3 148 681

Financie získané Financie získané Iné:
z domácich
zo zahraničných Chránené
projektov
projektov
pracovisko
BV: 1 732 000
554 547
67 200
KV: 276 000
(18 200 EUR)
BV: 1 928 000
746 010
106 671
KV: 368 000
(24 664,20 EUR)

Tab. 9.6 Rozpočtové prostriedky rok 2008
(prehľad čerpania rozpočtu schváleného na rok 2008)
Útvar
ÚVV
UMB

Mzdy*
Plán
Čerpanie
11 671 000 11 202 284,50

Odvody 35,2% + DDP
Plán
Čerpanie
3 254 000 3 746 916

Tovary a služby**
Plán
Čerpanie
976 000 827 247,29

* vrátane položky 642015 – nemocenské dávky vo výške 17 927,- Sk
**vrátane odvodu do sociálneho fondu, bez energie, nakoľko za priestory ÚVV UMB nie je

možné samostatne vyčísliť výdavky za energie
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Tab. 9.7 Domáce a zahraničné výskumné granty (7 RP, VEGA, APVV, KEGA)
Druh grantu
6 RP

Názov
Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete

Kód

Zodpovedný riešiteľ

CIT3-CT-2005-513438

Alexandra Bitušíková

SK-UA-0023-07

Ľubomír Snoha

APVV-51-009605

Miroslav Haviar

APVV-0591-07

Rudolf Midriak

APVV

Minimálne množiny v diskrétnej dynamike

APVV

Diskrétne štruktúry v algebre a geometrii

APVV

Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska

MVTS

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku (história, súčasný stav, perspektívy,
odporúčania)

513438/07

Jolana Darulová

Slovensko – multikultúrne a multietnické kontexty

3/5007/07

Jolana Darulová

1/4334/07

Peter Bitušík

1/4052/07

Roberta Prokešová

KEGA
VEGA
VEGA

Planktonické a bentické spoločenstvá v období zmien antropickej záťaže na ekosystémy
tatranských jazier
Využitie digitálnej fotogrametrie a GPS metód pri monitorovaní svahových pohybov:
Aplikácia na zosuve v Ľubietovej

VEGA

Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny

1/4051/07

Pavel Hronček

VEGA

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na
Slovensku

1/0632/08

Ivan Chorvát

VEGA

Fenomenológia ultrarelativistických jadrových zrážok

1/4012/07

Boris Tomášik

1/4068/07

Milan Hudec

1/4680/07

Tomáš Chorvát

VEGA
VEGA

Syntéza nehomogénnych častíc hlasu s genetickým algoritmom a zrýchlenie jeho
adaptácie nadväznosti na iné informačné technológie
Odraz spoločenských a priestorových zmien po roku 1918 na charaktere a štruktúre
miestnych komunít

VEGA

Identita socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí

1/4546/07

Katarína Koštialová

VEGA

Dokumenty k regionálnym dejinám Slovenska (1945-1948)

1/0633/08

Michal Šmigeľ

1/4549/07

Peter Mičko

1/4682/07

Michal Dobrík

2/0104/08

Roberta Prokešová

VEGA
VEGA
VEGA so SAV (v.r.
SAV – Spišiak)

Analýza historických špecifík stredoslovenského regiónu v rámci Československa
a Slovenskej republiky v rokoch 1918-1948
Trafficking ako rizikový fenomén ohrozujúci stabilitu a bezpečnosť štátov EÚ
(Východná hranica ako tranzitný región)
Tri zóny s migmatitmi v kryštáliniku Nízkych Tatier – petrológia a geochronológia
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Dĺžka trvania
1.9.200531.08.2010
1.2.200831.12.2009
2.5.200630.4.2009
2.9.200831.12.2010
1.1.200731.12.2008
1.1.200731.12.2009
1.1.200731.12.2009
1.1.200731.12.2009
1.1.200731.12.2009
1.1.200831.12.2010
1.1.200731.12.2009
1.1.200731.12.2009
1.1.200731.12.2009
1.1.200731.12.2009
1.1.200831.12.2010
1.1.200731.12.2009
1.1.200731.12.2009
1.1.200831.12.2010

Finančné prostriedky v Sk
Bežné
Kapitálové
746 010,22

0,-

61 000,-

0,-

714 000,-

0,-

165 000,-

246 000,-

200 000,-

0,-

59 000,-

32 000,-

117 000,-

50 000,-

52 000,-

0,-

64 000,-

0,-

37 000,-

0,-

111 000,-

0,-

54 000,-

0,-

69 000,-

0,-

50 000,-

40 000,-

49 000,-

0,-

89 000,-

0,-

18 000,-

0,-

19 000,-

0,-

Podpora zriaďovania centier excelentnosti
Ústav v roku 2008 reagoval na výzvu a podal žiadosť o NFP na zriadenie dvoch
centier excelentnosti: v jednom prípade ako žiadateľ a v jednom prípade ako partner. Úspešná
bola jedna žiadosť.
Univerzita Mateja Bela je partnerom v centre excelentnosti CaKS - Centrum
excelentnosti informatických vied a znalostných systémov, spolu s Univerzitou Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinskou Univerzitou. Koordinátorom projektu je UPJŠ
v Košiciach. Projekt je zameraný na výskum v oblastiach teoretickej a aplikovanej
informatiky so špeciálnym dôrazom na výskum, vývoj a aplikácie:
•
•
•
•
•

•

•
•

matematicko-štatistických, algebraicko-logických, informačno-teoretických a fuzzypravdepodobnostných metód na získavania znalostí z dát za neurčitosti
metód na reprezentáciu a vyhľadávanie znalostí
distribuovaného a paralelného spracovania dát
metód na spracovanie prirodzeného jazyka a reči
popisnej zložitosti výpočtových modelov - konečných automatov a automatov
s rozšíreniami (aplikácie týchto modelov v stringológii, použitie netradičných
výpočtových modelov)
optimalizačných metód pre problémy vychádzajúce z praxe (problematika triedenia
a vyhľadávania - optimalizácia dátových operácií pri práci viacerými súbormi
v minimálnej pamäti)
štruktúry, vlastností, zafarbení a ohodnotení grafov (využitie teórie grafov pri návrhu
niektorých aplikácií)
algoritmov pre aplikácie využívajúce algebraické a logické štruktúry (algoritmy na
štúdium algebraických štruktúr a grafov)

Projekt centra excelentnosti CaKS vznikol na výzvu Ministerstva školstva SR
v operačnom programe „Výskum a vývoj“. Do projektu centra excelentnosti CaKS je
zapojená väčšina členov matematickej komunity na UMB (FPV, ÚVV, EF), pričom náš
očakávaný prínos by mal obsiahnuť hlavne základný výskum oblasti algoritmov, diskrétnych
štruktúr a hromadného spracovania dát – dataminingu a hlasovej interakcie počítačov
s človekom. V tejto výzve je projekt zameraný na budovanie infraštruktúry pre podporu
výskumu a vývoja vo vyššie uvedených oblastiach a oficiálne bude odštartovaný 1.4.2009.
Doteraz boli vykonané prípravné práce na úspešné naplnenie čiastkových cieľov projektu.
IVKR sa pokúsil (avšak bez úspechu) spojiť najprv s Ústavom krajinnej ekológie
SAV, neskôr s Geografickým ústavom SAV v Bratislave za účelom vytvorenia spoločného
pracoviska univerzity a ústavu SAV, ktoré by sa bolo mohlo uchádzať o vytvorenie centra
excelentnosti v oblasti výskumu biosférických rezervácií na Slovensku.
V roku 2009 plánuje ISHŠ prehodnotiť a prepracovať žiadosť o NFP na zriadenie
centra excelentnosti pre výskum kultúrneho dedičstva.
Zapojenie výskumu do nasledovných priorít:
Z nasledovných priorít: Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, Ochrana životného
prostredia, Informačné a komunikačné technológie, Bezpečnosť a obrana, Civilizačné výzvy,
podpora riešenia reformy vzdelávacieho systému v SR sa realizovali v roku 2008 už
horeuvedené projekty na založenie CE a výskumy uvedených priorít sa sústreďovali do
viacerých domácich projektov VEGA a KEGA.
- prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc., ako člen slovensko-ukrajinského medzinárodného
výboru pre výskum a manažment karpatských pralesov sa podieľal na príprave projektu

svetového prírodného dedičstva „Bukové pralesy Karpát“, ktorý UNESCO zapísalo do
svetového zoznamu. Zapojil sa do prípravy výskumného projektu v NP Poloniny – svetové
prírodné dedičstvo UNESCO (Manažment ekosystémov nárazníkovej zóny a spojovacích
koridorov Bukových pralesov) a v CHKO Štiavnické vrchy – svetové kultúrne dedičstvo
UNESCO (Krajinnoekologický, kultúrnohistorický a rekreačný potenciál Štiavnických
vrchov).
- prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc. získal v r. 2008 projekt APVV „Spustnuté pôdy
a pustnutie krajiny Slovenska“ (s riešením od 1.9.2008) – v oblasti priority Ochrana
životného prostredia
- Ing. Peter Sabo, CSc. získal v roku 2008 grant VEGA č. 1/0762/09 „Ekologická
integrita krajiny a hodnotenie jej zmien v kultúrnej krajine vo vzťahu k ochrane biodiverzity
a k udržateľnému rozvoju v období globálnej klimatickej zmeny“, ktorý sa bude riešiť od 1.1.
2009 – v oblasti priority Ochrana životného prostredia
Získanie kvalitných domácich a zahraničných odborníkov:
ÚVV UMB získal prostredníctvom medzinárodných konkurzov a prostredníctvom
APVV spoluprácu so zahraničnými odborníkmi:
- Na IVKR sa podarilo od 1.9.2008 získať prof. Ing. Ivana Vološčuka, DrSc.,
najznámejšieho odborníka z oblasti ochrany prírody na Slovensku (a jedného z najznámejších
v strednej Európe), ktorý v roku 2009 pripraví návrh na grantový projekt v tejto oblasti.
Vytváranie miest postdoktorandov
Na ústave sa podarilo v roku 2008 vytvoriť 4 postdoktorandorandské miesta
v spolupráci s EF a PF. Na IVKR sa od 1.9.2008 podarilo otvoriť post doktorandskú pozíciu,
na ktorú bol prijatý čerstvý absolvent doktorandského štúdia (z Fakulty ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene - doktorand školiteľa prof. R. Midriaka, DrSc.) Ing.
Tomáš Lepeška, PhD.
V roku 2009 plánuje ÚVV požiadať o akreditáciu nového študijného programu 2.
stupňa a v nasledovnom období aj 3. stupňa.
Spolupráca so SAV, rezortnými a podnikovými výskumnými ústavmi
Kolektív riešiteľov 6RP (ISHŠ) je zapojený v spolupráci s Ústavom etnológie SAV do
projektu s cieľom založenia centra excelentnosti SAV (projekt podaný na P SAV v roku
2008).
Medzinárodná spolupráca
1. Partnerstvo OSMOSI (IRECOOP Veneto, Taliansko) – v rámci projektu IS EQUAL č.
34/04 – I/33 – 2.1 “Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky”
2. HIVA (Higher Institute for Labour Studies) and Centre for Education Policy and
Innovation pri Katolíckej univerzite Leuven, Belgicko (prof. Idesbald Nicaise) – v rámci
projektu “Podpora rozvoja silnej a udržateľnej siete sociálnej ekonomiky v
Banskobystrickom kraji“ grantové uznesenie flámskej vlády č. SLK/002/06
3. Walter Moens, veľvyslanec Flámskej vlády pre Slovensko – v rámci medzinárodných
vedeckých konferencií Sociálne podnikanie a Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky
4. prof. Alfred Jäger, Švajčiarsko, prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., VŠE Praha, ČR,
doc. Ing. Radim Valenčík, CSc., Vysoká škola finanční a správní, ČR – v rámci
medzinárodného vedeckého výboru konferencie Podnikateľské modely sociálnej
ekonomiky
5. V rámci spoločného slovensko-ukrajinského grantu APVV SK-UA-0023-07 prof. Ľ.
Snoha, DrSc. vedecky spolupracuje so S. Kolyadom z Matematického ústavu Ukrajinskej
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akadémie vied v Kyjeve. Ľ. Snoha absolvoval dvojtýždňový pracovný pobyt v Kyjeve
v auguste a septembri a S. Kolyada desaťdňový pracovný pobyt na ÚVV UMB
v novembri 2008. Náplňou pobytov bola spoločná vedecká práca.
6. V rámci projektu Miestne komunity (vedie RNDr. T. Chorvát, PhD.) spolupráca s Doc.
PhDr. Bohuslavom Šalandom, CSc. z Ústavu etnologie, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovej v Prahe, s Ing. Jaroslavou Syrovátkovou, Ph.D Katedra podnikové ekonomiky,
Hospodářská fakulta, Technická univerzita v Liberci a s Mgr. Teodora Biriş, PhD.:
University „Vasile Goldiş“ de Vest, Faculty of Humanities, Unrii street 3, Arad,
Rumunsko.
7. K. Koštialová: výskumný pobyt: International Symposium: Sustainable development and
divesity. Org: 6 RP SUS.DIV., University of the Basque Country. San Sebastian, 1. – 3.
July 2008.
Administratívna a technická podpora vedy a výskumu
ÚVV UMB prijal v roku 2008 opatrenia na zvýšenie administratívnej a technickej
podpory vedy a výskumu prostredníctvom prijatia jedného projektového manažéra (Ján Gallo)
v roku 2008 do plánovaného Centra pre podporu vedy a výskumu a v roku 2009 doplniť toto
pracovisko dvomi odbornými pracovníkmi (ekonómka, projektový manažér).
Spolupráca s regiónom
Niektoré výskumné úlohy, aj keď boli prioritne venované základnému výskumu, sa
orientovali na spoluprácu s obcami (obecné monografie, výskumy lomov a pod.).
Aplikovaný výskum, spolupráca s praxou
Riešenie projektov aplikovaného výskumu:
- projekt APVV Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska
- projekt VEGA Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine
Zvolenskej kotliny
- projekt VEGA Odraz spoločenských a priestorových zmien po roku 1918 na charaktere
a štruktúre miestnych komunít
- projekt VEGA Využitie digitálnej leteckej fotogrametrie a GPS metód pri monitorovaní
recentných svahových pohybov.
Spoluriešenie:
- IS EQUAL č. 34/04 – I/33 – 2.1: Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej
ekonomiky
- VEGA č. 1/0787/08: Dôchodky domácností vybranej skupiny obyvateľstva a eliminácia
ich sociálnej exklúzie prostredníctvom nástrojov sociálnej ekonomiky
- Projekt medzi Flámskou vládou a EF UMB č. SLK/002/06: Podpora rozvoja silnej
udržateľnej siete sociálnej ekonomiky v BBSK
Formy spolupráce s regiónom, mestami a obcami:
- Akreditovaný kurz Manažér sociálneho podnikania v rámci projektu IS EQUAL
a Flámskeho projektu
- Výskumné úlohy pre obce: Výskum krajiny, historický výskum, národopisné tradície pre
potreby vydania monografie obce Beluj a Sitna,
- Archívny výskum v ŠÚBA v Banskej Štiavnici - Dejiny uhoľného baníctva na Slovensku
- Výskum krajiny a historický výskum pre potreby vydania monografie obce Predajná
- Učebná pomôcka vo forme knihy pre žiakov základných škôl: Banská Bystrica kultúrna
a historická (Mestský úrad Banská Bystrica)
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9.2 Univerzitná knižnica UMB
Univerzitná knižnica UMB je celouniverzitným knižnično-informačným pracoviskom,
miestom registrácie publikačnej činnosti a kvalifikačných prác UMB. Poskytuje služby
vedeckým, pedagogickým pracovníkom a študentom univerzity, ako aj ostatnej verejnosti.
Univerzitná knižnica sa od 1. 9. 2008 stala samostatnou organizačnou súčasťou UMB.
Bolo vypracované nové znenie základných dokumentov knižnice: Štatútu Univerzitnej
knižnice UMB a Organizačného poriadku Univerzitnej knižnice UMB. Schválená bola aj
nová organizačná schéma. So zmenou postavenia knižnice v rámci univerzity súviseli aj
organizačné zmeny v usporiadaní jej pracovísk. Univerzitná knižnica sa od septembra 2008
organizačne člení na dva odbory: Odbor budovania fondov a databáz a Odbor služieb. Odbory
sa ďalej členia na oddelenia a referáty. K zmenám došlo aj v poskytovaní služieb študovní.
Aktualizoval sa Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice UMB a z dôvodu duálneho
zobrazovania cien v súvislosti s prechodom na euro Cenník služieb. K spracovaniu
Dlhodobého zámeru UMB na roky 2008-2013 boli pripravené podklady o zámeroch
Univerzitnej knižnice UMB a vypracovaná SWOT analýza jej postavenia a služieb. Do
činnosti knižnice sa v roku 2008 premietli aj organizačné zmeny na Fakulte humanitných vied
a Pedagogickej fakulte.

9.2.1 Budovanie knižničného fondu a jeho ochrana
Akvizičná činnosť bola zameraná na zabezpečenie študijnej literatúry na podporu
výučby a štúdia v novozriadených študijných programoch – európske kultúrne štúdiá,
bezpečnostné štúdiá a manažérske systémy a tiež na zabezpečenie študijnej literatúry pre
druhý ročník bakalárskeho štúdia na všetkých fakultách v zmysle uznesenia Knižničnej rady
UMB. Publikácie boli zakúpené z rozpočtových prostriedkov knižnice, z grantov a projektov
fakúlt a pracovísk UMB a Občianskeho združenia Ekonómia. Z projektu „Podpora študijných
programov pre znalostnú spoločnosť“, ktorý riešili pracovníci Univerzitnej knižnice v rámci
Grantového programu MK SR získala knižnica na akvizíciu študijnej literatúry 90 000 Sk.
Do knižničného fondu boli zaradené aj publikácie z edičnej činnosti UMB, knižné dary
inštitúcií a súkromných osôb a publikácie získané výmenou s akademickými knižnicami.
Hodnotný knižný dar do Ekonomickej študovne a knižnice Ústavu vedy a výskumu získala
knižnica z pobočky Svetovej banky v Bratislave.
Prírastok knižničného fondu v roku 2008 bol 17 609 knižničných jednotiek
v hodnote 5 603 431,75 Sk. Knižnica odoberala 291 titulov/475 exemplárov tlačených
periodík v hodnote 247 341,40 Sk.
Vyradených bolo celkom 12 089 knižničných jednotiek, z toho stratených bolo
1 572 dokumentov, 374 bolo poškodených a ostatné dokumenty boli vyradené z dôvodu
neaktuálnosti. Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2008 bol 198 662 kn. jednotiek.
Univerzitná knižnica UMB má časť knižničného fondu deponovanú v 43 čiastkových
knižniciach na katedrách. V priebehu roka sa uskutočnili revízie čiastkových knižníc na
pracoviskách, kde došlo k organizačným zmenám. Zrealizovali sa zlúčenia čiastkových
knižníc katedier bývalej Filologickej fakulty s čiastkovými knižnicami katedier Fakulty
humanitných vied, zároveň sa zlučovali čiastkové knižnice katedier Fakulty humanitných vied
s čiastkovými knižnicami katedier Pedagogickej fakulty. V 14 čiastkových knižniciach bolo
zrevidovaných 6 515 knižničných jednotiek.

9.2.2 Spracovanie dokumentov a tvorba interných databáz
Všetky nadobudnutú dokumenty boli zaevidované a spracované v zmysle Vyhlášky
MK SR č. 421/2003 a platných katalogizačných pravidiel v automatizovanom knižničnoinformačnom systéme. V roku 2008 sa ukončilo retrospektívne spracovanie staršieho
knižničného fondu umiestneného v centrálnom sklade a začalo sa s retrospektívnou
katalogizáciou dokumentov v čiastkových knižniciach. Priebežne sa v katalógu opravovali
chybné záznamy a zaznamenávali zmeny dislokácii dokumentov pri organizačných zmenách
pracovísk UMB. Do katalógu dokumentov pribudlo 4 841 záznamov, do databázy periodík
bolo spracovaných 3 453 záznamov. Databáza kvalifikačných prác obsahuje 13 764
záznamov o kvalifikačných prácach obhájených na UMB. V roku 2008 bolo do databázy
spracovaných 2 488 záznamov. Z dôvodu stagnácie v riešení celoslovenského projektu ETD
a chýbajúcej interoperability informačných systémov na univerzite sa nepodarilo v roku 2008
doriešiť technické zabezpečenie zberu a spracovania elektronických záverečných prác.
Vyriešenie tohto problému bude v nasledujúcom roku pre knižnicu prioritnou úlohou, a to aj
z dôvodu realizácie rozvojového projektu MŠ SR „Plagiátorstvo“.
Univerzitná knižnica UMB spracováva publikačnú činnosť vedecko-pedagogických
pracovníkov univerzity. V roku 2008 bolo do databázy publikačnej činnosti spracovaných
3 257 bibliografických záznamov. Priebežne mesačne sa exportovali do Centrálneho
registra publikačnej činnosti. Pre potreby MŠ SR bolo odoslaných do centrálneho registra
1 865 záznamov. Do databázy bolo spracovaných aj 973 záznamov citácií. Do archívu bolo
uložených 4 035 podkladov k publikovaným dokumentom. Databáza obsahuje celkom 24 777
záznamov.
V októbri 2008 vyšla Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorá definovala niektoré
nové pravidlá kategorizácie publikácií a zaviedla povinnosť evidencie umeleckých činností
a ich nahlasovania do centrálneho registra publikačnej činnosti. Pracovníčky knižnice
zabezpečili zber podkladov z Katedry hudobnej výchovy a Katedry výtvarnej tvorby
a edukácie Pedagogickej fakulty UMB. Následne všetky údaje skompletizovali, spracovali
a zaslali do centrálneho registra. Odoslaných bolo celkom 192 záznamov o umeleckej
činnosti.
Z databázy publikačnej činnosti bolo vytvorených 188 výstupov (personálnych
bibliografií a bibliografií pracoviska), všetky automatizovane. Samostatne bolo
vypracovaných 66 koncoročných výstupov za jednotlivé fakulty a katedry UMB. Priebežne
štvrťročne boli zverejňované na webovej stránke knižnice výstupy z databázy publikačnej
činnosti za príslušný rok.

9.2.3 Používatelia
V roku 2008 Univerzitná knižnica UMB úspešne ukončila implementáciu všetkých
funkcií knižnično-informačného systému na dislokovaných pracoviskách. Nezaregistrovaným
záujemcom o služby knižnice umožňujú využiť predregistračný formulár a zaregistrovaní
používatelia si môžu z pracovne alebo z domu spravovať vlastné kontá, samostatne si
predlžovať výpožičnú dobu, zasielať elektronické žiadanky na dokumenty, prípadne si
rezervovať dokument, ktorý je vypožičaný. Zvýšená pozornosť sa venovala uloženiu
a likvidácii osobných údajov používateľov. V súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov sa realizovali technické a režimové opatrenia na ich ochranu vo všetkých
študovniach.
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Do knižnice sa zaregistrovalo 2 391 nových používateľov. K 31. 12. 2008 bolo
v knižnici zaregistrovaných celkom 13 500 používateľov.

9.2.4 Výpožičné služby
V poskytovaní výpožičných služieb došlo v roku 2008 k organizačným zmenám.
Právnická študovňa bola zlúčená s Politologickou študovňou a fond Filologickej
a Pedagogickej študovne bol presťahovaný do zrekonštruovaného Študentského domova 5.
Zrekonštruovaná bola aj Univerzálna študovňa, kam bol umiestnený aj fond Európskeho
dokumentačného centra. Zriadené boli tzv. Eurokútiky v Ekonomickej a Politologickej
študovni, v ktorých sú pre používateľov prístupné aktuálne informačné materiály o EÚ.
Návštevnosť študovní je každoročne vysoká. Služby študovní sú najviac využívané
predovšetkým počas semestra, menej počas skúškového obdobia. Nové priestory, počítače,
útulné zariadenie a doplnenie fondu študovní študijnou a odbornou literatúrou, novými titulmi
periodík a hodnotnými encyklopédiami zvýšilo podstatne návštevnosť študovní v zimnom
semestri.
Celková návštevnosť knižnice bola 110 180 používateľov, priemerná denná
návštevnosť 648 používateľov. Najviac využívané boli služby Politologickej a Univerzálnej
študovne. Používatelia knižnice zrealizovali v roku 2008 celkom 233 890 výpožičiek, z toho
bolo 71 918 absenčných výpožičiek a 161 972 prezenčných výpožičiek. Prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby bolo vypožičaných 411 dokumentov a 265 dokumentov
bolo zapožičaných používateľom iných knižníc.

9.2.5 Rešeršné služby a využívanie externých informačných zdrojov
Rešeršné služby poskytuje Univerzitná knižnica UMB vedecko-pedagogickým
pracovníkom, doktorandom a študentom končiacich ročníkov (3. ročník bakalárskeho štúdia
a 5. ročník magisterského štúdia). Ostatným študentom denného aj externého štúdia sa tieto
služby obmedzujú na poskytnutie metodickej pomoci pri samostatnom rešeršovaní. Rešerše sa
vypracovávajú z vlastných informačných zdrojov a elektronických domácich a zahraničných
databáz. V roku 2008 rešeršné služby využilo 398 používateľov. Vypracovaných bolo celkom
400 rešerší.
Prístup používateľov do zahraničných databáz bol zabezpečený na základe
centrálnych rozvojových projektov akademických knižníc riešených v predchádzajúcom roku.
Používatelia mali prístup k databázam ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Knovel
Library, Web of Knowledge, ACM, IEEE. V uvedených databázach realizovali celkom
43 360 vyhľadávaní, získali 5 502 abstraktov alebo citácií a 8 360 plných textov
dokumentov. Okrem predplatených databáz bol k trom databázam (CEEOL - Central and
Eastern European Online Library , IEL Xplore - Electronic Library IEEE a SocIndex) dočasne
zriadený skúšobný prístup.

9.2.6 Projektová činnosť
V roku 2008 sa Univerzitná knižnica UMB uchádzala o dotáciu v Grantovom
programe Ministerstva kultúry SR. Podané boli dva projekty. Cieľom projektu Podpora
študijných programov pre znalostnú spoločnosť bolo zabezpečenie kvalitných
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informačných zdrojov na podporu výučby a štúdia v novozriadených študijných programoch.
Celková suma projektu bola 119 926 Sk, z toho dotácia MK SR 90 000 Sk. Druhý projekt
Elektronický zabezpečovací a kamerový systém – ochrana fondu novozriadenej
Pedagogickej študovne a jej technické vybavenie riešil zabezpečenie technického
zariadenia na ochranu fondu Pedagogickej študovne v nových priestoroch ŠD 5 a jej
počítačového vybavenia. Celková suma použitá na zakúpenie počítačov a bezpečnostného
systému bola 240 114 Sk, z toho dotácia MK SR bola 58 000 Sk.
Univerzitná knižnica UMB participovala na rozvojovom projekte MŠ SR č. 001/UMB
- 3/2008 „Rovnosť príležitostí pre všetkých“ riešeného v oblasti „Využívanie informačných
technológií ako prostriedku pre študentov so zdravotným postihnutím“. Cieľom projektu,
ktorého zodpovednou riešiteľkou bola PaedDr. Miloslava Sudolská, PhD., koordinátorka pre
prácu so zdravotne postihnutými študentmi, bolo vytvoriť študentom so špeciálnymi
učebnými potrebami rovnaké príležitosti vzdelávania v priestoroch UMB. V rámci tohto
projektu sa rieši vytvorenie pracovísk s potrebným technickým vybavením, ktoré umožní
študentom so zdravotným postihnutím prácu s informačnými zdrojmi vo všetkých
študovniach Univerzitnej knižnice UMB.
UMB sa zapojila do riešenia národného projektu „Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným
zdrojom.“ Zodpovedným riešiteľom projektu je Centrum vedecko-technických informácii
v Bratislave. V priebehu roku 2008 sa plnil prvý cieľ projektu: Koordinácia výberu
a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na
Slovensku s ohľadom na používateľov a na oblasti so strategickým významom pre ďalší
rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Výber elektronických informačných zdrojov vychádzal
z požiadavky udržateľnosti predchádzajúcej konfigurácie zostáv kolekcií databáz a ich
používateľov.

9.2.7 Publikačná činnosť a edičná činnosť
V septembri vyšla plnofarebná informačná skladačka o Univerzitnej knižnici UMB
v náklade 4 000 výtlačkov a informačný leták o Európskom dokumentačnom centre v náklade
1 000 výtlačkov. Knižnica pokračovala vo vydávaní vlastného periodika Bibliotheca
Universitatis s prílohou Informačné listy EDC v tlačenej aj elektronickej forme. Pracovníci
knižnice prispievali do rubriky „Univerzitná knižnica informuje“ v Spravodajcovi UMB.
V kategórii GII – rôzne publikácie a dokumenty spracovali pracovníci knižnice celkom 59
príspevkov.

9.2.8 Medzinárodná spolupráca a členstvo v profesijných
organizáciách
Spolupráca s akademickými knižnicami pokračovala vzájomnou výmenou odborných
a vedeckých publikácií. Univerzitnú knižnicu UMB navštívilo v priebehu roka niekoľko
zahraničných hostí: zástupcovia vydavateľstiev a akademických knižníc. V septembri
absolvovalo odbornú stáž v knižnici päť pracovníkov akademickej knižnice Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem. Stáž bola zabezpečená z programu ERASMUS a jej účastníci sa
počas piatich dní oboznámili s organizáciou knižnično-informačných služieb na UMB,
postavením knižnice v rámci organizačnej štruktúry univerzity, náplňou jej činnosti,
rozsahom služieb a prevádzkou knižnično-informačného systému ARL.
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Univerzitná knižnica UMB je členom Slovenskej asociácie knižníc a aktívnym
členom Združenia informačných špecialistov na podporu vedy Pro Scientia. 17 pracovníci sú
členmi Spolku slovenských knihovníkov. Knižnica má zastúpenie vo výbore Krajskej
pobočky spolku. Členovia sa v marci zúčastnili slávnostného podujatia Deň knihovníkov,
ktoré sa konalo pod záštitou predsedu VÚC v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene
a v máji absolvovali odbornú exkurziu v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v Hlavnej
mestskej knižnici vo Viedni.

9.2.9 Personálne obsadenie
V roku 2008 pracovalo v Univerzitnej knižnici UMB 29 pracovníkov; prepočítaný
stav na plný úväzok 28,3. Uzavreté boli 4 dohody o brigádnickej práci študenta a 10 dohôd
o vykonaní práce.
Popri uskutočňovaní náročných organizačných zmien a vykonávaní odborných
činností organizovali pracovníci Univerzitnej knižnice UMB vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia. Len podujatí informačného vzdelávania sa zúčastnilo celkom 3 381
študentov, 3 doktorandi a 42 vedecko-pedagogických pracovníkov. Pracovníci knižnice si
zvyšovali kvalifikáciu v rôznych formách štúdia, kurzami, účasťou na odborných seminároch
a prednáškach a aktívne pracovali v odborných pracovných skupinách. Ďalšie vzdelávanie
zamestnancov si vyžadujú stále náročnejšie pracovné úlohy, rozvoj informačných technológií,
ako aj zvýšený záujem o služby knižnice zo strany vedeckých, pedagogických zamestnancov
a študentov univerzity.
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9.3 Správa účelových zariadení UMB
Adresa SÚZ UMB:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Správa účelových zariadení
Tr. SNP 53
974 01 Banská Bystrica

Hlavným cieľom Správy účelových zariadení bolo aj v roku 2008 zabezpečiť
a poskytovať ubytovanie a stravovanie čo najväčšiemu počtu záujemcov o tieto služby
predovšetkým z radov študentov denného vysokoškolského štúdia, doktorandského štúdia,
celoživotného vzdelávania, zahraničných študentov a v rámci možností zamestnancom UMB
a ostatným hosťom UMB.

9.3.1 Všeobecné informácie o SÚZ
Riaditeľ:
Ing. Jozef Mrena

048/4466914
Fax: 048/4466940
e-mail: jozef.mrena@umb.sk
Pracoviská:
Študentský domov 1,3
Tajovského 40, Tajovského 51
Darina Dienešová

048/4467619
Študentská jedáleň 1
Tajovského 40
Zdenka Ivaničová

048/4467610
Študentský domov 2
Komenského 20
Ružena Vařeková

048/4463316
Študentský domov 4
Trieda SNP 53
Bc. Dagmar Pitschmannová

048/4466916
Študentský domov 5
Ružová ul. 15
Renáta Rusková

048/ 4464981
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9.3.2 Študentské domovy
V roku 2008 bolo poskytnuté ubytovanie v piatich domovoch ŠD1,3 na Tajovského
ulici 40 a 51, ŠD2 na Komenského ulici 20, ŠD4 na Triede SNP 53 a ŠD5 na Ružovej ulici
15 s celkovou lôžkovou kapacitou 2443 lôžok. V septembri 2008 bol daný do prevádzky
novozrekonštruovaný študentský domov na Ružovej ulici 15 s kapacitou 160 lôžok.
V roku 2008 bolo z 3300 žiadostí študentov ubytovaných 72% t.j. 2 369 žiadateľov
(neuspokojených 969). Tak ako v minulých rokoch, ani v tomto roku sme sa nevyhli
prístelkárom pre 56 študentov (v priebehu zimného semestra prístelky boli zrušené
a študentom boli pridelené riadne lôžka).
Ubytovacie služby zabezpečovalo priemerne 94 zamestnancov.
Náklady potrebné na prevádzku všetkých pracovísk boli v roku 2008 hradené zo
zdrojov – dotácia ŠR, bežný účet, darovací účet a podnikateľská činnosť. Celkové náklady na
činnosť ŠD boli vo výške 53 211 tis. Sk – v tom najviac spotreba energií 24 831 tis. Sk
a mzdové náklady 12 667 tis. Sk. V sume nákladov je čiastka použitá na sprevádzkovanie
Študentského domova 5 vo výške 3 255 tis. Sk, ktoré neboli pridelené vo finančnej dotácii pre
rok 2008.
Celkové výnosy za rok 2008 boli vo výške 54 707 tis. Sk.
Výsledkom hospodárenia za rok 2008 bol zisk vo výške 1 495 tis. Sk.
Počas letných prázdnin (júl – september) je možnosť poskytnúť ubytovaciu kapacitu
pre hromadné akcie v rámci podnikateľskej činnosti. Za sledované obdobie SÚZ uskutočnila
spolu 307 akcií. Boli dosiahnuté výnosy vo výške 2 265 tis. Sk a náklady vo výške 2 170 tis.
Sk. Bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške 95 tis. Sk.

9.3.3 Študentské jedálne
V roku 2008 boli poskytnuté stravovacie a doplnkové služby v jedálni a bufete
v priestoroch študentských domovov. V roku 2008 sa podalo celkom 126 293 porcií z toho 69
162 študentom, 57 131 zamestnancom a cudzím stravníkom.
Stravovacie služby zabezpečovalo priemerne 17 zamestnancov.
I napriek vykonaniu rozsiahlych organizačných zmien v prevádzkach v priebehu roka
2007 a z dôvodu dosiahnutej straty v hospodárení sme boli nútení od apríla 2008 zrušiť
prevádzku Študentskej jedálne 3 na Triede SNP 53 a bufetu na Právnickej fakulte.
V súčasnosti je v prevádzke len l študentská jedáleň s bufetom na Tajovského ul. 40.
Celkové náklady na činnosť ŠJ za rok 2008 boli vo výške 13 507 tis. Sk, výnosy
13 815 tis. Sk, to znamená, že za rok 2008 vykazujeme kladný hospodársky výsledok vo
výške 308 tis. Sk. Stratovosť vedľajšieho hospodárstva bola v roku 2008 zastavená.
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