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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

VZDELANOSŤ TVORÍ BUDÚCNOSŤ –
BUĎ BUDÚCNOSŤOU!
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vznikla 1. júla 1992 zlúčením Pedagogickej fakulty
a Ekonomickej fakulty. Banská Bystrica má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 13. storočí existovala
v meste farská a neskôr mestská škola. V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium a v tom istom
storočí neskôr evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr pôsobil ako rektor Matej Bel,
podľa ktorého je pomenovaná aj univerzita.
Matej Bel (1684 – 1749) bol autorom mnohých vedeckých, pedagogických, vlastivedných, filozofických
a cirkevno-náboženských diel. Jeho trvalým odkazom je postulát národnostnej rovnoprávnosti,
náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov, láska k vlasti a viera v silu vzdelania a kultúry.
Svojím dielom prispel k rozvoju vedy, školstva, vzdelanosti a kultúr na Slovensku a v Európe.
V 50. a 60. rokoch 19. storočia sa významným strediskom vzdelanosti na Slovensku stalo katolícke
gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. V školskom roku 1856/57 bola v Banskej Bystrici
založená učiteľská preparandia, na ktorej sa zásluhou vtedajšieho katolíckeho biskupa Štefana
Moyzesa okrem nemčiny a latinčiny vyučovalo aj po slovensky.
V školskom roku 1949/1950 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri
Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to
Vyššia pedagogická škola. O desaťročie neskôr 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta.
V roku 1973 sa v Banskej Bystrici zriadilo detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy
ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. Táto
fakulta 1. júla 1992 prijala nový názov – Ekonomická fakulta, ktorý výstižnejšie charakterizoval jej orientáciu.

POSLANIE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Univerzita Mateja Bela ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru poskytuje
kvalitné širokospektrálne vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie, tvorivým vedeckým bádaním prispieva
k rozvoju vedy, vzdelanosti, poznania, podieľa sa na formovaní mravných a spoločensky zodpovedných
osobností a tým prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

VÍZIA
Univerzita Mateja Bela má ambíciu byť vnímaná ako silná národná univerzita medzinárodného
významu, ktorá už jednoznačne potvrdila svoje postavenie lídra vo vzdelávaní nielen regiónu stredného
Slovenska, a to vďaka preukázanej kvalite vzdelávania a úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu
práce, excelentnosti vybraných oblastí výskumu, aktívnej medzinárodnej spolupráce a spolupráce
s praxou, ako aj vďaka odbornej, športovej a umeleckej prezentácii na verejnosti.
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BULHARSKO

Univerzita národnej a svetovej ekonomiky v Sofii /
Университетът за национално и световно
стопанство, София

BRAZÍLIA

Svätopavolská štátna univerzita Júlia de Mesquita
Filha v São Paule / Universidade Estadual Paulista
„Júlio de Mesquita Filho“, São Paulo

ČESKÁ REPUBLIKA

Masarykova univerzita, Brno
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Hradec Králové
Bankovní institut vysoká škola, a. s., Praha
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. r. o

ČÍNA

Dopravná univerzita v Lanzhou / Lanzhou Jiaotong
University
Tianjinská univerzita / Tianjin University

FRANCÚZSKO

Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši /
Université de Reims Champagne-Ardenne
Univerzita vo Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines /
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Univerzita Nancy 2 / Université Nancy 2

GRUZÍNSKO
Univerzita v Kutaisi / Kutaisi University

INDONÉZIA

Štátna islamská univerzita v Jakarte / State Islamic
University Syarif Hidayatullah, Jakarta
Andalaská univerzita v Padangu / Universitas
Andalas, Padang

POĽSKO

Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline /
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Vysoká škola technologicko-humanitná Kazimierza
Pulaského v Radome / Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Univerzita v Opole / Uniwersytet Opolski
Technická unioverzita v Opole / Politechnika Opolska
Lodžská univerzita / Uniwersytet Łódzki
Sliezska univerzita v Katowiciach / Uniwersytet Śląski
w Katowicach
Univerzita Jana Kochanowského v Kielcach /
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Warminsko-mazurská univerzita v Olsztyne /
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Akadémia národnej obrany vo Varšave / Akademia
Obrony Narodowej w Warszawie
Akadémia sociálnych vied, Lodž / Społeczna
Akademia Nauk, Łódź
Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydhošti / Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Vysoká škola banícko-hutnícka v Krakove / Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie
Štátna univerzita aplikovaných vied v Konine /
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

RUMUNSKO

Univerzita Luciana Blagu v Sibiu / Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu

RUSKÁ FEDERÁCIA

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova
/ Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Štátna univerzita v Petrohrade / СанктПетербургский государственный университет

SRBSKO

Univerzita v Novom Sade / Univerzitet u Novom Sadu

JAPONSKO

TALIANSKO

Ázijská univerzita v Tokiu / Asia University Junior
College, Tokyo

Univerzita pre cudzincov v Perugii / Università per
Stranieri di Perugia

KÓREA

TURECKO

Soganská univerzita / Sogang University

Fatihská univerzita v Istanbule / Fatih Üniversitesi, Istanbul

MAĎARSKO

UKRAJINA

Vysoká škola Samuela Tešedíka v Sarvaši / Tessedik
Sámuel Főiskola, Szarvas
Univerzita v Miškolci / Miskolci Egyetem, Miskolc
Vysoká škola pedagogická v Egri / Eszterházy Károly
Főiskola, Eger
Univezita v Pécsi / Pécsi Tudományegyetem

Kremenčucká štátna univerzita Michaila
Ostrohradského / Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського
Národná dopravná univerzita, Kyjev / Національний
транспортний університет, Kиїв
Európska univerzita v Kyjeve / Європейський
університет, Kиїв

Popri tradične intenzívnej medziuniverzitnej spolupráci s partnerskými univerzitami v stredoeurópskom
priestore, najmä v krajinách Vyšehradskej štvorky, sa stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zámorských. Osobitnou prioritou je spolupráca
s komunitami Slovákov žijúcich v zahraničí, s krajinami frankofónneho sveta a s krajinami ambicióznej
globálnej koordinačnej skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika)
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MEDZINÁRODNÉ BILATERÁLNE ZMLUVY PLATNÉ NA ÚROVNI UMB

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

ČLENSTVO UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH, INŠTITÚCIÁCH,
KOOPERAČNÝCH SIEŤACH, INICIATÍVACH A PARTNERSTVÁCH
EUA (European University Association) – Asociácia európskych univerzít
AUF (Agence universitaire de la francophonie) – Univerzitná agentúra frankofónie
Sens public – Význam verejný
AIEST – Medzinárodná sieť expertov, vedcov i praktikov
EURAXESS – neformálna sieť kontaktných bodov servisných centier EURAXESS
HPDCEES – Human Potential Development in Central and Eastern EU States, medzinárodná
regionálna kooperačná sieť vedcov krajín Európskej únie zo strednej a východnej Európy
AERTE – Association Européenne des Représentants Territoriaux de l’État, Európske združenie
predstaviteľov územných celkov štátu so sídlom v Paríži
QS – APPLE, Globálna sieť univerzít so sídlom v Londýne a pobočkou v Singapure
Institut universitaire franco-slovaque – Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút, občianske
združenie pôsobiace na UMB od 19. septembra 2011 je jedinečnou slovensko-francúzskou inštitúciou
medzinárodnej spolupráce

ČLENSTVO UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
V ŠTUDENTSKÝCH MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH,
INŠTITÚCIÁCH, KOOPERAČNÝCH SIEŤACH, INICIATÍVACH
A PARTNERSTVÁCH
Pont Francophone – Asociácia frankofónnych študentov pri FF UMB – podpora a rozvoj frankofónie
v študentských kruhoch s cieľom skvalitniť prípravu študentov na prácu v pedagogickej a kultúrnej
oblasti
EFPOLIT – Asociácia frankofónnych študentov pri FPVaMV UMB – podpora a rozvoj frankofónie
v študentských kruhoch s cieľom skvalitniť prípravu študentov na prácu v medzinárodných
organizáciách a v diplomacii, aktívna účasť napojená na pridruženie SR k OIF
Erasmus Student Network (ESN) – Erazmovská sieť študentov pri UMB – medzinárodná študentská
organizácia zameraná na podporu efektívnej adaptácie zahraničných študentov na európskych univerzitách
Euroatlantické centrum pri FPVaMV UMB – člen medzinárodnej štruktúry YATA (Youth Atlantic
Treaty Association) združujúcej mladých lídrov v rámci celého euroatlantického priestoru s cieľom
budovať občiansku spoločnosť a podporovať Severoatlantickú alianciu a transatlantickú spoluprácu
AIESEC – Medzinárodné združenie študentov ekonomických a obchodných vied pri EF UMB –
najväčšia organizácia na svete riadená študentmi s pôsobnosťou na viac ako 1700 univerzitách v 110
krajinách svetového spoločenstva; zameranie: organizovanie stáží a praxí pre študentov a absolventov
univerzít v zahraničných výrobných, bankových, dopravných, servisných, informačno-technologických
a obchodných firmách
ISHA – Medzinárodná asociácia študentov histórie pri FF UMB – medzinárodná mimovládna
organizácia študentov histórie, ktorej cieľom je uľahčiť komunikáciu a poskytovať platformu výmeny
pre študentov histórie a príbuzných odborov na medzinárodnej úrovni

UMB V ČÍSLACH

FAKULTY UMB

9 044 ŠTUDENTOV
6 fakúlt
47 študijných odborov
317 študijných programov
3 centrá excelentnosti

Ekonomická fakulta UMB
Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB
Fakulta prírodných vied UMB
Filozofická fakulta UMB
Pedagogická fakulta UMB
Právnická fakulta UMB
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EKONOMICKÁ
FAKULTA UNIVERZITY

MATEJA BELA

Si kreatívny?
Máš odvahu rozbehnúť vlastný biznis?
Vidíš svoju budúcnosť v práci manažéra súkromnej,
verejnej alebo neziskovej inštitúcie?
To všetko a ešte viac môžeš dosiahnuť štúdiom. Kde?
Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kde si môžeš
vybrať z týchto študijných programov:
v bakalárskom stupni štúdia
 cestovný ruch,
 ekonomika a manažment podniku,
 financie, bankovníctvo a investovanie,
 teritoriálny manažment,
 verejná ekonomika a manažment,
 Business Economics and Management;
v inžinierskom stupni štúdia
ekonomika a riadenie cestovného ruchu,
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov,
marketingový manažment podniku,
financie, bankovníctvo a investovanie,
teritoriálne štúdiá,
ekonomika verejného sektora,
Marketing Management of Business,
Finance, Banking and Investments.










UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi fakulty vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, všeobecným a odborným znalostiam,
intenzívnej jazykovej príprave nachádzajú široké uplatnenie v súkromnom, verejnom a neziskovom
sektore nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Vďaka vzdelaniu, praktickým zručnostiam a možnostiam
absolvovať časť štúdia v zahraničí získavajú pracovné miesta na úrovni stredného a vrcholového
manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, vo finančných inštitúciách, v orgánoch, organizáciách
a inštitúciách EÚ, štátnej správy, samosprávy a v mimovládnych organizáciách.
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EKONOMICKÁ FAKULTA UMB

„Vzdelanie na správnej
adrese“

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 48 446 12 11  www.fpvmv.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH
VIED A MEDZINÁRODNÝCH
VZŤAHOV UNIVERZITY

„Medzinárodné vzťahy,
diplomacia a politológia –
novodobé trívium moderného
politika“

MATEJA BELA

Sleduješ politiku?
Chceš ovplyvňovať smerovanie nášho štátu v budúcnosti?
Priťahuje Ťa práca v diplomacii a život v najrôznejších
krajinách sveta?
Máš záujem o otázky národnej a medzinárodnej bezpečnosti?
Cestu Ti otvorí štúdium na Fakulte politológie a medzinárodných
vzťahov UMB v Banskej Bystrici:





medzinárodné vzťahy,
bezpečnostné štúdiá,
európske štúdiá,
politológia.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, s prihliadnutím na rovinu
vedy. Fakulta svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie,
výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich
pracovníkov vykonávať v rôznych oblastiach verejnú správu 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 verejnoprávnych korporácií; v politických stranách a záujmových združeniach;
v oblasti masmediálnej komunikácie; v privátnej sfére.
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FAKULTA PRÍRODNÝCH
VIED UNIVERZITY

MATEJA BELA

Rozumieš číslam?
Si technický typ?
Počítače, informačné siete a programovanie
sú Tvojou budúcnosťou?
Láka Ťa cestovanie, príroda?
Chceš spravovať národný park, chrániť životné prostredie
alebo pomáhať odhaľovať zločiny a nehody?
Pozri si študijnú ponuku Fakulty prírodných vied na UMB a vyber
si to najlepšie:
 aplikovaná geológia,
 didaktika geografie,
 evolúcia ekosystémov










a ich ochrana,
environmentálne
manažérstvo,
environmentalistika,
biológia,
geografia,
geografia a rozvoj regiónov,
geochémia,
fyzika,
chémia,
environmentálna chémia,












forenzná a kriminalistická
chémia,
aplikovaná informatika,
informatika,
matematika,
matematická analýza,
poistná, finančná
a štatistická matematika,
pravdepodobnosť
a matematická štatistika,
sanácia
environmentálnych záťaží,
technika,
teória vyučovania fyziky.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia
v oblasti prírodných vied (biológia, geografia, geológia, chémia), environmentalistiky, fyziky,
informatiky a matematiky. Študijné programy sú zamerané na odborné a učiteľské štúdium daných
vied vo vzájomných kombináciách. Absolventi nachádzajú uplatnenie v školskom vzdelávacom
systéme na všetkých stupňoch škôl, ako aj v štátnej, verejnej a súkromnej sfére.
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FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB

„Študuj prírodné vedy – študuj
pre život“

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 48 446 71 11  www.ff.umb.sk

„Jedinečný systém štúdia“
Ovládaš slovo?

FILOZOFICKÁ
FAKULTA UNIVERZITY

MATEJA BELA

Chceš sa živiť jazykom – prekladať, tlmočiť, učiť?
Zaujíma Ťa kultúra?
Láka Ťa odhaľovanie právd a neprávd minulosti?
Aj Tebe chýba etika v spoločnosti?
Chceš športovať aj profesionálne trénovať?
Študuj u nás a študuj s nami:
 anglický jazyk
a literatúra/kultúra,
 francúzsky jazyk
a literatúra/kultúra,
 nemecký jazyk
a literatúra/kultúra,
 ruský jazyk a literatúra/kultúra,
 slovenský jazyk a literatúra,
 španielsky jazyk
a literatúra/kultúra,
 taliansky jazyk a kultúra,
 poľský jazyk a kultúra,












aplikovaná etika,
aplikovaná etnológia,
história,
muzeológia,
filozofia,
európske kultúrne štúdiá,
telesná výchova a trénerstvo,
učiteľstvo telesnej výchovy,
rekreológia,
slovenčina v lingvokultúrnej
kompetencii zahraničných
študentov.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú predovšetkým pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať
v štúdiu rovnakého alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia.
Absolventi magisterského učiteľského štúdia získavajú pedagogickú kvalifikáciu pôsobiť na 2. stupni
základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnáziách, jazykových a umeleckých
školách.
Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych,
osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých
ústavoch a hospodárskej praxi.
Študenti bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa v štátnom, verejnom
a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho študijného programu, príp.
pokračovať v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v ukončenom alebo príbuznom študijnom programe.
Absolventi magisterských neučiteľských študijných programov sa môžu uplatniť na riadiacich postoch
v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách
a inštitúciách EÚ.
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Chceš spoznať ľudskú myseľ?

PEDAGOGICKÁ
FAKULTA UNIVERZITY

MATEJA BELA

Láka Ťa práca s deťmi či staršími?
Maľuješ, spievaš, hráš na hudobný nástroj?
Túžiš pomáhať iným?
Potom ponuka Pedagogickej fakulty UMB je práve pre Teba:
 andragogika,
 pedagogika –
vychovávateľstvo,

 predškolská a elementárna
pedagogika,
 etická výchova,

 sociálna práca,

 výtvarné umenie,

 evanjelikálna teológia
a misia,

 hudobné umenie,
 školské hudobné súbory.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
je najmä v týchto oblastiach: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, pracovník
v pedagogicko-psychologických poradniach, pracovník v centrách poradensko-psychologických služieb,
pracovník v štátnej a verejnej správe, pracovník v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére,
pracovník v zariadeniach sociálnych služieb, pracovník v kultúrno-osvetových zariadeniach, pracovník
v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít.
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB

„Vzdelanie pre novú generáciu“

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB

Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 48 446 31 11  ww.prf.umb.sk

PRÁVNICKÁ
FAKULTA UNIVERZITY

„Štúdium práva v novej
etape, pre študentov novej
doby“

MATEJA BELA

Hnevá Ťa nespravodlivosť?
Chceš obraňovať záujmy ľudí?
Uvedomuješ si potrebu zmeny slovenskej
a medzinárodnej legislatívy?
Láka Ťa prokuratúra, vlastná právnická prax
či medzinárodná diplomacia?
Na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici to môžeš
dosiahnuť.
•

právo

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky,
zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví
súvisiacich s odborom práva.
Absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na
prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe. Pracovať môže aj v oblasti medzinárodných vzťahov
a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva.
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Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 52 05
www.library.umb.sk
Univerzitná knižnica je centrálnym knižnično-informačným
pracoviskom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Poslaním knižnice je informačne zabezpečovať vedecký výskum
a pedagogický proces na UMB. Knižnično-informačné služby poskytuje
vedeckým a pedagogickým pracovníkom UMB, študentom všetkých
foriem štúdia a odbornej verejnosti.

ÚSTAV AUTOMATIZÁCIE A KOMUNIKÁCIE UMB
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 11 11
Fax: +421 48 415 31 80
E-mail: podpora.uakom@umb.sk
Celouniverzitný útvar zabezpečujúci prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných technológií,
ako aj informačných systémov slúžiacich všetkým súčastiam UMB.

METODICKÉ CENTRUM UMB PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Cesta na amfiteáter 1
97401 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 6814
www.mc.umb.sk
zuzana.drugova@umb.sk
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoje pôsobenie na pôde Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. januára 1993. Jeho činnosť je rámcovo viazaná dohodou medzi
Univerzitou Mateja Bela a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Metodické centrum každoročne organizuje v gescii ministerstva špecializované vzdelávacie aktivity
pre deti základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (školy v prírode, detská krajanská univerzita,
škola tanca, ľudovej hudby a remesiel, škola bábkového divadla, škola mladých informatikov), ako aj
didaktické kurzy pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí. Od roku 2014 je metodické centrum
spoluorganizátorom Stretnutia rodákov – Bystričanov, ktoré sa konajú v rámci Dní mesta.
Metodické centrum v roku 2015 po prvýkrát organizovalo Krajanské leto v gescii Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí, čím sa spolupráca rozšírila aj na západoeurópske krajiny a zámorie. Rovnako
v roku 2015 sa po prvýkrát realizovala aj Letná školička ľudovej kultúry – denný tábor pre deti
banskobystrických rodákov.
Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí hľadá
všetky možnosti čo najúčinnejšej a adresnej spolupráce s organizáciami aj osobami z prostredia Slovákov
žijúcich v zahraničí. Zároveň vytvára priateľské prostredie pre študentov našej univerzity, ktorí prichádzajú
študovať na Slovensko z krajanského prostredia, predovšetkým z prostredia Dolnej zeme.
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CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ UMB

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB

CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ UMB

KARIÉRNE CENTRUM UMB
Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela vzniklo v rámci
projektu s názvom „Zavedenie systému rozvoja kariérneho
poradenstva“ a od roku 2008 funguje ako organizačná súčasť
Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB.
Poslaním Kariérneho centra UMB je podporiť našich študentov
v hľadaní, príprave a sprostredkovaní ich budúcej kariéry. V zmysle tohto poslania je našou úlohou:


podporiť študentov v rozpoznávaní vlastných potencialít a v možnostiach ich reálneho naplnenia
v praxi,



poskytovať študentom príležitosť zdokonaľovať si zručnosti, ktoré zvyšujú možnosti uplatnenia
nielen na trhu práce,



pomôcť študentom nadviazať kontakty so zamestnávateľskými organizáciami a združeniami, ktoré
ponúkajú zaujímavé pracovné príležitosti.

Ponúkané služby:


poskytovanie informácií o voľných pracovných pozíciách, graduate, trainee a internship programoch,
odborných stážach a súťažiach na Slovensku i v zahraničí, ktoré ponúkajú naše partnerské spoločnosti;



organizovanie Univerzitného dňa kariéry – trhu pracovných a kariérnych príležitostí pre študentov UMB;



poskytovanie individuálneho a skupinového kariérového poradenstva pre študentov UMB; podpora
prednášok a workshopov zamestnávateľov so študentmi UMB;



organizácia seminárov a tréningov pre študentov UMB v oblasti kariérneho a personálneho poradenstva.

CENTRUM KRÍZOVÉHO RIADENIA UMB
Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (CEKR) je súčasťou Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov. Centrum bolo zriadené na Katedre bezpečnostných štúdií.
Centrum krízového riadenia je výstupom projektu Centrum excelentnosti – vytvorenie komplexnej
stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch. Projekt bol spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.
Centrum krízového riadenia zabezpečuje činnosti slúžiace na podporu a rozvoj vedecko-výskumného
potenciálu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti,
krízového manažmentu a riadenia procesov riešenia krízových situácií.
Hlavným cieľom Centra krízového riadenia UMB je zintenzívnenie a koordinácia výskumu v oblasti
medzinárodného krízového manažmentu v systéme medzinárodných vzťahov s možnosťou participácie iných
vedných odborov v zmysle požiadaviek na aplikáciu interdisciplinárnych prístupov. Parciálne ciele centra sú:


prispievať k rozširovaniu teoretických poznatkov, k rozvoju vedy a výskumu v oblasti medzinárodných
vzťahov a národnej a medzinárodnej bezpečnosti prostredníctvom simulačných modelov a na tomto
základe prispievať k riešeniu bezpečnostných problémov vnútroštátneho i medzinárodného charakteru;



zvyšovať efektivitu rozhodovacích procesov v priebehu riadenia riešenia krízových situácií
a prostredníctvom simulačných modelov podporovať schopnosti vedeckých pracovníkov i študentov
reagovať na krízové scenáre;



hľadať optimálne modely a procesy riešenia krízových situácií v spoločenských a prírodných procesoch.

Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici umožňuje všetkým vedeckovýskumným pracovníkom univerzity, ako aj pracovníkom partnerských spolupracujúcich univerzít,
vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk a inštitúcií využívať pri ich tvorivej činnosti podporu
analytických, monitorovacích a prognostických činností centra.
Centrum krízového riadenia sa popri svojich vedeckovýskumných činnostiach môže zároveň stať súčasťou
systému krízového riadenia pri riešení rôznych typov krízových situácií a javov ohrozujúcich životy, zdravie
a majetok občanov mesta, regiónu či samotného VÚC, kde si pracovníci civilnej ochrany a krízového
riadenia môžu vyskúšať nasimulovať rôzne typy krízových situácií a v spolupráci s vedeckými pracovníkmi
centra monitorovať a súčasne vyhodnocovať a analyzovať najvhodnejšie procesné postupy pri eliminácii
rizikových javov. V rámci aplikácií je možné realizovať tak virtuálnu simuláciu, ako aj živú simuláciu, kde
sa modelová krízová situácia priamo premieta do reálneho výkonu a akcie zložiek v teréne a na základe
vstupných dát sa daná situácia rieši. V priestoroch centra sa monitoruje a analyzuje priebeh riadenia riešenia
krízovej situácie a vyhodnocujú sa procesné postupy.
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Trieda SNP 53
974 00 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 69 11
www.ubytovanie.umb.sk
Poskytovanie ubytovania počas akademického roka
študentom UMB študujúcim dennou formou a študentom
externej formy štúdia formou krátkodobého ubytovania.

CENTRUM PRE VYSOKOVÝKONNÉ POČÍTANIE (HPCC)
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 65 15
http://hpcc.umb.sk
V súvislosti s národným projektom SIVVP bolo 1. 6. 2012 na
UMB v Banskej Bystrici zriadené Centrum pre vysokovýkonné
počítanie (z anglického High Performance Computing Center
– HPCC UMB). Hlavným cieľom pracoviska je poskytovať
služby vedcom, ktorí vo svojich výskumoch potrebujú
realizovať vysokovýkonné výpočty. Od roku 2013 je vysokovýkonný klaster UMB pripojený do Európskej
gridovej infraštruktúry (angl. European grid infrastructure – EGI).

VEDA A VÝSKUM NA UMB
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je miestom slobodného bádania a centrom národného
a medzinárodného výskumu vo viacerých oblastiach výskumu. Veda a výskum sa rozvíja na všetkých
fakultách, ich katedrách, v dvoch fakultných výskumných inštitútoch (Výskumno-inovačné centrum
Ekonomickej fakulty UMB a Inštitút pedagogického výskumu Pedagogickej fakulty UMB) a v Inštitúte
biológie a geológie – spoločnom pracovisku Fakulty prírodných vied UMB a SAV. Cieľom UMB je
umožniť tvorivým pracovníkom vykonávať vedecký výskum podľa vlastného výberu, avšak v prvom
rade v súlade so stanovenými výskumnými prioritami UMB a SR (RIS3), ktoré boli definované
v Dlhodobom zámere UMB na roky 2015 – 2020:
1. Matematické a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie vrátane aplikácií
potrebných na riešenie spoločenských výziev.
2. Spoločenské výzvy a ľudské práva: kolektívne identity, sociálne a komunikačné kompetencie
v národnom jazyku a v cudzích jazykoch, migrácie, integrácia a inklúzia marginalizovaných skupín,
demografické zmeny, chudoba, sociálny a kultúrny kapitál, európske právo a právne vedomie.
3. Ekonómia a manažment: regionálny rozvoj a udržateľnosť, sociálne inovácie, reforma verejného sektora
a dôchodkových systémov, stratégie cestovného ruchu, európska ekonomika, financie a bankovníctvo.
4. Kultúrne a prírodné dedičstvo a jeho význam pre rozvoj lokalít a regiónov (udržateľný rozvoj
územných celkov v ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych súvislostiach
v kontexte globalizácie a integrácie ako základných podmienok udržateľnosti rozvoja s cieľom
dosiahnuť vysokú kvalitu života všetkých občanov.
5. Globálne zmeny a civilizačné výzvy: klimatické zmeny, tvorba, ochrana a udržateľnosť životného
prostredia, biodiverzita, geohazardy, energie, zdravý životný štýl, telesná a duševná zdatnosť.
6. Bezpečnosť a obrana: bezpečnostná politika, medzinárodné vzťahy.
7. Vzdelávanie v 21. storočí: reformy a zmeny vzdelávania v kontexte potrieb súčasnej spoločenskej
a hospodárskej praxe, modernizácia študijných programov, nové formy výučby, vzdelávanie
rómskych žiakov, profesia učiteľa v primárnom a sekundárnom vzdelávaní.
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SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ UMB

VEDA A VÝSKUM NA UMB

Zameranie vedy a výskumu na Univerzite Mateja Bela úzko súvisí s profilovaním univerzity prevažne
smerom k sociálnym a humanitným vedám, v ktorých viacerí pracovníci dosahujú vynikajúce
medzinárodné výsledky (najmä v oblastiach výskumu: história a etnológia, humanitné vedy, právo
a medzinárodné vzťahy a ekonómia a manažment). Prírodné vedy, matematika a informatika sa rozvíjajú
na Fakulte prírodných vied UMB. Významným ocenením z roku 2015 je zaradenie výskumného kolektívu
matematikov z Fakulty prírodných vied UMB Akreditačnou komisiou medzi špičkové vedecké tímy SR.
Na univerzite existujú tri centrá excelentného výskumu: Centrum excelentnosti informatických a znalostných
systémov, Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti
a Centrum excelentnosti so zameraním na vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového
riadenia v medzinárodných vzťahoch.
Výskumné kolektívy univerzity sa zapájajú do domáceho aj medzinárodného výskumu, predovšetkým
do európskych rámcových programov (RP) a Horizontu 2020. V rámci programov Erasmus+ podporuje
univerzita krátkodobé a strednodobé stáže študentov a učiteľov na zahraničných univerzitách.
Ako koordinátorská inštitúcia získala aj projekt v schéme Erasmus+ „Strategic Partnerships“. V úsilí
zvýšiť medzinárodnú výskumnú spoluprácu sa UMB stala členskou organizáciou medzinárodnej
siete výskumných univerzít Vision 2020: The Horizon Network. Tvorivým pracovníkom zapojeným
do medzinárodného výskumu zabezpečuje podporu odborný personál na referáte pre zahraničné
projekty, v rámci ktorého aktívne pôsobí aj Univerzitný kontaktný bod pre Horizont 2020.
Okrem spolupráce s mnohými významnými zahraničnými univerzitami realizuje UMB významné
projekty s viacerými ústavmi Slovenskej akadémie vied. Vysokú odbornú úroveň Katedry telesnej
výchovy a športu FF dokumentujú aj kvalitné výsledky študentov a absolventov tejto katedry –
reprezentantov SR na medzinárodných športových súťažiach vrátane olympijských hier.

Najvýznamnejšie vybrané medzinárodné výskumné projekty:
H2020: Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship (SOLIDUS);
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.
7RP: Gender Debate in the European Research Area (GENDERA); zodpovedná riešiteľka:
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
7RP: Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal; zodpovedný
riešiteľ: Ing. Peter Mihók, PhD.
7RP: Dynamical Systems in Low Dimensions; zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
7RP: Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Advanced Research Degree Graduates
in the Social Sciences and Humanities (POCARIM); zodpovedná riešiteľka:
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
7RP: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative
Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (FOLPSEC); zodpovedný riešiteľ:
Ing. Stanislav Kološta, PhD.
7RP: Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE); zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.
7RP: Chain Reaction (CHReact); zodpovedná riešiteľka: doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
COST: Convergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy (CODECS); zodpovedný
riešiteľ: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
UMB každoročne intenzívne podporuje popularizáciu výsledkov univerzitného výskumu na domácich
a zahraničných fórach, na svojom webovom sídle, v Spravodajcovi UMB, počas Noci výskumníkov,
Týždňa vedy, na súťažiach o najlepšieho vedca a najlepšie vedecké práce a pod. Na lepšie zviditeľnenie
výsledkov vedy a výskumu i ďalších aktivít UMB organizuje univerzita v spolupráci s mestom Banská
Bystrica od roku 2015 pravidelné mesačné podujatia pre verejnosť s názvom Univerzita mestu – mesto
univerzite.
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„Rozvíjaj svoj
talent na UMB“

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Sekretariát: Tajovského 57, 974 09 Banská Bystrica
tel.: 048 423 05 30, 048 446 51 92, 0907 843 516
www.sportklub.umb.sk
Klub vykonáva činnosť na úrovni vrcholového výkonnostného aj masového športu.
Združuje kluby:
•

Atletický klub ŠK UMB

•

Basketbalové družstvo žien ŠK UMB

•

Gymnastický klub ŠK UMB (zameriava sa na gymnastické športy)

•

Hokejový univerzitný klub

•

Horoklub ŠK UMB (zameriava sa na outdoorové aktivity)

•

Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj na iné bojové umenia)

•

Klub juda ŠK UMB

•

TRIAN ŠK UMB (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť)

•

Klub technických športov ŠK UMB (združuje oddiel biatlonu a oddiel leteckých modelárov)

• Klub Športu pre všetkých ŠK UMB – klub je určený študentom a zamestnancom UMB, ktorí majú
možnosť vykonávať pohybové aktivity: plávanie, volejbal, basketbal, futbal, floorbal, aerobik, zumba,
cvičenie vo fitness (posilňovňa), športová a kondičná gymnastika a ďalšie netradičné športy

TJ Slávia Ekonóm UMB
Adresa: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 446 63 18
Fax: 048 415 27 93
www.ekonombb.sk
Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu.
Oddiely:
•

lyžovanie – so zameraním na klasické lyžovanie,

•

orientačné športy – so zameraním na lyžiarsky orientačný beh, orientačný beh a orientačný beh
na bicykloch.
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MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA VOĽNÉHO ČASU

Športový klub UMB

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA VOĽNÉHO ČASU

Telovýchovná a športová činnosť na UMB v Banskej Bystrici sa realizuje v objektoch v správe súčastí UMB:
•

športová hala – FF UMB, Tajovského 40;

•

gymnastická telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40;

•

úpolová zrkadlová telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40;

•

krytá plaváreň – FF UMB, Tajovského 40;

•

pohybové štúdio (zrkadlová telocvičňa) – FF UMB, Tajovského 57;

•

posilňovňa Fitnes centrum – FF UMB, Tajovského 57;

•

atleticko-futbalový areál – FF UMB, Tajovského 57;

•

tenisový areál (asfaltový) – FF UMB, Tajovského 57;

•

hádzanársky areál (asfaltový) – FF UMB, Tajovského 57;

•

pohybové štúdio – EF UMB, Tajovského 10;

•

posilňovňa – EF UMB, Tajovského 10;

•

telocvičňa veľká – PF UMB, Ružová 13;

•

tenisové kurty – FF UMB, Ružová 13.

UMELECKÉ SÚBORY
Univerzitný spevácky zbor Mladosť je
reprezentačné, ale aj inštruktívne teleso
pre potreby štúdia a prípravy učiteľov
– dirigentov detských a mládežníckych
speváckych zborov.
Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia
získal mnohé ocenenia na domácich
festivaloch a súťažiach (Akademická
Banská Bystrica, Festival zborového
spevu V. Figuša-Bystrého, Trnavské
zborové dni, Vranovské zborové slávnosti, celoštátna súťaž Matice slovenskej, Horehronské slávnosti
zborového spevu v Brezne), ale i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko
– Neerpelt, Francúzsko – Tours, Belfort, Veľká Británia – Cardiff, Švédsko – Oskarshamn, Nemecko –
Zwickau, Erfurt, Holandsko – Veldhoven, Chorvátsko, Taliansko – Sardínia – Padova, Sassari, Rusko –
St. Peterburg, Argentína – Tandil, Brazília, Španielsko – Lloret de Mar, Barcelona, Česko – Pardubice, Ústí
nad Labem, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové atď.).
V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby.
Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.
Umelecký vedúci: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Kontakt:
Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048 446 45 18
fax: 048 446 44 44
mob. 0905553651
www.pdf.umb.sk
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Súbor dlhodobo spolupracuje s krajanmi, viacerí sa uplatnili v jeho kolektíve, a často účinkuje v ich
prostrediach. Pri svojej činnosti reprezentuje UMB na domácom aj zahraničnom poli a prostredníctvom
šírenia národných tradícii nadväzuje kontakty so zahraničnými univerzitami.
Univerzitný folklórny súbor Mladosť sa niekoľkokrát stal laureátom súťaží Akademický Zvolen
a Nitra, získava popredné umiestnenia na národných a medzinárodných súťažiach a reprezentačných
zahraničných zájazdoch. Za posledné roky to boli Borneo (august 2015), Poľsko 2015 a 2014, Mexiko
2014, Sicília 2013, Srbsko 2012, Azorské ostrovy 2011, Turecko 2010, Francúzsko 2009, Mexiko 2009,
Taliansko 2008, Fínsko 2006, Sardínia 2005, Kanada 2003, Južná Kórea 2001, Švajčiarsko 2001, Bulharsko
1999, Jordánsko 1998, Brazília 1996 a 1993, Portugalsko 1992, Holandsko 1991, Turecko 1990. Na rok
2016 pripravujeme zájazd na Taiwan.
Umelecký vedúci: Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Kontakt:
Komenského 20,
974 11 Banská Bystrica
tel.: 048 446 4272,
mobil: 0908 170 128
martin.urban@umb.sk, martinurban72@gmail.com
www.ufsmladost.sk

ŠTUDENTSKÉ ORGANIZÁCIE
Alma mater
Alma mater je neziskovým projektom študentov a niekoľkých absolventov. Jeho ambíciou je vytvoriť kultivovanú,
hodnotnú a rešpektovanú platformu, ktorá bude slúžiť
všetkým vysokoškolským študentom v Slovenskej republike na rýchly prístup k relevantným informáciám a zároveň
fungovať aj ako priestor na diskusiu zodpovedajúcu úrovni študentov vysokých škôl.
www.alma-mater.sk
Bratstvo Sigma Phi Kappa
Bratstvo Sigma Phi Kappa vzniklo ako reakcia na potrebu študentského spolku, ktorého základným
cieľom by bola socializácia študentov pomocou spoločných aktivít. Svojou činnosťou sa snaží aktívne
rozširovať svoje idey, ktoré sa odrážajú predovšetkým v jeho cieľoch. Medzi základné ciele patria:
väčšia socializácia, viac zábavy, rozšírenie členskej základne, nárast študentskej spolupráce, pokles
nezainteresovanosti, ústup karierizmu, menej odmeranosti a egoizmu.
SIGMA PHI KAPPA | Facebook
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Univerzitný folklórny súbor Mladosť
interpretuje folklór z celého Slovenska,
predovšetkým z regiónov toku Hrona (Tekov,
stredné Pohronie, Podpoľanie, Horehronie),
ale aj z oblastí odkiaľ prichádzajú študenti
na UMB a do súboru Mladosť. Participujú
v ňom tri zložky – tanečný súbor, ľudová
hudba a spevácka skupina, ktoré majú aj
samostatné programové celky a koncerty.
Ďalšou súvisiacou činnosťou je vyučovanie
výberových predmetov folklórny tanec,
ľudová hudba a spev (Katedry hudobnej
kultúry Pedagogickej fakulty UMB) pre študentov, ale aj začiatočníkov. Nescénickú rovinu činnosti
reprezentuje interaktívny projekt Bašável s Mladosťou.

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA VOĽNÉHO ČASU

AIESEC
AIESEC je najväčšia organizácia na svete riadená študentmi. Poskytuje mladým ľuďom príležitosti
v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo svete pôsobí už vyše 60 rokov a je výnimočná tým,
že je riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií vyššieho vzdelávania. Umožňuje študentom
pracovať v multikultúrnom prostredí a spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete.
Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom priestor na rozvoj ich potenciálu a líderských schopností.
www.aiesec.sk/bb
DSV – Deutscher Studentenverein
Organizácia DSV – Deutscher Studentenverein vznikla koncom roku 2010 s cieľom aktivizovať študentov
politických vied a medzinárodných vzťahov. Hoci neformálne združuje nemecky hovoriacich študentov,
venuje sa širokému spektru tém. Členskú základňu tvorí 15 aktívnych študentov, ktorých víziou je
úspešne pokračovať v nastavenom kurze, organizovať debaty, prinášať ostatným študentom informácie
a pozitívne príklady z nemecky hovoriacich krajín a podporovať tak rozvoj občianskej spoločnosti.
EAC – Euroatlantické centrum
EAC – Euroatlantické centrum je medzinárodne etablovaná nezávislá mimovládna organizácia
pôsobiaca v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. Od svojho vzniku v roku
1999 prekonalo dlhú cestu v procese inštitucionalizácie od neformálneho študentského debatného
klubu k rešpektovanej profesionálnej mimovládnej organizácii mladých akademikov a študentov.
V spolupráci so svojimi partnermi – ministerstvami, medzinárodnými organizáciami, akademickými
inštitúciami či mimovládnymi organizáciami pripravuje širokú škálu aktivít zahŕňajúcich usporadúvanie
konferencií, expertných seminárov, prednášok a diskusií. Od svojho vzniku sa snaží prispievať k šíreniu
myšlienok euroatlantickej spolupráce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
www.eac.sk
EFPOLIT
EFPOLIT je študentská organizácia pôsobiaca na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
v Banskej Bystrici od roku 1998. Jej hlavným cieľom je šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre,
politike a postavení Francúzska prostredníctvom organizovania prednášok a podujatí. Členovia EFPOLIT-u
sú predovšetkým študenti fakulty, ktorí popri štúdiu pracujú na svojom odbornom raste prostredníctvom
mimoškolských aktivít a práce v spolku. Majú možnosť získavať skúsenosti s komunikáciou na vysokej
úrovni (zastupiteľstvá a pracovníci zastupiteľstiev jednotlivých štátov na Slovensku, novinári, odborníci
a analytici, pracovníci ministerstiev SR...) a svojimi domácimi medzinárodnými kontaktmi poskytuje
spolok svojim členom možnosti zúčastňovať sa podujatí na Slovensku i v zahraničí.
www.efpolit.org
ELSA – Európske združenie študentov práva
Lokálna skupina medzinárodnej organizácie študentov práva ELSA International pôsobí ako nezávislá,
nepolitická a nezisková organizácia združujúca viac ako 35 000 študentov a absolventov práva v 40 krajinách
celého sveta a vo viac ako 200 lokálnych skupinách. ELSA vznikla v roku 1981 vo Viedni a na Právnickej
fakulte UMB pôsobí od roku 1996. Pôsobí tiež na právnických fakultách v Bratislave, Trnave a v Košiciach.
www.bb.elsa.sk
ESN – Erasmus Student Network
ESN – Erasmus Student Network je nezisková medzinárodná študentská organizácia. Jej úlohou je
zastupovať zahraničných študentov, teda poskytovať im možnosť kultúrneho porozumenia a rozvoj
osobnosti v súlade so zásadou – študent pomáha študentovi. 12 000 členov z 350 lokálnych sekcií
v 34 krajinách Európy sú študenti vysokých škôl a pôsobia ako dobrovoľníci. Poskytuje služby
a podporu 150 000 študentom.
www.esn.sk | http://umb.esn.sk
EnviroFuture
EnviroFuture je celouniverzitný spolok zameraný na ochranu životného prostredia. Jeho hlavným
cieľom je zaviesť separovaný zber odpadu na celej škole a prispieť tak nielen k zdravšiemu životu
študentov, ale aj znížiť finančné náklady jednotlivých fakúlt.
Facebook – EnviroFuture | projekt.envirofuture@gmail.com
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ICM Banská Bystrica (Informačné centrum mladých) je občianske združenie, ktoré je riadnym členom
ZIPCeM – Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR. ZIPCeM v súčasnosti združuje
21 centier ICM v Slovenskej republike. Činnosť ICM je zameraná na poskytovanie informačných
a poradenských služieb pre mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Jednou z prioritných činností ICM
Banská Bystrica je spolupráca so všetkými typmi škôl na území mesta i regiónu Banskej Bystrice, ktorú
rozvíja na báze viacerých aktivít. V rámci spolupráce so školami realizuje výchovno-vzdelávací program
zameraný na prevenciu voči sociálno-patologickým javom.
www.icm.sk
JEF SLOVAKIA
JEF SLOVAKIA je nezávislá, medzinárodná mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku ako jedna
zo sekcie JEF EUROPE so sídlom v Bruseli. Jej zámerom je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie
v Európe a vytvárať priestor na ich vzdelávanie a osobnostný rast, pričom sa vytvára sieť kontaktov
a priateľských vzťahov. Nemusíš byť aktívnym členom na to, aby si využíval všetky JEF výhody!
www.jefslovakia.eu
MLÁDEŽ V AKCII
Regionálne konzultačné centrum programu Mládež v akcii (RKC) sídli v Centre voľného času – JUNIOR
v Banskej Bystrici. Spolupracuje s Národnou agentúrou pri implementácii programu Európskej
únie Mládež v akcii v rámci Banskobystrického kraja. Činnosť zabezpečuje regionálna konzultantka
Mgr. Jarmila Lipková.
www.mladezvakcii.sk
SAC – Slovenská atlantická komisia
SAC – Slovenská atlantická komisia je mimovládna organizácia, člen Asociácie atlantickej zmluvy, ktorej
cieľom je podporovať konštruktívnu a aktívnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných
vzťahoch s dôrazom na spoluprácu v euroatlantickej komunite a efektívnu realizáciu bezpečnostnej
a zahraničnej politiky SR. Jedným z vlajkových projektov SAC je magazín Euro-Atlantic Quarterly,
ktorý vytvára edičná rada zložená prevažne zo študentov Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Magazín, ktorý vychádza štyrikrát za rok, sa zameriava na otázky
medzinárodnej politiky a bezpečnosti.
www.ata-sac.org | www.globsec.org | www.eaq.sk
CENTRUM NÁRODOV SLOVENSKO
Centrum národov Slovensko (CNS) je nezávislá nezisková mimovládna a apolitická organizácia.
Založená bola v novembri 2006 so sídlom na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sídli dodnes. Organizácia vznikla s cieľom podporovať
a šíriť myšlienky Organizácie Spojených národov (OSN), ako aj aktívne pomáhať pri napĺňaní jej cieľov
a zásad v Slovenskej republike i v zahraničí.
http://www.cn-slovakia.eu
ŠTUDENTSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ
Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (ŠHS)
je študentská organizácia. Na jej činnosti sa podieľajú študenti FF UMB študijného odboru história
a príbuzných študijných odborov. Jej hlavným zámerom je organizovanie aktivít v spolupráci s rôznymi
inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami s cieľom:
•
•
•
•
•
•

prostredníctvom neformálneho vzdelávania dopĺňať štúdium histórie na Katedre histórie FF UMB
v Banskej Bystrici,
upevňovať vzájomné kolegiálne vzťahy medzi študentmi a tiež medzi študentmi a vyučujúcimi,
podnecovať študentov k aktívnemu štúdiu, informovať ich o rôznych možnostiach štúdia histórie
v rámci študijných mobilít v zahraničí, stáží a letných škôl,
poskytovať tútorstvo študentom prvého ročníka a študentom mladších ročníkov,
ponúkať študentom priestor na sebarealizáciu v rámci diania na Katedre histórie FF UMB s možným
presahom aj do profesijného života,
vydávať študentský historický časopis ACHERON.
shs.umb@gmail.com
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ICM Banská Bystrica

UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI
EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 21 11
www.ef.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Tel. +421 48 446 71 11
www.ff.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 12 11
www.fpvmv.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 41 11
www.pdf.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 71 11
www.fpv.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 31 11
www.prf.umb.sk

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 52 05
www.library.umb.sk
METODICKÉ CENTRUM UMB
PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH
V ZAHRANIČÍ
Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica

KARIÉRNE CENTRUM UMB
Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica
www.kc.umb.sk

Študentský domov 1
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 76 20

SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZARIADENÍ UMB
Trieda SNP 53
974 00 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 69 11
www.ubytovanie.umb.sk

Študentský domov 2
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 31 11
Študentský domov 3
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 51 11
Študentský domov 4
Trieda SNP 53
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 69 11
Študentský domov 5
Ružová 15
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 46 80
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