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Príloha 3
Najvýznamnejšie vedecké, umelecké a popularizačné podujatia UMB v roku 2018:
Ekonomická fakulta UMB
 Séria prednášok prof. Vaubela, poprednej osobnosti európskej ekonómie (19.3.-22.3. 2018)
 Študentská vedecká aktivita (12.4. 2018)
 Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Scientia
Iuventa 2018 (19.4. 2018)
 4. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Inovácie a podnikanie. Teória a prax.
Ekonomická fakulta UMB je spoluorganizátorom podujatia. (19.-20.4. 2019)
 Medzinárodná konferencia Competences in Smart Cities (záverečná konferencia v rámci
riešenia medzinárodného projektu Erasmus+ ACCMETH) (6.6. 2018)
 Prednáška Dr. Sarah Estelle, Hope College/Acton Institute, USA (8.10. 2018)
 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovácie, štandardizácia a európske
politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov (6. 11. 2018)
 Projektový deň Ekonomickej fakulty UMB (16. 3. 2018)
 Naštartuj svoju kariéru vo výskume – workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov.
Podujatie bolo organizované pre doktorandov UMB v spolupráci SAIA, n.o, R-UMB, UCMP,
CRD EF UMB a EF UMB (27. 9. 2018)
 Ako financovať výskum v zahraničí? Mobility doktorandov, podmienky a možnosti
Informačný seminár a metodické školenie doktorandov. Podujatie bolo organizované pre
doktorandov EF UMB v spolupráci SAIA, n.o., CRD EF UMB, referátom pre medzinárodné
vzťahy EF UMB. Koordináciu podujatia realizoval referát vedeckovýskumnej činnosti
a doktorandského štúdia EF UMB (20. 11. 2018)
Filozofická fakulta UMB
 Medzinárodná vedecká konferencia Skúsenosť inakosti – osobná a politická identita
v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách (13.9. 2018)
 10. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Komunikácia v odborných
reflexiách Banská Bystrica 12. – 13. 9. 2018
 XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky, 21. – 23. 11. 2018) –
konferencia s medzinárodnou účasťou. podujatie organizovala Slovenská jazykovedná
spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre
slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
 prednáška významného rakúskeho filozofa Prof. Konrada Paula Liessmanna na tému Was
heißt und zu welchem Ende erwirbt man literarische Bildung (Čo je a načo nám je
literárne vzdelanie), (17. 4. 2018)
 Univerzitná noc literatúry, 5. ročník kultúrneho podujatia (25. 4. 2018)
 Cyklus prednášok pri príležitosti 100. výročia obnovenia nezávislosti Poľska
 Cyklus prednášok v Slovenskej jazykovednej spoločnosti, pobočka v Banskej Bystrici,
v ktorej počas celého akademického/kalendárneho roka prednášajú slovenskí aj
zahraniční lingvisti.
 Spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Translation, Interpreting and Culture:
Old dogmas, New Approaches (26.-28.9. 2018 Nitra)
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Otvorenie Knižnice Danuty a Jozefa Marušiakovcov (12.12. 2018, Centrum poľského
jazyka a kultúry, FF UMB) Súčasťou podujatia bola prednáška veľvyslanca Poľskej
republiky v SR, Krzysztof Strzałka a Mgr. Juraja Marušiaka, PhD. člena predsedníctva SAV.
Spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Ozbrojený protikomunistický odpor v
strednej a východnej Európe (1944 – 1953) – politické, vojenské, právne a etické aspekty.
(2. – 4. 11. 2018, Stará Lesná)
Spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Non solum pecunia. Środki płatnicze na
przestrzeni dziejów. (8. – 9. 6. 2018, Katowice)
Spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Na styku starých monarchií a nových
republík. Poliaci, Česi a Slováci v roku 1918 (14. 11. 2018, Katowice).
Spoluorganizovanie interdisciplinárneho seminára Archívy NKVD-KGB pre médiá.sk.
Odtajnené fondy sovietskych štátno-bezpečnostných orgánov v ukrajinských archívoch a
ich relevantnosť pre médiá a verejnosť na Slovensku. (2.10. 2018, Bratislava)
Spoluorganizovanie vedeckej konferencie pri príležitosti vzniku Československej
republiky Veda, školstva a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 (10.–11.10. 2018,
Banská Bystrica)
Spoluorganizovanie medzinárodných konferencií Social development for values. Ethicstechnology-society, spoluorganizátor Katedra aplikovanej etiky (Poľsko, Wisla, 27. – 30. 9.
2018)
Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Kondičný tréning v roku 2018. (22.11.
2018)

Fakulta prírodných vied UMB
 Masterclasses 2018 – medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike (27.2. 2018)
 Séria prednášok a laboratórnych cvičení Májová škola chémie 2018 (28.–31.5.2018,
Banská Bystrica)
 Spoluorganizácia medzinárodnej konferencie DidInfo&DidactIG 2018 – 24. ročník
medzinárodnej konferencie didaktiky informatiky DidInfo a 6. ročník konferencie DidactIG
(4. – 6. 4. 2018)
 Medzinárodná konferencia Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy
(21. – 22. 11. 2018, Banská Bystrica)
 Organizácia Seminára o záchrane kultúrneho dedičstva s pozvanou prednáškou Dipl.Ŕest.
M. Yoshida –YCONS, Mníchov (7. 3. 2018).
 Spoluorganizátor medzinárodnej vedeckej konferencie Trends in Education 2018, (16.–
18.5. 2018, Olomouc)
 Medzinárodný vedecký workshop Czech-Slovak Workshop on Dynamical Systems (CSWDS
2018) (18. – 23. 6. 2018, Banská Bystrica)
 Vedecké kolokvium FPV UMB – ako prednášajúci z externého prostredia v roku 2018
vystúpili: Dr. Monika Janišová z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (01/218), prof.
Mikuláš Huba z Geografického ústavu SAV (02/2018), Dr. Palaniswamy Thangavel z
University Salem (India, 10/2018).
 Študentská vedecká konferencia 2018. Spoločné podujatie FPV UMB v Banskej Bystrici
a FPV UKF v Nitre určené študentom 1., 2. stupňa štúdia a študentom 1. ročníka
doktorandského štúdia. (21.3. 2018, Nitra)
 Medzinárodný vedecký workshop International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets
(09/2018)
 34. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako
súčasť všeobecného vzdelávania (8. – 9. 10. 2018, Banská Bystrica)
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Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
 Medzinárodná vedecká konferencia Bezpečnostné fórum 2018 (7. – 8. 2. 2018), KBŠ
FPVaMV.
 23 rd Annual Conference of Central European Political Science Association: One hundred
years after 1918-2018 (13.-14.9.2018)
 Odborné medzinárodné podujatie „Dejiny nás povzbudzujú - dejiny slovensko-nemeckej
diplomacie 1922-1993“. KMVaD, FPVaMV v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou
(ŠVK) a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike, 25.9. 2018.
 Medzinárodná vedecká konferencia "Soft Power, Ethics, Interests" (8.-9.11.2018) KMVaD
FPVaMV v spolupráci s EUROPANOVA, Nouvelle Université Bulgare, Universite de
Versaille St-Quentin-en-Yvelines, Ambassade de France en Slovaquie, Institut Francais de
Slovaquie.
 Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov INTERPOLIS’18 (15.
11. 2018).
 Medzinárodná konferencia „Významné medzinárodné športové podujatia z pohľadu
športovej diplomacie“ (21.11.2018). KMVaD FPVaMV UMB, MZVaEZ SR, SOV, Mesto
Banská Bystrica, DUKLA Banská Bystrica.
 7. ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra -VYF 2018(5.-7.12.2018)
 5. ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach a vedecká
konferencia „Human Forum 2018“ (28. – 29. 11. 2018) zameraná na význam občianskej
spoločnosti a občianskeho aktivizmu pre demokraciu.FPVaMV, NIOT, CKO Banská
Bystrica.
Pedagogická fakulta UMB
 Vedecká teologická konferencia Cirkev ako communio viatorum (2. 3. 2017)
 Medzinárodná konferencia Online risk behavior and possibilities od its prevention in V4
countries (24.–25. 4. 2018)
 Medzinárodná vedecká konferencia Edukácia dospelých 2018 (5. 4. 2018)
 Slávnostné Otvorenie doktorandskej školy PdF UMB (3.10. 2018)
 Ustanovujúce valné zhromaždenie občianskeho združenia Asociácia sociálnych pedagógov
(20.6. 2018)
 Odborný seminár Drogy a prevencia (28.2. 2018)
 Odborný arteterapeutický seminár – Umenie liečiť umením (8.6. 2018)
 Medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne spoločenské témy v edukačnej praxi (5. –6.6.
2018)
 Vedecký seminár Kto sme, kde a kam smerujeme? (24.–25.10.2018, Brusno)
 Vedecká teologická konferencia Slovo a slová (8.3.2018, Banská Bystrica)
 5. ročník elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou CREA-AE 2018 Creative
reflexive emotional alternative art education/Kreatívne reflexívne emocionálne
alternatívne - umelecké vzdelávanie (1.–15.11. 2018)
 Spoluorganizácia konferencie „Školská psychológia: história a perspektívy“ (17.–18.10.
2018, Košice)
 Spoluorganizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Duševné zdravie a wellbeing
virtuálnej generácie“ (Ďuričove dni) (28.11. 2018, Bratislava)
 Odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie – Možnosti intervencie školského
psychológa v kontexte súčasnej rodiny (28.11. 2018, Banská Bystrica)
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Právnická fakulta UMB
 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrická škola právnych dejín – 100
rokov od vzniku ČSR (22. – 23. 3. 2018, Banská Bystrica)
 3. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „PROLAW 2018“ (26. 3. 2018)
 Medzinárodná vedecká online konferencia Nové trendy v práve 2018 – New Horizonts in
Law 2018 organizovaná v spolupráci s Katedrou Ústavného práva Fakulty práva a
administratívy Univerzity Warmia a Mazury Olsztyn (24.–25.5.2018)
 4. Ročník medzinárodnej konferencie Banskobystrické zámocké dni práva 2018 (22.–
23.11. 2018, Vígľaš)
 Prednášková séria pre študentov PrF UMB / intenzívny kurz amerického práva: American
School of Law 3, kurz viedol odborník na právo duševného vlastníctva so slovenskými
koreňmi, pán Steve Zlatoš (19. – 29.3 2018)
 Pokračovanie akcie American School of Law – Vol. 4. Kurz viedol prof. Ronald Shearine
(9. – 19. 4. 2018)
 Odborný seminár o Tomášovi Garriguovi Masarykovi (19.4. 2018, Banská Bystrica)
 Pokračovanie akcie American School of Law – Vol. 6. Kurz viedol prof. Alex Flynn (5. –
15. 11. 2018)
 Právnický kvíz 2018 – 3. ročník vedecko-zábavnej súťaže študentov v právnych
vedomostiach (22.10. – 11.12. 2018).

Ďalšie významné podujatia:
NOC VÝSKUMNÍKOV
28. 9. 2018
Európska noc výskumníkov
12. ročník festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2018, najväčšieho vedeckopularizačného podujatia na Slovensku, sa uskutočnil dňa 28. 9. 2018 v 5 slovenských
mestách. Stovky záujemcov o vedu a inovácie rôznych vekových kategórií mali možnosť
stretnúť sa a vidieť, vedcov prezentovať svoj výskum, svoje úspechy a potenciál, ako môže
veda a inovácie meniť naše životy.
Noc výskumníkov býva paralelne organizovaná v 24 krajinách a vo viac ako 300 mestách
po celej Európe. Ročník 2018 sa niesol v zmysle motta “Výskumníci v nás”. Cieľom festivalu
bolo ukázať, že veda ani zďaleka nie je nudná, či príliš komplikovaná, ale naopak, prináša
množstvo dobrodružstiev a nečakané zážitky, ktoré inšpirujú k novým objavom.
Aj tento rok sa na tomto populárnom podujatí predstavila aj Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici. V priestoroch Európa Shopping Center (ESC) v Banskej Bystrici mala UMB
zriadených 8 prezentačných stánkov a uskutočnila 4 vedecko-popularizačné prednášky
rôzneho zamerania (FPVaMV – 2, FPV – 1, PdF – 1). Súčasti UMB hodnotia toto podujatie ako
prínosné pre rozvoj vzťahov s verejnosťou a najmä pre prezentáciu vedy žiakom a študentom
základných a stredných škôl.
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TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY
5. – 11. 11. 2018
Týždeň vedy a techniky a Dni vedy a otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
V dňoch 5. – 11. 11. 2018 sa konal na Slovensku Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorý
je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
pri CVTI SR. Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej
spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium
vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky
a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho
a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
UMB pripravila v roku 2018 v rámci Týždňa vedy a techniky spolu 42 podujatí. Aktivity
zahrňovali popularizačné prednášky, prezentácie centier doktorandov a prezentácie
študijných programov. 7. 11. 2018 sa konal Deň otvorených dverí na UMB, ktorého cieľom
bolo prezentovať vedeckovýskumné aktivity jednotlivých katedier a fakúlt UMB širokej
verejnosti i študentom stredných škôl a umožniť záujemcom o štúdium navštíviť pracoviská
fakúlt.

