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Príhovor rektora

Milé študentky, milí študen ,
zapísali ste sa na štúdium Vášho študijného programu a stali ste
sa členmi akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Ako riadnym študentom vysokej školy Vám prislúchajú
všetky práva a povinnos stanovené v zákone o vysokých školách
a konkrétne určené v univerzitnom študijnom poriadku.
Voľba študijného programu a vysokej školy je významným rozhodnu m. Predovšetkým
bude mať dopad na najbližšie roky, ktoré prežijete na univerzite. Ovplyvní však aj celú
Vašu profesionálnu kariéru. Je preto veľmi dôležité, akým smerom sa budete uberať, na čo
sa počas štúdia špecializujete, aké predmety si vyberiete, aké možnos v štúdiu využijete.
Verím, že študijný program, ktorý ste si zvolili, naplní Vaše predstavy a očakávania.
Rozhodli ste sa študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je členskou
univerzitou Európskej asociácie univerzít a signatárkou Magna Charta Universitatum.
Sme moderná univerzita, rešpektujúca akademické hodnoty a princípy inš tucionálnej
autonómie. Vytvárame priestor na vzdelávanie, odbornú prax, vedecký výskum a ak vne
angažovanie sa v živote miestnej komunity.
Staviame na dlhoročnej tradícii vysokoškolského vzdelávanie v Banskej Bystrici. Na našich
šies ch fakultách prinášame pestrú ponuku akreditovaných študijných programov vo
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Štúdiom Vás bude sprevádzať mnoho
kvalifikovaných pedagógov, odborníkov z mimouniverzitného prostredia a vedeckých
osobnos . Aj oni svojou mierou prispejú k tomu, aby ste štúdium na Univerzite Mateja
Bela mohli hodno ť ako správnu cestu k Vášmu úspechu v praxi.
Vysokoškolské štúdium však neznamená iba úspešne zvládnuť základné povinnos
predpísané v študijnom pláne. Prináša aj množstvo ďalších príležitos rozvinúť svoj osobný
potenciál. Máte možnosť využiť ich tak, aby ste vybočili zo sivého priemeru, zvýraznili
svoje silné stránky a vytvorili si výbornú štartovaciu líniu do pracovného života.
Odporúčam Vám najmä využiť príležitosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Univerzita
Mateja Bela má množstvo partners ev s univerzitami v Európe i mimo nej. Veľká väčšina
z nich ponúka možnosť prijať Vás na semestrovú študijnú mobilitu alebo na štúdium
spoločného študijného programu. Cestou k hľadaniu a využívaniu takýchto príležitos
môžu byť pre Vás aj ak vity študentských organizácií pôsobiacich na fakulte a na univerzite.
Milí študen , milé študentky, úprimne Vám želám, aby vysokoškolské štúdium naplnilo
Vaše očakávania, aby ste v ňom boli úspešní a aby ste sa utvrdili v presvedčení, že idete
správnou cestou. Prajem Vám pevné zdravie, životnú rovnováhu a otvorenú myseľ pre
štúdium. Nech akademický rok 2019/2020 je pre Vás rokom úspešne zvládnutých
povinnos , nových skúsenos a neopakovateľných momentov, ktoré Vám ostanú v pamä
vždy spojené s vysokoškolským štúdiom.
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor
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Z histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zriadená
k 1. júlu 1992 zákonom Slovenskej národnej rady
č. 139/1992 Zb. zo dňa 27. februára 1992, a to zlúčením
Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu
v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.
Akademický rok 1992/1993 bol prvým akademickým
rokom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Banská Bystrica má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 13. storočí existovala
v meste farská, neskôr mestská škola. V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium
a v tom istom storočí i evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr ako
rektor pôsobil Matej Bel, podľa ktorého je pomenovaná univerzita.
Matej Bel (1684 – 1749) bol autorom mnohých vedeckých, pedagogických, vlas vedných,
filozofických a cirkevno-náboženských diel. Jeho trvalým odkazom je postulát
národnostnej rovnoprávnos , náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov,
láska k vlas a viera v silu vzdelania a kultúry. Svojím dielom prispel k rozvoju vedy,
školstva, vzdelanos a kultúry na Slovensku a v Európe.
V školskom roku 1856/1857 bola v Banskej Bystrici založená učiteľská preparandia, na ktorej
sa zásluhou vtedajšieho biskupa Štefana Moyzesa okrem nemčiny a la nčiny vyučovalo aj
po slovensky. Už vtedy sa uvažovalo o zriadení vysokej školy v Banskej Bystrici, ale eto
snahy sa vzhľadom na vtedajšiu poli ckú situáciu v Rakúsko-Uhorsku nemohli uskutočniť.
V školskom roku 1949/1950 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej
fakulty pri Slovenskej univerzite v Bra slave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla
v roku 1954 a bola to Vyššia pedagogická škola. Pedagogická fakulta bola založená
1. septembra 1964.
V roku 1973 bolo v Banskej Bystrici zriadené detašované pracovisko Obchodnej fakulty
Vysokej školy ekonomickej v Bra slave, z ktorého v roku 1977 vznikla – ako jej piata
fakulta – Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici.
K 30. júnu 1992 sa zákonom č. 139/1992 Zb. Vysoká škola ekonomická v Bra slave
rozdelila na Vysokú školu ekonomickú v Bra slave a na Vysokú školu ekonomiky služieb
a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.
Vysoká škola ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici ako Ekonomická
fakulta a Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici boli zakladajúcimi fakultami novej
univerzity – Univerzity Mateja Bela.
Historicky prvým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal
prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
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Z histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obdobím najväčšieho rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stali roky
1995 – 1997, ktoré sú spojené s ustanovením ďalších fakúlt na univerzite. Na základe
rozhodnu a kompetentných orgánov Fakulty humanitných a prírodných vied došlo dňa
1. marca 1995 k jej rozdeleniu na dve samostatné fakulty a svoju históriu si začala písať
Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied.
V roku 1995 uzneseniami vlády SR vznikla Právnická fakulta, Fakulta poli ckých vied
a medzinárodných vzťahov a Fakulta financií, ktorá sa v roku 2005 zlúčila s Ekonomickou
fakultou, a v roku 1997 vznikla Filologická fakulta, ktorá existovala 10 rokov. V roku 2007
došlo k fúzii Filologickej fakulty s Fakultou humanitných vied. Od 1. januára 2014 je
Filozofická fakulta právnym nástupcom Fakulty humanitných vied.
Na Univerzite Mateja Bela pôsobí v súčasnos šesť fakúlt: Ekonomická fakulta, Filozofická
fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta poli ckých vied a medzinárodných vzťahov,
Právnická fakulta, Pedagogická fakulta. V akademickom roku 2019/2020 bude v 427
akreditovaných študijných programoch študovať viac ako 7 síc študentov a študen ek
v troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
Súčasným, v poradí piatym rektorom UMB je doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Slávnostné otvorenie akademického roka v aule Beliana bude dňa 17. septembra 2019.
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Kontakty
REKTORÁT
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 11 11
e-mail: umb@umb.sk
www.umb.sk

EKONOMICKÁ FAKULTA
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

+421 48 446 21 11, 446 61 11
e-mail: lucia.horvatova@umb.sk
www.ef.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 12 22
e-mail: fpvmvumb@umb.sk
www.fpvmv.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 71 11
e-mail: fpv@umb.sk
www.fpv.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 71 11
e-mail: ﬀ.studium@umb.sk
www.ﬀ.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
 +421 48 446 41 11
e-mail: pdf@umb.sk
www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 31 11
e-mail: prf.umb@umb.sk
www.prf.umb.sk
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Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

rektor UMB
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 +421 48 446 11 51
e-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
 +421 48 446 11 66
e-mail: vladimir.uradnicek@umb.sk

prorektor pre vedu a výskum
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
 +421 48 446 11 22
e-mail: peter.terem@umb.sk

prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
 +421 48 446 11 26
e-mail: katarina.chovancova@umb.sk

prorektor pre rozvoj a informa záciu
doc. Ing. Marek Drímal, PhD.
 +421 48 446 11 19
e-mail: marek.drimal@umb.sk

kvestor
Ing. Ladislav Monček
 +421 48 446 11 53
e-mail: ladislav.moncek@umb.sk
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Poslanie a priority 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, vzdelanos a poznania, podieľa sa na formovaní mravných
a spoločensky zodpovedných osobnos , čím prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnos .
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) je verejnou vysokou školou
a členom Európskej asociácie univerzít. V roku 2010 obhájila status univerzity a v roku
2016 opätovne potvrdila, že patrí k univerzitným vysokým školám. V súlade s rozvojom
vedy a potrebami na trhu práce poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie ako aj
ďalšie vzdelávanie. Univerzitné spektrum vzdelávania univerzita ponúka vo všetkých
stupňoch a formách štúdia v študijných odboroch výchova a vzdelávanie, humanitné,
ekonomické, sociálne, poli cké a právne vedy, prírodné, ekologické a environmentálne
vedy, v študijných odboroch matema ka, informačné a komunikačné vedy, vedy o športe.
Vo vybraných odboroch realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB
rozvíja existujúce a pripravuje ďalšie spoločné študijné programy a podporuje kontakty
s významnými zahraničnými univerzitami, kde študen majú možnosť absolvovať časť
svojho štúdia.
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Poslanie a priority Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dobré kontakty s významnými zahraničnými univerzitami umožňujú kreovať spoločné
študijné programy. Odborné predmety ponúkané v cudzích jazykoch a študijné programy
akreditované a realizované v cudzích jazykoch oslovia nielen zahraničných študentov ale
i tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje cudzojazyčné komunikačné a akademické kompetencie.
Takto získané vedomos a skúsenos prispievajú k tomu, že absolven univerzity
nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.
Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnos významnú časť tvorivej činnos
UMB predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi
a zahraničnými inš túciami. UMB má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké
projekty i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov.
Celoživotné vzdelávanie realizuje v rôznych kurzoch a formách počnúc Detskou
univerzitou až po Univerzitu tre eho veku.
Športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB vytvárajú
študentom priestor pre rôzne spoločenské voľnočasové ak vity.
Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a tvorivou činnosťou v podobe výskumu,
vývoja a umeleckej činnos je založený na implementácii výsledkov tvorivej činnos do
vysokoškolského vzdelávania a jeho transformácie do praxe.
Strategické zámery v oblas vzdelávania, vedy a výskumu, medzinárodnej spolupráce
a vzťahov s verejnosťou, rozvoja, informa zácie, hospodárenia, riadenia a vnútorného
života UMB sa premietajú do jej dlhodobého zámeru prostredníctvom definovania
priorít stanovených v jednotlivých oblas ach pôsobenia UMB.

Atrak vnosť našej univerzity súvisí s tým, že
 univerzita podporuje implementáciu systému manažérstva kvality a v zdokonaľovaní
procesov riadenia vysokoškolskej inš túcie;
 fungujúce procesy zabezpečovania kvality podľa ESG sa priamym spôsobom podieľajú
na tvorbe pridanej hodnoty pre budúceho absolventa a ovplyvňujú jeho kvalitu štúdia;
 vytvára vhodné podmienky na zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja
zamestnancov, ako aj podmienky zlepšujúce spokojnosť študentov s poskytovanými
službami. Je to ž nesporné, že kvalita vzdelávania súvisí s efek vnou komunikáciou
medzi pedagógom a študentom, závisí od kolek vnej integrity a ovplyvňuje ju
profesionálna úroveň akademickej obce.
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Poslanie a priority Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konečnú zodpovednosť za priebeh procesov má manažment univerzity a manažmenty
fakúlt. Pravidelné monitorovanie a meranie vybraných ukazovateľov procesov vysokoškolskej
inš túcie sa uskutočňuje internými a externými audítormi. Výsledkom auditu je prija e
opatrení smerujúcich k zdokonaleniu riadenia procesov vzdelávania a vedy.
K hodnotám, ktoré na univerzite uznávame, patrí:
 autonómnosť, morálna a vedecká nezávislosť od poli ckej a hospodárskej moci
a rešpektovanie akademických slobôd;
 rozvoj akademickej excelentnos , kvality a šírenie dobrého mena vo všetkých
oblas ach a uplatňovanie spätnej väzby na všetkých úrovniach riadenia a činnos ;
 štandardy kvality uznávané na európskej úrovni a podpora medzinárodnej spolupráce
a spolupráce s praxou ako zdrojmi zmien a rozvojových trendov;
 rast odbornos , rozvoj tvorivos a invencie, flexibilita, kri cký a konštruk vny dialóg
a ež opakovaná evalvácia ako základ inovácií;
 jedinečnosť a atrak vnosť študijných programov, kurzov a odborných ak vít, ktorých
kvalita je porovnateľná s výsledkami svetového a domáceho výskumu;
 kvalita vzdelávacieho procesu;
 medzinárodný a interdisciplinárny vedecký výskum rozmer, movosť, jeho transfer do
praxe a do pedagogického procesu ako permanentný sprievodný proces vzdelávania
a predpoklad jeho kvality;
 šírenie nových vedeckých poznatkov, národnej kultúry a tradícií, ako aj hodnôt
európskeho humanizmu, e ky a demokracie;
 vnútorná integrita, založená na kooperácii všetkých pracovísk, vnútri univerzity, na ich
vzájomnej prepojenos , na vôli k dialógu, k úcte, k dôvere a k spoluzodpovednos za
výsledky, pertože sú predpokladom efek vneho fungovania, úspešnos a univerzitnej
spolupatričnos ;
 angažovanie sa v rozvoji komunít, regiónu a pri riešení miestnych a celospoločenských
problémov a ak vnym podielom na rozvoji občianskej spoločnos .
Sústavné sebazdokonaľovanie sa, profesijný a osobnostný rast, profesijnú e ku a morálnu
integritu, primeranú náročnosť, medziľudskú empa u, osobnú a spoločenskú zodpovednosť
a inš tucionálnu lojalitu považujeme za charakteris cké kvality zamestnanca univerzity.
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Štandarda Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Po prvýkrát bola predstavená na slávnostnom
otvorení akademického roka 2002/2003.
Autorom návrhu štandardy UMB
je Ing. Anton Stolár

HYMNA UNIVERZITY MATEJA BELA
Hymnu UMB komponoval Igor Bázlik, autorom textu je Alojz Čobej. Prvýkrát hymna odznela
počas inaugurácie rektora 10. júna 2003.

Slovenský text univerzitnej hymny

La nský text univerzitnej hymny

Ó, ty matka naša, zasej svoju múdrosť,
do mladých duší,
do sŕdc i do čiel a veď ich
cestou k poznaniu a pravde, po ktorej kráčal
slávny Matej Bel.
Stále nech znejú vrúcne
slová chvály za to, že mladosť
k poznaniu chceš viesť.
Nech celý národ s láskou
vzdáva chválu, slávu,
úctu a česť!

Clara alma mater, tua est
laus nostra, Ma hiae Belii Universitas.
Tuum est semper nostrum gaudeamus, gra a
nostra
heri, hodie, cras.
Vivant profesores, vivat alma mater, quae lucem
vitae iuventu dat.
Gloria tua per multos annos
vivat, crescat et floreat!
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Štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vážené študentky, vážení študen ,
som veľmi rád, že sa v akademickom roku 2019/2020 stávate súčasťou
akademickej obce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Na univerzite, ktorá začína svoj 28. akademický rok. Štúdium na šiestich
fakultách je od akademického roku 2001/2002 organizované v súlade
s európskym kreditovým systémom štúdia (ECTS), ktorý pokladáme za
garanciu kvality vysokoškolského vzdelávania a za podporu mobility
a medzinárodného uznávania štúdia. ECTS Vám umožňuje získať a uznať kredity za
predmety, ktoré úspešne absolvujete počas štúdia nielen na materskej, ale aj na inej
fakulte UMB, ako aj kredity, ktoré získate počas štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej
republike alebo v zahraničí.
Na akademický rok si predmety zapisujete v akademickom informačnom systéme (AiS2),
venujte tejto činnos mimoriadnu pozornosť. Úspešné zvládnu e každého roka štúdia
predpokladá v termínoch vymedzených Vaším študijným plánom a harmonogramom
akademického roka absolvovať všetky povinné predmety študijného programu, získať
predpísaný počet kreditov za zvolené povinne voliteľné predmety a za zvolené
výberové predmety. Vysokoškolské štúdium kladie dôraz na individuálnu prácu študenta
s informáciami. Množstvo informácií, s ktorými sa stretnete je enormné, orientácia v nich
a ich aspoň základná znalosť môže byť pre Vás určite mimoriadne užitočná. Konkre záciu
Vašich povinnos a práv obsahuje platný Študijný poriadok UMB a študijné poriadky
fakúlt, oboznámte sa s ich znením.
Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 obsahuje všetky relevantné termíny,
ktoré sa týkajú Vašich povinnos . Pokladám za dôležité, aby ste aktuálny harmonogram
Vašej fakulty poznali a rešpektovali uvádzané termíny. Študenti prvých rokov štúdia po
zápise na štúdium sa prihlasujú na predmety v súlade s usmernením príslušnej fakulty.
Kreditový systém Vám umožňuje odbornú profiláciu vo zvolenom študijnom programe,
a zároveň vytvára priestor na rozšírenie vedomos z predmetov, ktoré nie sú jeho
súčasťou. Rád by som zdôraznil, že výberovým predmetom na našej univerzite môže
byť pre každého študenta, resp. študentku ktorýkoľvek z vyučovaných predmetov
na UMB. Využite túto jedinečnú možnosť, neobmedzujte sa len ponukou Vášho
študijného programu, resp. fakulty ale preštudujte si bohatú ponuku jednotlivých fakúlt
a študijných programov a proak vne pristupujte v rámci predzápisov, resp. zápisov
k výberu predmetov, ktoré Vás v tejto kategórii najviac oslovia. Je to výborná príležitosť
pre Váš osobný rozvoj. Viac informácií o výbere predmetov z iných fakúlt UMB nájdete
vo fakultných sprievodcoch štúdiom uverejnených na webových stránkach fakúlt.
Informačné listy jednotlivých predmetov nájdete v akademickom informačnom systéme.
Systém štúdia na našej univerzite Vám ponúka ež možnosť zlepšiť si jazykové schopnos
a zručnos výberom predmetov ponúkaných v cudzích jazykoch alebo zápisom na štúdium
spoločných študijných programov, ktoré sú pripravované v spolupráci so zahraničnými
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partnermi. Svoje vedomos si môžete rozšíriť napr. aj tým, že využijete ponuku na študijné
pobyty na zahraničných vysokých školách h ps://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/
mobility/erasmus/.
Ak ste ak vnymi športovcami/športovkyňami a ak reprezentujete SR alebo Univerzitu
Mateja Bela v ľubovoľnom športe na celoštátnych a medzinárodných akademických
majstrovstvách, naša univerzita Vám ponúka možnosť získať štatút športového
reprezentanta. Viac informácií ponúka internetový portál h ps://www.umb.sk/studium/
student/know-how-pre-studenta/statut-reprezentanta.html.
Ak sa z dôvodu osobných špecifických potrieb budete uchádzať o primerané úpravy,
zvýhodnenia alebo o konkrétne podporné služby počas štúdia, informácie, ktoré sú
zverejnené na našej univerzitnej webovej stránke, adresujeme práve Vám: h ps://www.
umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-studentovso-specifickymi-potrebami-na-umb.html.
Na každej fakulte UMB pôsobí koordinátorka/koordinátor pre študentstvo so špecifickými
potrebami. Ak je to potrebné, kontaktujte ich, pretože Vás nielen kompetentne usmernia,
ale Vám poskytnú dôležité a osožné informácie o štúdiu na univerzite.
Ak máte otázky spojené s Vaším štúdiom, študijné oddelenie na každej fakulte je tu pre
Vás. V každom prípade sa však dôkladne oboznámte so študijným poriadkom, ktorý rieši
a legisla vne upravuje Vaše práva a povinnos , a je k dispozícii nielen na webovej stránke
h ps://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/studijne-predpisy.html
ale i na každej fakulte v informáciách pre štúdium.
Ak potrebujete informácie o sociálnom š pendiu, navš vte univerzitnú stránku
h ps://www.umb.sk/studium/student/s pendia-a-pozicky.html.
Na našej univerzite akreditované študijné programy garantujú uznávané osobnos vedy,
umenia a športu a som presvedčený, že stretnu e s nimi na akademickej pôde bude pre
Vás obohacujúce.
Pri dobrej organizácii študijných povinnos si určite nájdete čas i na voľnočasové ak vity.
Inšpirujte sa našou ponukou na stránke h ps://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/.
Prajem Vám všetkým, aby akademický rok 2019/2020 na Univerzite Mateja Bela bol pre
Vás prínosný a úspešný.
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.
Nech je to k dobru, šťas u, blahu a úspechu.
doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu
a vnútorný systém kvality UMB

www.umb.sk

13

E cký kódex študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

AKADEMICKÁ ETIKA
Študentská komunita Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si je vedomá skutočnos ,
že e ka je dôležitá pre kvalitu štúdia, je zárukou korektného akademického správania,
súčasťou univerzitnej kultúry a posilňovania dobrého mena. Nee cké konanie študentov
na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v osobnom vystupovaní znevažuje
vzdelávanie a spoločné akademické úsilie, znižuje úroveň získaných diplomov, vedie
k morálnemu ohrozeniu štúdia a pracovísk. Preto je potrebné podporovať mravné
konanie a ak vne vystupovať pro všetkým nee ckým prak kám, ktoré bránia študentom
a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dosahovať jej ciele. Je potrebné zamedziť
prejavom nekultúrnos , intolerancii korektných prístupov vo vzdelávaní, všetkému, čo
znižuje dôstojnosť človeka a vytvára negatívny obraz o študentoch a štúdiu.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici definuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý
narúša práva iných študentov, týkajúci sa vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý
zahŕňa prezentovanie práce niekoho iného ako svoje vlastné. Zároveň uplatňuje princíp
nulovej tolerancie voči záležitos am, ktoré sa týkajú akademickej e ky. Väčšina foriem
akademickej nečestnos sa v podstate neodlišuje od klamania a krádeže.

ETIKA A AKADEMICKÁ INTEGRITA
Akademická e ka študentov predpokladá plnenie študijných povinnos bez podvodov,
klams ev a v súlade s akademickými štandardmi vo svete, ale aj s univerzitnými predpismi
a legisla vou. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB) a E cký kódex
študenta UMB očakáva od študentov UMB dodržiavanie dohodnutých pravidiel. E cký
kódex študenta UMB je vnímaný ako dôležitá zložka e ckej poli ky UMB, ako organická
súčasť strategických dokumentov univerzity, jej hodnôt a poslania. Je úzko prepojený
s E ckým kódexom zamestnanca UMB a E ckou komisiou študenta UMB.

HODNOTY ŠTUDENTA UMB
E cký kódex študenta UMB je vyjadrením snahy nás, študentov, rešpektovať tradičné
hodnoty, ku ktorým sa hlásil už Matej Bel. Svojou iniciatívou chceme podporovať legislatívne
a e cké pravidlá, a tým prispievať k rozvoju UMB a spoločnos , v ktorej žijeme.
Sloboda myslenia
Nárok mať vlastný názor, ktorý neobmedzuje dôstojnosť a humanitu. Právo na autonómiu,
úctu a rešpekt, korektný dialóg.
Študent prezentuje svoje názory, pričom zachováva slušnosť, úctu a rešpekt k názorom
spolužiakov a pedagógov. Vedie aktívny dialóg, pričom kladie dôraz na kri ckosť a získavanie
nových poznatkov.
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Študent aktívne vystupuje proti všetkým extrémnym prejavom rasizmu, diskriminácii,
náboženskej intolerancii, sociálnej neznášanlivos , znevažovaniu sexuálnej orientácie,
extrémizmu.
Zodpovednosť
Uvedomenie si svojich povinnos .
Študent je celkovo zodpovedný za svoje konanie na akademickej pôde i na verejnos , za
svoj študijný výkon a študijné výsledky, správanie sa voči pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom, k priestorom, majetku a životnému prostrediu a za využívanie informačnokomunikačných technológií.
Študent nesie pred spolužiakmi a kolegami spoluzodpovednosť za dobré meno odboru,
fakulty, UMB a uvedomuje si potrebu prak ckého využi a svojich vedomostí. Podporuje
ak vity zamerané na zdravý životný štýl a zvyšovanie kvality života, podporuje kultúru
dobrého života vo svojom vedeckom úsilí, vzdelávaní aj osobnom vystupovaní. Zaujíma
podľa možnos aktívny kri cký postoj pri potláčaní takých prak k, ktoré znižujú kvalitu
života a poškodzujú zdravie, akademický kredit UMB či jednotlivých osôb (študenta,
zamestnanca, pedagóga, partnerov a históriu UMB).
Dobré meno
Váženie si c a budovanie dobrej poves .
Študent koná na verejnosti, iných univerzitách a v zahraničí reprezenta vne.
Študent neznevažuje dobré meno pedagógov, študentov, univerzity, či fakulty, nevyvoláva
verejné pohoršenie. Nespráva sa v rozpore s dobrými mravmi.
Dôvera
Práca na hodnovernos a kredibilite.
Študent podporuje študentskú integritu, vystupuje pro nee ckým prak kám.
Študent sa vyvaruje podvodov a nee ckých prak k, nekorektného prístupu pri štúdiu
a prak k, ktoré znevažujú akademické prostredie, štúdium a dobré vzťahy, najmä medzi
študentmi a pedagógmi.
Inova vnosť
Otvorenosť pre nové možnos .
Študent šíri nové vedecké poznatky, vyhľadáva ich a ež vyžaduje. Študent pri svojom
štúdiu a výskume reaguje na potreby praxe.
Študent je kritický a vhodne využíva informačné zdroje, vyvaruje sa plagiátorstva.
Humanizmus
Láska a úcta k človeku.
Študent rešpektuje osobnosť každého človeka i jeho osobné potreby. Presadzuje hodnoty
súvisiace s humanitou v celom svojom konaní.
Študent aktívne bojuje proti prejavom nehumánnosti.
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Spravodlivosť
Rešpektovanie pravidiel.
Študent má právo na spravodlivý prístup, rovnosť pri hodnotení.
Študent dodržiava zákonné požiadavky a riadi sa podľa noriem UMB.

PORUŠENIE AKADEMICKEJ ETIKY
Podvádzanie
1. Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy, mobilné telefóny a informačné
technológie alebo poznámky pre zodpovedanie otázok na skúškach a testoch.
2. Odpisovanie úloh, písomných prác, seminárnych prác, odpovedí pri skúškach a testoch
od iných študentov alebo autorov.
3. Napomáhanie alebo umožnenie podvádzania niekomu inému.
Plagiátorstvo
1. Vydávanie práce iného autora za vlastnú.
2. Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez odkázania na pôvodný zdroj.
3. Neoznačenie priameho citátu adekvátnou citáciou/bibliografickým zápisom.
4. Doslovné kopírovanie, použi e vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie
informácií, dát, myšlienok, slov alebo teórií bez použi a citácie a označenia zdroja.

ĎALŠIE FORMY PORUŠENIA AKADEMICKEJ ETIKY
1. Porušenie autorských práv alebo bežnej akademickej praxe (napr. sprístupnenie
autorom, pedagógom čas materiálu, jeho zaslanie e-mailom v rámci legalizovaných
programov a pod.).
2. Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov alebo dát a informácií z výskumov.
3. Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém, alebo celých internetových stránok
bez náležitého uvedenia zdroja a autora.
4. Predloženie práce alebo čas práce, ktorá bola vypracovaná a predložená na inom alebo
tom istom predmete, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho a štandardného
odkazu na pôvodnú prácu.
5. Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom získania výhody.
6. Spolupráca s inou osobou alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch,
výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho.
7. Predávanie alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní
iným osobám pre účel plagiátorstva.
8. Podplácanie alebo pokus o podplácanie vyučujúceho.
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9. Využívanie súkromných moderných technických prostriedkov (informačno-komunikačných
technológií) v bezprostrednom vyučovacom procese, na skúškach a konzultáciách bez
predbežného súhlasu vyučujúceho.
Správanie sa študenta UMB mimo vyučovacieho procesu
1. Očakáva sa slušné a úc vé správanie sa k spolužiakom, zamestnancom UMB mimo
pedagogického procesu, ako aj na verejnos . Vystupovanie bez vulgárnych a agresívnych
prejavov, nega vnych emócii a správania, ktoré poškodzujú dobré meno UMB alebo
štúdia. V prípade porušenia E ckého kódexu študenta UMB využívať oficiálne nástroje
akademickej e ky a zodpovedné orgány univerzity (senát, vedúci pracovníci jednotlivých
pracovísk univerzity a pod.).
2. Kolegiálne a tolerantné správanie sa k zamestnancom UMB a jej ostatným súčas am.
Nepoškodzovanie zariadenia a majetku UMB, jej súčastí (Správa účelových zariadení,
Univerzitná knižnica). Dodržiavanie prevádzkových poriadkov (napr. Knižničný poriadok,
Domový poriadok a i.) a šetrné zaobchádzanie pri využívaní zariadení v súlade s ich
účelom.
3. Reprezentácia záujmov UMB a pracovísk na verejnos . Riešenie prípadných
problémov najskôr na UMB, až následne v externom prostredí.
4. Nahlásenie nespokojnos a amorálnych prak k príslušnému subjektu UMB, snaha
ak vne riešiť problémy s cieľom ich oficiálnej nápravy.
E ka vo vzťahu študenta UMB k zamestnancom UMB
1. Slušné, úc vé a profesionálne správanie sa k vysokoškolským učiteľom a nepedagogickým
zamestnancom UMB. V prípade nee ckého správania sa pedagógov alebo zamestnancov,
porušenia pravidiel pracovnej alebo pedagogickej e ky využívať inš tút E ckej komisie
študentov. Táto v spolupráci s E ckou komisiou zamestnancov UMB zabezpečí ochranu
ohlasovateľa nee ckého správania a problém rieši v spolupráci s ohlasovateľom
(v prípade ak si neželá úplnú anonymitu).
2. Študenti UMB majú morálne oprávnenie vyžadovať objektívnosť v hodnotení a rovnosť
príležitostí, nediskriminačné správanie, humánny prístup, dostupnosť vedomostí
a informácií v súlade so študijným programom a univerzitnými možnosťami. Študent
ak vne spolupracuje s pedagógom pri ich osvojovaní v rámci pracovného času. Ciele
plnenia študijných úloh majú byť reálne a v súlade s bežnými pedagogickými štandardami.
Je neprípustný mobbing, šikanovanie, sexuálne alebo diskriminačné narážky a postoje
znevažujúce osobnosť študenta, jeho dôstojnosť či názorovú orientáciu.
3. Študent UMB je povinný dodržiavať pravidlá a pokyny pedagóga a vedúcich pracovníkov
UMB v súlade s organizáciou štúdia a študijnými plánmi. Rozhodujúce pre posudzovanie
nee ckého správania je to, či boli porušené základné práva a slobody študenta, aký
bol úmysel a reálne konanie, či bolo v súlade s dobrými mravmi (praxou), primerané
hodnotám akademickej inš túcie, jej poslaniu, ako aj to, nakoľko je konanie v súlade
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s tradičnými a súčasnými štandardmi. Budú ež posúdené spôsoby, akými bol nee cký
čin uskutočnený a dôsledky takéhoto konania. Pri hodnotení sa bude brať do úvahy ako
sa študent postaví k riešeniu problému a prípadnej náprave svojho konania.
4. Využívanie oficiálnej a korektnej komunikácie s vysokoškolskými učiteľmi a zamestnancami
UMB.
5. Študent rešpektuje právomoci univerzitných orgánov.
KONTAKT, NAHLASOVANIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV WHISTLEBLOWING
1. Študent dáva podnet k porušeniu akademickej e ky bezprostredne členovi E ckej
komisie študentov UMB.
2. Vysokoškolský učiteľ alebo nepedagogický zamestnanec, ktorý má podozrenie, že
študent porušil pravidlá akademickej e ky, môže prekonzultovať takýto prípad so
zástupcom E ckej komisie zamestnancov UMB a v prípade odporúčania oficiálne
predloží písomný podnet na takého študenta E ckej komisii zamestnancov UMB, ako
aj E ckej komisii študentov UMB. Súčasťou podnetu by mal byť dôkazový materiál.
3. Študent má právo odvolať sa pro záverom Etickej komisie študentov UMB do 10
dní od doručenia stanoviska. Následne prorektor pre pedagogickú činnosť posúdi
odvolanie a jeho záverečné stanovisko bude vnímané ako konečné.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.

E cký kódex študenta UMB bol schválený Akademickým senátom UMB dňa 27. 4. 2015.
E cký kódex študenta UMB nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB
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Dôležité informácie pre študentov a študentky
so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ako mám postupovať,
ak chcem študovať na Vašej univerzite?
1.

2.

Zvážim svoje predpoklady pre vybraný študijný odbor/študijný program:


z hľadiska vedomostnej úrovne a predpokladov,



z hľadiska technickej a osobnej pripravenos a mo vácie,



z hľadiska nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,



z hľadiska podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,



z hľadiska limitov vyplývajúcich zo zdravotného pos hnu a.

Vyhodno m, či som pre štúdium na univerzite dobre pripravený/á
a disponujem:


potrebným vedomostným potenciálom,



študijnými návykmi,



dispozíciami pre štúdium a odbor,



návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne
možnej sebestačnos pri štúdiu.
Ak odpoviem 4 x áno, budem potrebovať špeciálnu podporu, osobnú
asistenciu a pomoc okolia iba v situáciách, keď je konkrétna prekážka pri
štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

3.

V dostatočnom časovom preds hu získam kvalifikované informácie
o náročnos a podmienkach štúdia. Osobne kontaktuje kompetentnú osobu
univerzity alebo fakulty, na ktorej sa uchádzam o štúdium, a konzultujem s ním
svoje potreby a očakávanú podporu. Ak sa koná prijímacie konanie na zvolený
odbor štúdia spolu s prihláškou o štúdium pošlem žiadosť o alterna vnu formu
prijímacej skúšky. Pri štúdiu na vysokej škole môžem očakávať podporu nie
úľavy.

www.umb.sk
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Osoby, ktoré Vám všetky relevantné informácie ochotne poskytnú:


univerzitná koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., e-mail: vlasta.belkova@umb.sk



Ekonomická fakulta UMB: fakultná koordinátorka - prof. Ing. Gabriela Korimová, PhD.,
e-mail: gabriela.korimova@umb.sk;



Filozofická fakulta UMB: fakultná koordinátorka - Mgr. Jana Daubnerová PhD.,
e-mail: jana.daubnerova@umb.sk;



Fakulta prírodných vied UMB: fakultný koordinátor - doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.,
e-mail: ludovit.trajtel@umb.sk;



Fakulta poli ckých vied a medzinárodných vzťahov UMB: fakultná koordinátorka –
PhDr. Mária Badinská, PhD.,
e-mail: maria.badinska@umb.sk;



Právnická fakulta UMB: fakultná koordinátorka - JUDr. Katarína Ševcová, PhD.,
e-mail: katarina.sevcova@umb.sk;



Pedagogická fakulta UMB: fakultná koordinátorka - doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.,
e-mail: vlasta.belkova@umb.sk;



študijné oddelenie na konkrétnej fakulte. Kontakty nájdete na webovej stránke
h ps://www.umb.sk/studium/informacie/kontakty-studijne-oddelenie.
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Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania patrí medzi priority Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Medzinárodné vzťahy rozvíjame prostredníctvom medzinárodných dohôd
o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, formou účas na medzinárodných
poduja ach alebo na základe členstva v medzinárodných organizáciách.
Počet medzinárodných projektov riešených v roku 2018:
Počet odchádzajúcich študentov z UMB na akademické mobility :
Počet prichádzajúcich študentov na UMB na akademické mobility:
Počet realizovaných zahraničných pracovných ciest:
Počet prijatých zahraničných hos na UMB

www.umb.sk
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303
163
1219
619
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Zahraniční lektori
Na Univerzite Mateja Bela pôsobia 12 lektori z krajín: Čína, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko,
Taliansko, Turecko, USA, Írsko.
Spolupráca so zahraničnými univerzitami
V súčasnos sú na univerzitnej úrovni uzatvorené eto medzinárodné zmluvy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

22

Bieloruská štátna univerzita (Белорусский государственный университет),
Bielorusko
Univerzita v Sarajeve (Univerzitet u Sarajevu), Bosna a Hercegovina
University v Mostare (University of Mostar), Bosna a Hercegovina
Univerzita národnej a svetovej ekonomiky, Sofia, (Университет за национално и
световно стопанство), Bulharsko
Univerzita cudzích jazykov Zheijiang Yuexiu (Zheijiang Yuexiu University of Foreign
Languages), Čína
Univerzita financií a ekonomiky Dongbei (Dongbei University of Finance and
Economics), Čína
Univerzita Karlova v Prahe (Univerzita Karlova v Praze), ČR
Univerzita Jana Evangeslisty Purkyně v Ús nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ús nad Labem), ČR
Masarykova univerzita (Masarykova univerzita) , ČR
Univerzita Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové) , ČR
Sliezska univerzita v Opave (Slezská univerzita v Opavě), ČR
Ostravská univerzita (Ostravská univerzita), ČR
Vysoká škola J. A. Komenského v Prahe (Vysoká škola J. A. Komenského Praha), ČR
Dopravná univerzita v Lanžou (兰州交通大学 - Lanzhou Jiaotong University), Čína
Univerzita v Poi ers (Université de Poi ers ), Francúzsko
Univerzita Lorraine, Nancy (Université de Lorraine, Nancy ), Francúzsko
Remešská Šampansko-Ardénska univerzita (Université de Reims ChampagneArdenne), Francúzsko
Andalaská univerzita v Padangu (Universitas Andalas, Padang), Indonézia
Ázijská univerzitná akadémia, Tokio (亜細亜大学, Ajia Daigaku - Asia University
Junior College, Tokyo), Japonsko
Univerzita Pécs (Pécsi Tudományegyetem) , Maďarsko
Fakulta prípravy učiteľov a vedomostných techník Vysokej školy Karola
Eszterházyho v Jágri (Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai
Kar, Eger), Maďarsko
Miškolcká univerzita (Miskolci Egyetem), Maďarsko
Vysoká škola Samuela Tešedíka v Sarvaši (Tessedik Samuel Főiskola, Szarvas),
Maďarsko
Štátna univerzita aplikovaných vied v Konine (Państwową Wyzszą Szkolą Zawodową
w Koninie), Poľsko
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25. Old Polish University in Kielce (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach), Poľsko
26. Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski v Katowicach), Poľsko
27. Univerzita národnej obrany vo Varšave (Akademią Obrony Narodowej w Warszawie),
Poľsko
28. Opolská univerzita (Uniwersytet Opolski), Poľsko
29. Lodžská univerzita (Uniwersytet Lodź), Poľsko
30. Radomská vysoká škola technická Kazimíra Pulaského (Politechnika Radomska im.
Kazimierza Pułaskiego), Poľsko
31. Univerzita J. Kochanowského v Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach), Poľsko
32. Opolská technická univerzita (Politechnika Opolska), Poľsko
33. WSB University Gdansk (WSB University in Gdansk), Poľsko
34. Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydhoš (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy), Poľsko
35. Vysoká škola banícko-hutnícka (Akademia górniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica /
The AGH University of Science and Technology), Krakow, Poľsko
36. Sibiňská univerzita Luciana Blagu (Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu), Rumunsko
37. Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (Москoвский госудaрственный
университет uмени М.В.Ломонoсова), Rusko
38. Sanktpeterburská štátna univerzita (Санкт-Петербургский государственный
университет), Rusko
39. Sanktpeterburská štátna ekonomická univerzita (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет), Rusko
40. Moskovský štátny inš tút medzinárodných vzťahov (MGIMO Московскuй
государственный институт международных отношений), Rusko
41. Sanktpetersburská štátna lesnícka univerzita (Saint-Petersburg State Forest Technical
University)
42. Štátna univerzita v Yugre (The Yugra State University), Rusko
43. Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena
44. Zakarpatský inš tút postdiplomového pedagogického vzdelávania (Закарпатский
институт педагогического образование), Ukrajina
45. Donetská národná univerzita (Donetsk Na onal University)
46. Na onal University of Ostroh Academy (Na onal University of Ostroh Academy),
Ukrajina
47. Univerzita v Novom Sade (The University of Novi Sad), Srbsko
48. Fa hská univerzita, Büyükçekmece, Istanbul (Fa h Üniversitesi, Büyükçekmece,
Istanbul), Turecko
49. Kremenčukská národná univerzita Michaila Ostrohradského (Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського), Ukrajina
50. Národná dopravná univerzita v Kyjeve (Національний транспортний університет
в Києві), Ukrajina
51. Európska univerzita Kyjev (Європейський університет, Київ), Ukrajina
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Členstvo UMB v medzinárodných organizáciách a sieťach

Partnermi UMB pri organizovaní informačných seminárov a prednášok pre študentov
a pedagógov sú veľvyslanectvá, národné agentúry pre európske programy, Slovenská
akademická informačná agentúra, Fulbright Commission, Deutscher Akademischer
Austauschdienst, Alliance française, Bri sh Council a pod.
Členstvo UMB v medzinárodných organizáciách a sieťach
EUA (European University Associa on) – Asociácia európskych univerzít
Združuje a podporuje VŠ v 47 krajinách, poskytuje im jedinečné fórum pre spoluprácu vo
všetkých oblas ach vyššieho vzdelávania, vedy a výskumu.
AUF (Agence universitaire de la Francophonie) ‒ Univerzitná agentúra frankofónie
Mul laterálna inš túcia podporujúca spoluprácu a solidaritu medzi univerzitnými
inš túciami, využívajúcimi francúzš nu ako pracovný jazyk; podpora vedeckého bádania
a vysokoškolského vzdelávania formou poskytovania š pendií a grantov.
AIEST – Medzinárodná sieť expertov, vedcov i prak kov
Medzinárodná spolupráca – analýzy na podporu vedeckého zvládania výzviev súčasnej
praxe na základe medzinárodných analýz pohybu osôb za poznávaním, spoluprácou,
relaxom, liečením, oddychom s cieľom prispievať k prak ckým riešeniam aktuálnych
problémov praxe.
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EURAXESS ‒ neformálna sieť kontaktných bodov Servisných cen er EURAXESS. Servisným
centrom pre Slovensko je SAIA, n. o. EURAXESS je európska sieť určená pre mladých
výskumníkov na podporu medzinárodných mobilít.
HPDCEES – Human Poten al Development in Central and Eastern EU States – medzinárodná
regionálna kooperačná sieť vedcov krajín Európskej únie zo strednej a východnej Európy.
Podpora medzinárodnej spolupráce vedcov s cieľom rozvoja vedomostnej spoločnos
a skvalitňovania procesu vzdelávania.
AERTE – Associa on Européenne des Représentants Territoriaux de l’État – Európske
združenie predstaviteľov územných celkov štátu – so sídlom v Paríži. Prieskum postavenia
a úlohy decentralizovaných územných celkov štátu a ich inš túcií na regionálnej úrovni
a ich spolupráca s predstaviteľmi územnej samosprávy.
IUFS/SFUI ‒ Ins tut universitaire franco-slovaque ‒ Slovensko-francúzsky univerzitný
inš tút ‒ občianske združenie. Koncepčná všestranná podpora rozvoja frankofónie
na Slovensku, iniciovaná Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku.
Členstvo UMB v študentských medzinárodných organizáciách
Asociácia frankofónnych študentov Pont Francophone – pri FF UMB
Podpora a rozvoj frankofónie v študentských kruhoch s cieľom skvalitniť prípravu
študentov na prácu v pedagogickej a kultúrnej oblas .
Asociácia frankofónnych študentov EFPOLIT – pri FPVaMV UMB
Podpora a rozvoj frankofónie v študentských kruhoch s cieľom skvalitniť prípravu
študentov na prácu v medzinárodných organizáciách a v diplomacii.
Erazmovská sieť študentov ‒ ESN (Erasmus Student Network) – pri UMB
Medzinárodná študentská organizácia zameraná na podporu efek vnej adaptácie
zahraničných študentov na európskych univerzitách.
Euroatlan cké centrum – pri FPVaMV UMB
Člen medzinárodnej štruktúry YATA (Youth Atlan c Treaty Associa on) združujúcej
mladých lídrov v rámci celého euroatlan ckého priestoru, s cieľom budovať občiansku
spoločnosť a podporovať Severoatlan ckú alianciu a transatlan ckú spoluprácu.
Globsec Academy Centre – pri UMB
je nezávislá, nestranná, mimovládna organizácia. Jeho hlavným cieľom je formovať
celosvetovú diskusiu prostredníctvom výskumných ak vít a spájať kľúčových odborníkov
v oblas zahraničnej a bezpečnostnej poli ky. K tomuto cieľu prispieva každoročné
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globálne fórum globálnej bezpečnos GLOBSEC Bra slava, jedna z najlepších konferencií
o globálnej bezpečnos na svete. Činnos v rámci tohto think-tanku sú venované výskumu
v štyroch programoch: program obrany a bezpečnosť, program Energe ka, program
Budúcnosť Európy a európsky program susedstva.
DSV – Deutscher Studentenverein – pri FPVaMV UMB
DSV je občianske združenie, združujúce ak vnych nemecky hovoriacich študentov Fakulty
poli ckých vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktorí sa zaujímajú
o reálie nemecky hovoriacich krajín, o poli cké systémy týchto krajín, o dianie v nich, ako
aj o medzinárodné vzťahy vo všeobecnos .
Centrum národov Slovensko (CNS) – pri FPVaMV UMB je nezávislá nezisková mimovládna
a apoli cká organizácia. Organizácia vznikla za účelom podpory a šírenia myšlienok
Organizácie Spojených národov (OSN), rovnako ako aj ak vnej pomoci pri napĺňaní
jej cieľov a zásad v Slovenskej republike (SR) a zahraničí. Hlavným predmetom záujmu
centra sú otázky: medzinárodný mier a bezpečnosť; ochrana ľudských práv; spolupráca
a porozumenie vo svete; medzinárodné právo; demokracia; trvalo udržateľný globálny
rozvoj a ako aj iné oblas medzinárodných vzťahov.
Medzinárodné združenie študentov ekonomických a obchodných vied AIESEC pri EF
UMB ‒ najväčšia študentmi riadená organizácia na svete s pôsobnosťou na viac ako 1700
univerzitách v 110 krajinách svetového spoločenstva. Organizovanie stáží a praxí pre
študentov a absolventov univerzít v zahraničných výrobných, bankových, dopravných,
servisných, IT a obchodných firmách.
Kontakty
andrea.bobakova@umb.sk
Rektorát UMB

lucia.obonova@umb.sk
jana.cillikova@umb.sk

Filozofická fakulta

ingrid.balazova@umb.sk
jana.prasovska@umb.sk

Ekonomická fakulta

alena.dobrotova@umb.sk

Fakulta poli ckých vied a medzinárodných vzťahov

jana.mikova@umb.sk

Pedagogická fakulta

andrea.zvalova@umb.sk

Právnická fakulta

jana.hubacekova@umb.sk

Fakulta prírodných vied

viera.pavlovicova@umb.sk
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Informačné systémy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Na Univerzite Mateja Bela sa riadime zásadou, že dostupnosť informácií a využiteľnosť
informačno-komunikačných technológií (IKT) je zabezpečená pre všetkých jej používateľov.
To je dôvod, prečo venujeme veľkú pozornosť trvalej udržateľnos IKT na UMB. Moderné
IKT ako súčasť informačných systémov majú význam len vtedy, ak sú ich služby prístupné
vždy, všetkým, všade a v požadovanej kvalite.
Informačná infraštruktúra na UMB
UMB je umiestnená v rôznych lokalitách Banskej Bystrice. Prepojenosť všetkých súčas
univerzity prostredníctvom metropolitnej siete UMB a ich následné pripojenie do slovenskej
akademickej siete SANET je dôležitou podmienkou nielen dobrej vnútrouniverzitnej
komunikácie, ale aj komunikácie s ostatnými akademickými a vedeckovýskumnými
inš túciami na Slovensku a ež komunikácie so svetom. Infraštruktúra je udržiavaná,
modernizovaná a dostupná 24 hodín denne v režime vysokej dostupnos .
Vedenie univerzity podporuje prevádzku a modernizáciu v oblas informačno-komunikačných
technológií a v oblas celouniverzitných informačných systémov. V súčasnos univerzita
prevádzkuje viac ako 2 000 osobných počítačov pripojených do univerzitnej metropolitnej
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siete a do verejného internetu. Zabezpečuje prístupové body bezdrôtovej siete WiFi, spravuje
stovky fyzických či virtuálnych serverov a 13 centrálnych komunikačných uzlov. Osobným
mobilným zariadeniam študentov, zamestnancov a hos umožňuje prístup k informačným
systémom UMB.
V rámci slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) UMB spravuje
jeden z klastrov slúžiacich na realizáciu mimoriadne zložitých numerických výpočtov pre
oblasť výskumu a vývoja.
V posledných rokoch sa realizovala rozsiahla modernizácia infraštruktúry UMB, v rámci
ktorej boli vybudované dve moderné, energe cky a geograficky nezávislé datacentrá,
disponujúce vysokým výpočtovým výkonom a dátovým úložným priestorom pre potreby
všetkých súčas UMB. Doriešila sa kompletná vybavenosť prednáškových a seminárnych
učební počítačmi, dataprojektormi, interak vnymi tabuľami, modernizovali sa počítačové
učebne, vybudovali sa nové laboratóriá, na internátoch bol zavedený internet pre všetkých
ubytovaných študentov. Bola realizovaná rozsiahla obnova, rozširovanie a modernizácia
komunikačných uzlov metropolitnej siete UMB a ež takmer celoplošné pokry e
rádiovým signálom bezdrôtových WiFi sie . Súčasťou významných zmien bola aj rozsiahla
a progresívna integrácia jednotlivých informačných systémov, centrálne riadenie a správa
iden t a informačnej bezpečnos s cieľom poskytovať čo najlepšie, najdostupnejšie
a najbezpečnejšie informačné služby všetkým študentom a zamestnancom UMB.
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Dostupnosť informačných zdrojov na UMB
Pre potreby študentov a zamestnancov spravuje univerzita viac ako 30 informačných
systémov a rôznych podporných informačných systémov, ktoré priamo alebo nepriamo
podporujú napĺňanie poslania univerzity, a to vzdelávanie, vedu a výskum. Na
poskytovanie základných informácií slúžia používateľom moderné, funkčné, pravidelne
inovované a aktualizované webové portály univerzity, jej šies ch fakúlt, Univerzitnej
knižnice a ostatných organizačných zložiek UMB.
Organizáciu štúdia v plnom rozsahu podporuje akademický informačný systém (AiS2),
ktorého súčasťou sa stal aj portál e-prihláška, ktorý poskytuje záujemcom o štúdium na
UMB informácie o možnos ach štúdia, ako aj možnosť podať si prihlášku na štúdium
elektronickou formou. Informačné zdroje potrebné pre štúdium študentom sprostredkúva
knižničný informačný systém a špecializovaný informačný systém pre e-learning LMS
Moodle (Learning Management System) podporujúci elektronické vzdelávanie.
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V študentskej jedálni na Tajovského ulici je k dispozícii stravovací informačný systém,
využívajúci rezervačný a odberový systém pomocou študentskej karty. Na univerzite možno
pla ť za stravovacie služby, ale aj za ďalšie služby spojené so štúdiom prostredníctvom
aplikácie VIAMO.
Všetkým študentom (a zamestnancom) UMB sú poskytované služby spoločnos Microso
v rámci Oﬃce 365. Prostredníctvom týchto služieb majú študen k dispozícii mailovú schránku,
zabezpečenú an vírusovou a an spamovou ochranou, webové úložisko dokumentov
OneDrive, aplikácie na prezeranie a úpravu dokumentov Word, Excel, PowerPoint, OneNote
a rôzne ďalšie nástroje, umožňujúce využívať ich licencie na vzdelávacie účely aj v osobných
počítačoch či mobilných zariadeniach. Pripojenie do internetu a IS UMB umožňuje okrem
káblovej siete aj univerzitná WiFi sieť, ktorá je zapojená do akademického roamingového
projektu „eduroam“.
Medzi používateľsky najväčšie informačné systémy UMB patrí kartový informačný
systém, ktorý umožňuje vydávať a spravovať študentské a zamestnanecké preukazy,
uľahčujúce život nielen na univerzite (študijné oddelenia, knižnice, študentská jedáleň
na Tajovského ul. 40), ale aj mimo nej, pretože študentom poskytuje možnos čerpania
zliav v doprave, v obchodoch a službách.
Pre študentov a zamestnancov je k dispozícii centrum podpory informačno-komunikačných
technológií, ktoré poskytuje svoje služby prostredníctvom pracoviska prvotného kontaktu.
Jeho úlohou je evidovať všetky požiadavky a žiadateľa automa cky informovať o zmene
stavu, o vyriešení či zamietnu jeho žiados . Viac konkrétnych informácií o podpore pre
informačné systémy nájdete na webovej stránke helpdesk.umb.sk.
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Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, www.library.umb.sk
Univerzitná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby vedeckým a pedagogickým
pracovníkom univerzity, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnos .
Tvoria ju centrálne pracoviská, špecializované študovne na fakultách a čiastkové knižnice
na katedrách a pracoviskách UMB.
Používatelia univerzitnej knižnice môžu využívať knižničný fond, ktorý obsahuje vyše 283 000
tlačených kníh, periodík a špeciálnych dokumentov a elektronické informačné zdroje
z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. Súčasťou knižničného fondu je aj
cenná zbierka historických dokumentov z 18. – 19. storočia. Univerzitná knižnica uchováva
a sprístupňuje publikácie vedecko-pedagogických pracovníkov a záverečné a kvalifikačné
práce univerzity a buduje databázu publikačnej činnos a ohlasov pracovníkov UMB
a databázu záverečných a kvalifikačných prác UMB.
Univerzitná knižnica poskytuje absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov,
referenčné služby Spýtajte sa knižnice a Napíšte nám, spracovanie rešerší z online
katalógov i dostupných elektronických informačných zdrojov a vyhotovovanie výstupov
z databázy publikačnej činnos a ohlasov. Umožňuje prístup k počítačom, kopírovanie,
tlač a skenovanie dokumentov. Publikácie, ktoré nemá vo svojom knižničnom fonde,
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zapožičia v prípade potreby z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej
služby a zo zahraničia prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej služby.
Pre používateľov so špecifickými potrebami sa v študovniach nachádzajú samostatné
pracovné miesta ─ centrá pre študentov so špecifickými potrebami ─ vybavené počítačmi
s pripojením na internet. Počítačová zostava obsahuje reproduktory, slúchadlá, webkameru
a mul funkčné zariadenie na tlač a skenovanie. Pre slabozrakých a nevidiacich používateľov
zabezpečuje prístup k informáciám špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový
výstup JAWS. V Univerzálnej študovni a Európskom dokumentačnom centre je k dispozícii
aj elektronická čítacia lupa a braillovský riadok.
Zaregistrovať sa v Univerzitnej knižnici UMB a stať sa jej používateľom je možné na
pracoviskách poskytujúcich výpožičné služby:
Ekonomická študovňa, Tajovského 10,
Pedagogická študovňa, Ružová 15,
Politologická študovňa, Kuzmányho 1,
Právnická študovňa, Komenského 20,
Referát absenčných výpožičiek, Tajovského 40,
Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51.
Pri študovniach Univerzitnej knižnice UMB pôsobia špecializované pracoviská:
V Politologickej študovni je to Infocentrum NATO (Kuzmányho 1), v Ekonomickej študovni
Samovzdelávacie stredisko na podporu výučby študijných programov v cudzích jazykoch
(Cesta na amfiteáter 1) a v Pedagogickej študovni Centrum pre pedagogickú prax
a didak cké pomôcky AMOS (Ružová 15).
Na vyhľadávanie literatúry v knižničnom fonde slúži používateľom online katalóg
knižnice. Vstup do online katalógu knižnice ako aj prístup k databázam umožňuje
používateľom webová stránka www.library.umb.sk. Prostredníctvom nej si používatelia
môžu objednávať a rezervovať dokumenty a využívať ďalšie online služby knižnice.
Na stránke nájdu aj otváracie
hodiny pracovísk a študovní,
pozvánky na kultúrne a vzdelávacie poduja a, informácie
o službách knižnice, novinkách
v knižničnom fonde a iné
aktuálne informácie.
Univerzitná knižnica vydáva
časopis Bibliotheca Universita s
a s používateľmi komunikuje
aj na sociálnych sieťach
Facebook a Instagram.
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„Sprievodca na Vašej kariérovej
ceste Vaším kariérovým
smerovaním“
Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela vzniklo v roku
2008 v rámci projektu s názvom „Zavedenie systému
rozvoja kariérového poradenstva“. Jeho poslaním je
podporiť študentov univerzity v hľadaní smerovania
svojej budúcej kariéry a v príprave na ňu. Úlohou je:
- pomôcť študentom rozpoznať vlastný potenciál a nájsť spôsoby jeho naplnenia v praxi,
- poskytovať študentom príležitosť zdokonaľovať svoje zručnos , ktoré môžu zvýšiť
možnos ich uplatnenia nielen na trhu práce,
- uľahčiť študentom nadväzovanie kontaktov so zamestnávateľskými organizáciami,
ktoré ponúkajú zaujímavé pracovné príležitos .
Kariérne centrum UMB poskytuje študentom bezplatné služby kariérového poradenstva.
Študenti majú možnosť využiť službu individuálneho kariérového poradenstva
realizovanú prostredníctvom poradenského rozhovoru s využi m sociodynamického,
zážitkového alebo koučovacieho prístupu a štandardizovaných diagnostických nástrojov.
Cieľom je pomôcť odhaliť osobnostné predpoklady, mo váciu a schopnos študentov
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a eto atribúty následne nasmerovať na určitý typ povolaní. Súčasťou tejto služby je aj
poskytovanie spätnej väzby na profesijné životopisy študentov.
Kariérne centrum UMB poskytuje aj službu skupinového kariérového poradenstva formou
seminárov a workshopov poradenského i vzdelávacieho charakteru. Výhodou je využívanie
skupinovej dynamiky a zhodnocovanie podnetov na videnie seba i okolia z pohľadu ostatných
účastníkov.
V spolupráci s UMB Hockey Team a mestom Banská Bystrica sa bude v októbri 2019
konať poduja e Zo školy na zimák edícia Univerzitný deň pracovných príležitos (UDPP),
ktorého cieľom je prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločnos prezentujúcich
kvalitné pracovné príležitos .
Na jar 2020 sa uskutoční v poradí 10. ročník veľtrhu pracovných príležitos a kariérového
poradenstva Univerzitný deň kariéry (UDK). Cieľom poduja a je sprostredkovať
študentom a absolventom UMB kontakt so zamestnávateľmi a informácie o pracovných,
prípadne vzdelávacích príležitostiach. Poduja e je organizované pod záš tou rektora
UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.
Kariérne centrum UMB ďalej organizuje:
- sériu workshopov a prednášok pod názvom Mesiac kariéry a osobného rozvoja,
- exkurzie do vybraných spoločnos ,
- workshopy s rôznymi firmami v oblas kariéry.
Aktuálnu ponuku voľných pracovných miest, školení, tréningových programoch, stáží,
workshopov a odborných súťaží môžu študen UMB nájsť počas celého roka na webovej
stránke Kariérneho centra UMB (www.kc.umb.sk), na Facebooku Kariérneho centra UMB,
v AIS-e alebo v internej sociálnej sie Bitrix24. Rovnako sú tu zverejňované aktuálne
informácie o činnos Kariérneho centra UMB a ním organizovaných poduja ach.
Kontakt:
Rektorát UMB, Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
+241 48 446 11 18
+421 905 273 879
e-mail: karierne.centrum@umb.sk
web: h ps://www.umb.sk/celozivotnevzdelavanie-umb/karierne-centrum-umb/
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Študentský život

Ubytovacie a stravovacie možnos
Študenti môžu získať ubytovanie v študentských domovoch Univerzity Mateja Bela
na základe stanovených kritérií alebo v súkromí.
Kontakty na študentské domovy
Študentský domov ŠD1 pri Správe
účelových zariadení (SÚZ) UMB,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 76 19, 446 76 20
kapacita: 810 lôžok
Študentský domov ŠD2 pri SÚZ UMB
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica,
 +421 48 446 33 16
kapacita: 172 lôžok
ŠD2 nie je vyčlenený na ubytovanie
študentov denného štúdia

Študentský domov ŠD3 pri SÚZ UMB,
Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica,
 +421 48 446 76 19
kapacita: 885 lôžok
Študentský domov ŠD4 pri SÚZ UMB
Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 69 16, 446 69 11
kapacita: 410 lôžok
Študentský domov ŠD5 pri SÚZ UMB
Ružová 15, 974 11 Banská Bystrica 11
 +421 48 446 49 81, 446 49 80
kapacita: 160 lôžok

Každý študent Univerzity Mateja Bela bez ohľadu na to, či mu bolo, alebo nebolo
pridelené lôžko, má možnosť stravovať sa v študentských jedálňach Správy účelových
zariadení UMB nachádzajúcich sa v priestoroch ŠD1 (Tajovského 40) a ŠD4 (Tr. SNP 53).
Študentské jedálne ponúkajú možnosť stravovania formou obedov, minútkových jedál
a večerí.

www.umb.sk

35

Využi e voľného času

Študen sa môžu zapojiť do športových, umeleckých a iných ak vít, ktoré ponúka
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
• Univerzitný spevácky zbor Mladosť
pri Pedagogickej fakulte UMB
Kontakt:
Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
 +421 48 446 45 18, 45 18
+421 905 553 651
e-mail: milan.pazurik@umb.sk
web: www.pdf.umb.sk



• Univerzitný folklórny súbor
Mladosť
Kontakt:
Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
Kancelária A317 UFS Mladosť
Mgr. art. Mar n Urban, PhD.
 +421 48 446 42 72
Sekretariát KHK PF UMB
 +421 48 446 45 12
+421 908 170 128
e-mail: mar n.urban@umb.sk



Vo folklórnom súbore par cipujú štyri zložky – ľudová hudba, ženská a mužská spevácka
skupina, tanečný súbor. Študen a členovia súboru si môžu zapísať výberový predmet
Katedry hudobnej kultúry PF UMB s názvom Univerzitný súbor Mladosť hodnotený 3 kreditmi
a získať ďalšie benefity podporujúce štúdium. Systém tréningov je v utorok a vo štvrtok
v čase 17.30 – 20.30 vo VPS na Právnickej fakulte (Komenského 20), prednášky súvisiace
s predmetom US Mladosť na Pedagogickej fakulte sú podľa určenia.
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• Univerzitný komorný orchester
Mladosť
Kontakt:
Katedra hudobnej kultúry A317
Pedagogická fakulta
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Mgr. Pavel Mar nka, PhD.
 +421 48 446 42 72
+421 902 635 713
e-mail: pavel.mar nka@umb.sk
web: www.pdf.umb.sk



• University Dance Center
tanečné a pohybové kurzy na UMB
Kontakt:
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: unidc@unidc.sk
web: www.unidc.sk

• UNIS UMB
Študentský divadelný súbor UNIS UMB
je otvorený všetkým študentkám
a študentom UMB so vzťahom
k divadlu, prednesu či spevu.
Kontakt:
Mgr. Mar na Kubealaková, PhD.
e-mail: mar na.kubealakova@umb.sk
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Športové kluby UMB
Športový klub UMB - vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového
športu. Prezidentom športového klubu je PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.
Športový klub združuje kluby:
 Atle cký klub ŠK UMB - predseda klubu
Mgr. Kamil Škarba,
 Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj
na iné bojové umenia) - predseda klubu
PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.,
 Klub džuda ŠK UMB - predseda klubu
Mar n Sršeň,
 Gymnas cký klub ŠK UMB
(zameriava sa na gymnas cké športy) - predseda klubu PaedDr. Juraj Kremnický, PhD.,
 TRIAN ŠK UMB (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť) - predseda klubu
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.,
 HOROKLUB ŠK UMB (zameriava sa na outdoorové ak vity) - predseda klubu
Mgr. Miroslav Knoško,
 Basketbalový klub ŠK UMB - predsedníčka klubu Mgr. Andrea Izáková, PhD.,
 Klub Športu pre všetkých ŠK UMB – poverená vedením klubu Mgr. Andrea
Izáková, PhD. Je určený študentom UMB a banskobystrickej mládeže pre realizáciu
pohybových aktivít a s následnou možnosťou vstupu do klubov združených
v ŠK UMB.
Kontakt: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Sekretariát: budova energe ky UMB (vedľa ŠJ1)
web: www.sportklub.umb.sk sportklub@umb.sk peter.zbinovsky77@gmail.com
 +421 48 446 51 92 /sekretariát a ekonomické oddelenie ŠK/,
+421 48 446 51 93 a 0907843516 /prezident ŠK/.
***********************************************************************
TJ Slávia Ekonóm UMB
Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Predsedom
je prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. TJ Slávia Ekonóm má dva oddiely:
 lyžovanie - so zameraním na klasické lyžovanie,
 orientačné športy - so zameraním činnos na lyžiarsky OB, klasický OB a OB na
bicykloch.
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Kontakt:
Tajovského 10,
974 01 Banská Bystrica;

+421 48 446 63 18
 +421 48 415 27 93
e-mail: juraj.nemec@umb.sk

**************************
Telovýchovná a športová činnosť
na UMB v Banskej Bystrici sa
realizuje v objektoch v správe
súčas UMB a to:
 športová hala – FF UMB,
Tajovského 40,
 gymnas cká 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 Fitness centrum – FF UMB, Tajovského 57,
 atle cko-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.
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UMB Hockey Team
Banská
Bystrica
vznikol v roku 2014
ako inicia va dvoch
mladých ľudí.
Podnetom na vznik bola existencia
Európskej univerzitnej hokejovej
ligy (EUHL). Od prvej sezóny m pod
vedením hlavného trénera Lukáša
Opátha a asistenta Mareka Janíka
zbieral jeden úspech za druhým.
Už v prvej sezóne 2014/2015 ukončil
súťaž na druhej priečke a vybojoval
si tak striebornú medailu. V ďalších
sezónach svoje úsilie potvrdil 3.
miestom (2015/2016) a 2. miestom
(2016/2017). V roku 2017 sa
zároveň ako finalista EUHL zúčastnil
pres žneho turnaja „Eurochallenge“ v ruskom Jekaterinburgu, kde v konkurencii najlepších
mov z EUHL a ruskej Študentskej hokejovej ligy obsadil 2. priečku.
Štvrtá sezóna v EUHL naštartovala pre UMB Hockey Team 2 roky úspechu. Po troch
vydarených sezónach m vybojoval prvenstvo a stal sa majstrom EUHL v sezóne 2017/2018.
Hneď nasledujúcej sezóne 2018/2019 tul obhájil. Tím absolvoval medzi dvoma poslednými
sezónami aj mimoriadne náročných turnaj v Krasnojarsku (Rusko). Tu v svetovej konkurencii
amerických, ruských a európskych mov skončil vo finále so striebornou medailou.
Hráčmi UMB Hockey Team sú výlučne študen a realizačný tím tvoria dobrovoľníci nielen
z radov študentov.
Tím každoročne pripravuje rôzne benefičné a charita vne akcie. Ak vne spolupracuje
s občianskym združením Sve elko nádeje, ktorému každoročne odovzdáva aj výťažok z dražby
špeciálnej edícií dresov. Svojou činnosťou a ak vitami zvyšuje povedomie o univerzite
a intenzívne prezentuje univerzitu ako celok, čím buduje univerzitného ducha.
Spolu sme UMB!
Kontakt:
Ing. Milan Kyseľ
generálny manažér
e-mail: milan@umbhockey.sk
web:
www.umbhockey.sk
www.facebook.com/umbhockey
www.instagram.com/umbhockey
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Študentský univerzitný senát (ŠUS) predstavuje celouniverzitnú úroveň samosprávy
študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a je najvyšším orgánom študentov
univerzity vo vzťahu k vedeniu UMB ako aj navonok. Poslaním ŠUS je budovanie
modernej, vyspelej a ak vnej študentskej komunity prostredníctvom obhajoby práv
a záujmov všetkých študentov univerzity. Ako komunikačný kanál medzi vedením
univerzity a študentskou časťou akademickej obce plní úlohu sprostredkovateľa
informácií pre následnú lepšiu komunikáciu na akademickej pôde. Zároveň svojimi
ak vitami spestruje spoločenský, kultúrny a športový život študentov.
Študentský univerzitný senát reprezentuje všetky fakulty univerzity, ako aj iné orgány
so zastúpením študentov na univerzite. Tvoria ho zástupcovia študentskej čas
Akademického senátu Univerzity Matej Bela (AS UMB), delegá v Študentskej rade
vysokých škôl za UMB (ŠRVŠ) a predsedovia študentských rád/parlamentov. Otázky
súvisiace s ubytovaním študentov na univerzite má za úlohu riešiť Študentská internátna
rada UMB (ŠIR).
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ponúka členstvo vo viacerých študentských organizáciách
AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Poskytuje mladým ľuďom pole príležitos v oblas
osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo svete pôsobí už vyše 60 rokova je výnimočná tým, že je riadená
študentmi a čerstvými absolventmi inš túcií vyššieho vzdelania. Umožňuje študentom pracovať v mul kultúrnom
prostredí a spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete. Cieľom AI ESEC je poskytnúť
mladým ľuďom priestor pre rozvoj ich potenciálu a líderských schopnos .
www.vezmem.sk / www.aiesec.org/slovakia/BB/
Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská organizácia. Našou úlohou je
zastupovať zahraničných študentov, teda poskytovať im možnosť kultúrneho porozumenia a rozvoj osobnos
v súlade so zásadou - študent pomáha študentovi.tz 000 členov z 350 lokálnych sekcií v 34 krajinách Európy
sú študen vysokých škôl a pôsobia ako dobrovol‘níci. Poskytujeme služby a podporu 150 000 študentom.
www.esn.sklhtlp:/Iumb.esn.sk
Lokálna skupina medzinárodnej organizácie študentov práva ELSA Interna onal. ELSA pôsobí ako nezávislá,
nepoli cká 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
pôsobí od roku 1996. Pôsobí tak ež na právnických fakultách v Bra slave, Trnave a v Košiciach.
www.bb.elsa.sk
Regionálne konzultačné centrum programu Mládež v akcii (RKC) sídli v CVČ - JUNIOR v Banskej Bystrici.
Spolupracuje s Národnou agentúrou pri implementácii programu Európskej únie Mládež v akcii v rámci
Banskobystrického kraja. Činnosť zabezpečuje regionálna konzultantka Mgr. Jarmila Lipková.
www.mladezvakcii.sk
Slovenská atlan cká komisia (SAC) je mimovládna organizácia, člen Asociácie atlan ckej zmluvy, ktorej ciel‘om je
podporovať konštruk vnu a ak vnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch s dôrazom
na spoluprácu v euroatlan ckej komunite, a efek vnu realizáciu bezpečnostnej a zahraničnej poli ky SR. Jedným
z vlajkových projektov SAC je magazín Euro-Atlan c Quarterly, ktorý vytvára edičná rada zložená prevažne zo
študentov Fakulty poli ckých vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Magazín, ktorý vychádza
štyrikrát za rok sa zameriava na otázky medzinárodnej poli ky a bezpečnos .
www.ata-sac.org www.globsec.org www.eaq.sk
Euroatlan cké centrum je medzinárodne etablovaná nezávislá mimovládna organizácia, pôsobiaca v oblas
medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej poli ky. Od svojho vzniku v roku 1999 prekonal o dlhú cestu
v procese inš tucionalizácie od neformálneho študentského debatného klubu k rešpektovanej profesionálnej
mimovládnej organizácie mladých akademikov a študentov. V spolupráci so svojimi partnermi - ministerstvami,
medzinárodnými organizáciami, akademickými inš túciami, či mimovládnymi organizáciami organizuje širokú
škálu ak vít zahŕňajúcich organizovanie konferencií, expertných seminárov, prednášok a diskusií. Od svojho
vzniku sa snaží prispievať k šíreniu myšlienok euroatlan ckej spolupráce nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.
www.eac.sk
Sme neobyčajne obyčajní študen s akousi túžbou byť lepší a tvorivejší. Ľudia s chuťou pracovať aj mimo
školského času, čo nám v dnešných lenivých časoch pridáva len plusové body. Oficiálne povedané, sme
študentská organizácia s poe ckým názvom THE OPEN COLlSEUM. „Open“ samozrejme každému evokuje
čosi otvorené, prístupné všetkým a všetkému. Ľuďom i výzvam. „Coliseum“, ako definuje slovník cudzích
slov, je veľká otvorená an cká aréna, veľké divadlo, amfiteáter. Amfiteáter aj pre vás.
www.opencoliseum.org
Je celouniverzitný spolok zameraný na ochranu životného prostredia. Našim hlavným ciel‘om je zaviesť
separovaný zber odpadu na celej škole a prispieť tak nie len k zdravšiemu životu študentov, ale aj k zníženiu
finančných nákladov jednotlivých fakúlt. Veď práve my študen sme budúcnosťou našej Zeme.
Facebook - EnviroFuture I projekt.envirofuture@gmail.com
ICM Banská Bystrica je občianske združenie, ktoré je riadnym členom ZIPCeM - Združenia informačných
a poradenských cen er mladých v SR. ZIPCeM v súčasnos združuje 21 ICM-iek v Slovenskej republike. Činnosť ICM je zameraná na poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí vo veku 0 - 30
rokov. Jednou z prioritných činnos ICM Banská Bystrica je spolupráca so všetkými typmi škôl na území mesta
i regiónu Banská Bystrica, ktorú rozvíjame na báze viacerých ak vít. V rámci spolupráce so školami realizujeme
výchovno-vzdelávací program zameraný na prevenciu voči sociálno-patologickým javom.
www.icm.sk
JEF SLOVAKIA je nezávislá, medzinárodná mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku ako jedna zo sekcií
JEF EUROPE so sídlom v Bruseli. Naším zámerom je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie v Európe
a vytvárať priestor pre ich vzdelávanie a osobnostný rast, pričom sa vytvára sieť kontaktov a priatel‘ských vzťahov.
U nás nemusíš byť ak vnym členom na to, aby si využíval všetky JEF výhody! Tak sa pridaj k nám! Čakáme ťa!
www.jefslovakia.eu
Je celouniverzitný spolok zameraný na ochranu životného prostredia. Našim hlavným ciel‘om je zaviesť
separovaný zber odpadu na celej škole a prispieť tak nie len k zdravšiemu životu študentov, ale aj k zníženiu
finančných nákladov jednotlivých fakúlt. Veď práve my študen sme budúcnosťou našej Zeme.
Facebook - EnviroFuture I projekt.envirofuture@gmail.com
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ponúka členstvo vo viacerých študentských organizáciách
EFPOLlT je študentská organizácia pôsobiaca na Fakulte poli ckých vied a medzinárodných vzťahov UMB
v Banskej Bystrici od roku 1998. Jej hlavným ciel‘om je šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, poli ke
a postavení Francúzska prostredníctvom organizovania prednášok a poduja . Členovia EFPOLlT-u sú predovšetkým
študen fakulty, ktorí popri štúdiu pracujú na svojom odbornom raste prostredníctvom mimoškolských ak vít
a práce v spolku. Majú možnosť získavať skúsenos s komunikáciou na vysokej úrovni (zastupitel‘stvá a pracovníci
zastupitel‘s ev jednotlivých štátov na Slovensku, novinári, odborníci a analy ci, pracovníci ministers ev SR ... ),
tak ež svojimi domácimi medzinárodnými kontaktmi poskytuje spolok svojim členom možnos zúčastňovať sa
poduja na Slovensku i v zahraničí.
www.efpolit.org
Alma mater je neziskovým projektom študentov a zopár absolventov, ktorého ambíciou je vniesť do
študentskej obce kul vovanú, hodnotnú a rešpektovanú pla ormu, ktorá bude slúžiť všetkým vysokoškolským
študentom v SR na rýchly prístup k relevantným informáciám a zároveň fungovať aj ako priestor na diskusiu
zodpovedajúcu úrovni študentov VŠ.
www.alma-mater.sk
DSV – Deutscher Studentenverein
Organizácia DSV - Deutscher Studentenverein bola založená v roku 2010 s cieľom mobilizovať študentov
politológie a medzinárodných vzťahov. Hoci organizácia neformálne spája nemecky hovoriacich študentov,
rieši sa široké spektrum tém. Členská základňa sa skladá zo študentov, ktorých vízia je úspešne pokračovať
v stanovenom kurze, organizovať diskusie, poskytovať iným študentom informácie a pozi vne príklady
z nemecky hovoriacich krajín a tým podporovať rozvoj občianskej spoločnos .
h p://www.dsverein.eu/
Pont francophone - Asociácia frankofónnych študentov na Slovensku
Pont francophone je najväčšia a najak vnejšia organizovaná skupina frankofónnych študentov na Slovensku s dvoma
flexibilnými kanceláriami v Bra slave a v Banskej Bystrici. Medzi naše ciele patrí podporovanie a organizovanie
ak vít v oblas propagácie francúzskeho jazyka a frankofónie. Tento cieľ sa realizuje prostredníctvom organizovania
kultúrnych poduja v rámci Katedry romanistky, ale aj v spolupráci s Alliance française v Banskej Bystrici.
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/studium/pont-francophone-banska-bystrica/
CESA
Stredoeurópska bezpečnostná aliancia (CESA) je novozaložená mimovládna organizácia založená na Fakulte
politológie a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola založená študentmi
bezpečnostných štúdií s cieľom vytvoriť ďalší priestor pre uplatnenie sa v oblas bezpečnostných otázok. Víziou CESA
je spájať študentov a mladých odborníkov a vytvárať pla ormu pre hlbšiu spoluprácu vo výskume danej oblas .
Hlavným cieľom je vytvoriť občianske povedomie v oblas bezpečnos a prispieť ku kri ckému mysleniu a sociálnovedeckému odôvodneniu organizovaním prednášok, diskusií, konferencií, workshopov a podobných poduja .
h p://www.fpvmv.umb.sk/en/faculty/student-community/central-european-security-alliance.html
GLOBSEC
Vďaka podpore mladých talentov vzniklo centrum akadémie GLOBSEC, ktoré iden fikuje výnimočných mladých
ľudí a ich cieľom je vychovávať ich, aby sa stali vynikajúcimi analy kmi, jasnými lídrami, mladými odborníkmi
a ak vnymi občanmi v budúcnos . Okrem iného približujeme aktuálne témy študentom vysokých škôl,
a poskytujeme možnosť naučiť sa niečo nové a zapojiť sa do diskusií o súčasnom vývoji v medzinárodných
vzťahoch a bezpečnos . V rámci misie GLOBSEC Academy Centre máme na staros študentské združenie na
Fakulte poli ckých vied a medzinárodných vzťahov, kde iden fikujeme, rozvíjame a angažujeme mladé talenty.
Každý akademický rok organizuje GLOBSEC Academy Center niekoľko prednášok, diskusií a workshopov, vydáva
štyri zväzky e-časopisu GLOBSEC a ponúka študentom rôzne možnos krátkodobých alebo dlhodobých stáží.
www.globsec.org
Centre of Na ons – Slovakia
Centre of Na ons – Slovakia (Centrum národov – Slovensko) je nezávislá mimovládna a nepoli cká organizácia.
Bola založená v novembri 2006 a má svoje sídlo na Fakulte poli ckých vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Organizácia bola vytvorená na podporu a šírenie myšlienok Organizácie Spojených
národov (OSN), ako aj na poskytovanie ak vnej podpory na splnenie cieľov a na dodržiavanie daných zásad
Slovenskej republiky doma i v zahraničí.
h ps://www.fpvmv.umb.sk/en/faculty/student-community/center-of-na ons-slovakia.html
ŠTUDENTSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI KATEDRE HISTÓRIE
Je študentská organizácia, na ktorej sa podieľajú študen Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici študijného odboru história a príbuzných študijných odborov.
Jej hlavným zámerom je organizovanie, v spolupráci s rôznymi inš túciami, organizáciami a jednotlivcami, ak vít,
ktorých cieľom je: prostredníctvom neformálneho vzdelávania dopĺňať štúdium histórie na Katedre histórie
FF UMB v Banskej Bystrici, upevňovať vzájomné kolegiálne vzťahy medzi študentmi a ež medzi študentmi
a vyučujúcimi, podnecovať študentov k ak vnemu štúdiu, informovať ich o rôznych možnos ach 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.
Od roku 2013 je Študentská Historická Spoločnosť členom medzinárodného združenia študentov histórie ISHA.
h ps://www.ﬀ.umb.sk/katedry/katedra-historie/studentska-historicka-spolocnost/
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Sociálne š pendiá

Vážená uchádzačka a vážený uchádzač,
dňom zápisu na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici získaš štatút študenta/študentky. Pravdepodobne už teraz premýšľaš o tom, že budeš potrebovať finančný príspevok
na úhradu svojich nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom a nízky príjem Tvojich
rodičov iba napĺňa Tvoje obavy, ako to celé zvládnuť.
Chceme Ťa informovať, že je tu možnosť priznania sociálneho š pendia na základe
podmienok stanovených vysokoškolským zákonom a síce vtedy, ak:
• máš trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta/
študentky;
• ide o prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni;
• si denným študentom/študentkou.
Urob prvý krok!
Po zápise do 1. roka štúdia v akademickom roku 2019/2020 a po získaní preukazu
študenta ako aj informácie o prístupe do akademického informačného systému (AiS2),
klikni na www.umb.sk – štúdium – študent – š pendiá a pôžičky, kde nájdeš všetky
informácie o sociálnych š pendiách.
•
•
•

Vytlač si tlačivo žiadosť o priznanie sociálneho š pendia, ktoré starostlivo vyplň
pravdivými údajmi!
V žiados uveď okruh spoločne posudzovaných osôb, ktoré s Tebou žijú v (spoločnej)
domácnos .
Postupuj podľa súboru prílohy Doloženie dokladov 2019, kde nájdeš všetky
informácie o tom, aké doklady je nevyhnutné predložiť k Tvojej žiados .
Urob druhý krok!

Žiadosť s potrebnými dokladmi osobne doruč do novej budovy Ekonomickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1, prízemie miestnosť č. 026 v úradných
hodinách, ktoré sú zverejnené na internete, alebo poštou na adresu: Rektorát UMB,
sociálne š pendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.
Iste si praješ, aby bola Tvoja žiadosť vybavená čo v najkratšom čase. Na to je z Tvojej
strany žiaduce vynaložiť maximálne úsilie, aby všetky potrebné doklady k žiados
podľa uvedeného usmernenia boli platné a aby boli doložené včas!
Ak potrebuješ konzultácie, navš v nás počas stránkových dní a hodín. Ďalšie informácie
nájdeš na https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html.
Referát prorektora pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
a referentky pre sociálne š pendiá.
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Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
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Spravodajca

Spravodajca Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici je univerzitný časopis, ktorý vychádza 24 rokov štyrikrát ročne. Je dôležitým
zdrojom aktuálnych a zaujímavých informácií pre akademickú
obec univerzity i prostriedkom
zviditeľňovania univerzity navonok. Čitatelia sa v ňom dozvedia
informácie o uskutočnených
ak vitách jednotlivcov a mov
fakúlt aj ďalších univerzitných
pracovísk. V časopise nájdu
rozhovory s výnimočnými
pedagógmi, študentmi i absolventmi univerzity. Spravodajca UMB zviditeľňuje univerzitu aj ako mestotvorný
činiteľ. On-line verzia časopisu je dostupná na webovej
stránke univerzity.
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Klub Alumni UMB

Klub Alumni UMB vznikol s cieľom nielen udržať kontakt
medzi univerzitou a jej absolventmi, ale i informovať našich
absolventov o dianí na fakultách, katedrách a univerzite.
Alumni UMB ponúka svojim členom pravidelné informácie
o ak vitách UMB v Banskej Bystrici. Chce sprostredkovať kontakt medzi absolventmi
a súčasnými študentmi, dať študentom možnosť využiť pomoc absolventov pri riešení
otázok absolventskej praxe a naopak, absolventom poskytnúť príležitosť nájsť vhodných
kolegov či stážistov do svojich firiem. Vytvára však aj priestor, aby sa naši absolven
mohli stať mentormi študentov pri hľadaní správneho kariérového smerovania.
Klub Alumni UMB má záujem organizovať neformálne
stretnu a pre absolventov UMB, ktoré im pomôžu
udržiavať kontakty nielen s ich Alma mater, ale aj
s bývalými spolužiakmi, pedagógmi a kolegami.
Informácie pre členov klubu Alumni UMB a pre
záujemcov o členstvo v ňom sú prístupné na webovej
stránke www.umb.sk. Ak vna je stránka: Alumni
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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