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Príloha 3
31. január 2014
Výstava medzinárodného projektu ETNOFOLK

31. januára 2014 bola vo foajé Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela sprístupnená
výstava medzinárodného projektu ETNOFOLK: Preservation and Enhancement of Folk
Culture Heritage in Central Europe (Ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry
v Strednej Európe). Výstava, ktorú autorsky pripravil Ústav etnológie SAV v Bratislave bola
sprístupnená v Dome umenia v Bratislave, následne je prezentovaná na Univerzite Mateja
Bela (31. januára – 28. februára 2014) a po tomto termíne bude trvalo inštalovaná v
Slovenskom národnom múzeu v Martine.
Na projekte ETNOFOLK okrem akademických etnologických pracovísk z Českej republiky,
Maďarska, Slovinska a Ústavu etnológie SAV participuje aj Inštitút sociálnych a kultúrnych
štúdií FF UMB. Cieľom výstavy bolo predstaviť projekt,
jeho ciele, výskum a prezentovať ukážky z
fotodokumentácie týchto pracovísk, ktorá bude
komplexnejšie
spracovaná
a prezentovaná
prostredníctvom portálu www.etnofolk.eu.
Projekt ETNOFOLK : Preservation and Enhancement of
Folk Culture Heritage in Central Europe je súčasťou
programu CENTRAL EUROPE coopereating for success
a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja EÚ (ERDF).
11. – 12. február 2014
Dvojsmerné TOP-DOWN a BOTTOM-UP evalvačné procesy v edukačnom systéme vo
Fínsku
Fínsko je jednou z krajín Európskej únie
s dlhodobou skúsenosťou v oblasti evalvačných
postupov uplatňovaných v edukačnom systéme,
konkrétne pri hodnotení výkonov nižších
stupňov škôl, ale aj terciárnych inštitúcií
pripravujúcich
edukačných
profesionálov.
V prvom kvartáli 2014 pracovníci a študenti
Univerzity Mateja Bela sa oboznámili s fínskym
know-how
evalvačných
procesov
prostredníctvom prednášky vis. profesora
S. Saariho, PhD., medzinárodného experta na
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problematiku výskumu a evalvácie, z Fínska. Všetky vzdelávacie podujatia boli realizované
vďaka finančnej podpore aktivity 1.3 v rámci operačného programu Vzdelávanie pre projekt:
Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, (kód ITMS: 26110230082),
spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Hlavnou náplňou mobility
prof. P. S. Saariho vo februári 2014 bola realizácia predmetu pre doktorandských študentov
UMB s názvom Evaluation in schools and universities. Zámerom aktivít bolo porozumenie
úspechu edukačného systému vo Fínsku; nastavenie „zrkadla“ výskumu a vzdelávaciemu
systému na Univerzite Mateja Bela prostredníctvom komparácie výskumných a evalvačných
postupov uplatňovaných v edukačnom systéme Slovenskej republiky a hľadanie možnosti
skvalitňovania nášho edukačného prostredia. Prítomnosť fínskeho experta poskytla UMB
možnosť komparácie fínskeho vzdelávacieho systému, príp. ďalších krajín EÚ so slovenským
národným systémom.
12. – 13. február 2014
Medzinárodná vedecká konferencia Bezpečnostné fórum 2014
Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala v dňoch 12. – 13. februára 2014
každoročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2014 pod
záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Miroslava Lajčáka a ministra obrany SR Martina Glváča, v spolupráci s Akadémiou
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Univerzitou obrany v Brne,
Západočeskou univerzitou v Plzni, National Aviation University v Kyjeve, Wyzszou szkolou
bezpieczenstwa publicznego a indywidualnego – APEIRON v Krakove, Vysokou školou
ekonomickou v Prahe. Konferencia sa každoročne sústreďuje na problematiku širokého
spektra otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Tento rok sa účastníci zaoberali
rôznymi oblasťami výskumu – od otázok transatlantického bezpečnostného priestoru v
súvislosti so skúsenosťami krajín V4 cez budúcnosť regionálnej bezpečnostnej spolupráce a
budúcnosť NATO a jeho operácií zo stredoeurópskej perspektívy, až po otázky krízového
manažmentu, teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti
a problém terorizmu. Konferenciu slávnostne otvorila rektorka Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., dekan Fakulty politických vied a
medzinárodných
vzťahov
Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici prof. PhDr.
Ján Koper, PhD., riaditeľ
odboru bezpečnostnej politiky
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
Manuel
Korček
a riaditeľ
Inštitútu
bezpečnostných
a obranných štúdií Ivo Samson.
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25. marec 2014
Medzinárodná vedecká konferencia „Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi?
Hľadáme riešenie...“
Inštitút kriminologických štúdii Banská Bystrica a Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom: „Ako sa nestať obeťou
obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie...“, ktorá sa konala pod záštitou Mgr. Jozefa
Bučeka - Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a Národný koordinátor boja proti
obchodovaniu s ľuďmi v SR, v dňoch 24. a 25. februára 2014, v kongresovej sále hotela
Poľana Kúpeľov Brusno a.s. Medzinárodná vedecká konferencia je jeden z konkrétnych
výstupov realizácie rovnomenného projektu k Výzve č. III.KMV 2013 na predkladanie
žiadosti o poskytnutie dotácie so štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR zo dňa 7. 6. 2013.

25. marec 2014
Medzinárodná vedecká konferencia na Ekonomickej fakulte UMB Determinanty
flexibilizácie práce...
Na Ekonomickej fakulte Univerzity
Mateja Bela sa 25. marca 2014 konala
medzinárodná vedecká konferencia
Determinanty využívania flexibilizácie
práce v SR z pohľadu rodiny a ich
implementácia do sociálneho systému.
Konferencia je jedným z výstupov
výskumného projektu podporeného
Vedeckou
grantovou
agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky (VEGA),
ktorý riešime na Inštitúte ekonomických vied Ekonomickej fakulty Univerzity M. Bela v
Banskej Bystrici v rokoch 2012 – 2014 pod vedením prof. PaedDr. Gabriely Korimovej, PhD.
Záštitu nad medzinárodnou vedeckou konferenciou prevzala podpredsedníčka Národnej rady
SR Erika Jurinová. Podujatie bolo organizované v spolupráci s ďalšími partnermi:
s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica (REIC BB), členom
európskej informačnej siete Europe Direct, zastúpenými riaditeľom REIC BB doc. Ing.
Petrom Pisárom, PhD. a v spolupráci s mestom Banská Bystrica, zastúpeným vedúcou
Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica Ing. Máriou Filipovou, ktorá zároveň
zastupovala na konferencii krajské kontaktné miesto Inštitútu rodovej rovnosti v
Banskobystrickom kraji. Na konferenciu prijali pozvanie hostia z Talianska, Francúzska,
Česka, Poľska a Maďarska. Zo slovenských hostí prijali pozvanie zástupcovia Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR,
zástupcovia tretieho sektora a kolegovia z akademického prostredia – nielen ekonómovia, ale
aj právnici, pedagógovia, sociológovia a ďalší odborníci.
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1. - 3. apríl 2014
Prednášky zahraničných hostí na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB
V priebehu apríla 2014 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela konala séria
prednášok významných zahraničných hostí z odboru cestovného ruchu pod záštitou doc. Ing.
Vandy Marákovej, PhD. Prednášky mali multitematický charakter a boli prezentované v
anglickom jazyku. Séria prednášok sa tešila vysokej návštevnosti spomedzi študentov i
odbornej verejnosti.
Dňa 1. apríla 2014 sa uskutočnila úvodná prednáška Dr. Andrzeja Hadzika (Poľsko) na tému
Health Tourism. Prednášky pokračovali dňa 2. Apríla 2014, kedy sa konali tri podujatia. Ako
prvý vystúpil prof. Arvid Flagestad (Nórsko) s príspevkom na tému Trends Important For
Winter Sports Destination. Následne vystúpil Bruno Gantenheim (Švajčiarsko) s témou The
Current Challenge in Destination Management a pokračoval workshopom o stratégii rozvoja
cestovného
ruchu
v regióne
Zvolenská kotlina.
Dňa 3. apríla 2014 sa v banskobystrickom hoteli Lux uskutočnila
vedecká konferencia pri príležitosti
50. výročia založenia Katedry
cestovného ruchu a spoločného
stravovania Ekonomickej fakulty
UMB
s viacerými
zahraničnými
prednášajúcimi, ktorí sa zameriavali
na vzdelávanie v cestovnom ruchu.
2. apríl 2014
Edukácia dospelých 2014
Dňa 2. apríla 2014 sa na akademickej pôde
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal v
poradí druhý ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie Edukácia dospelých 2014. Podujatie
organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej
fakulty UMB v spolupráci s Centrom pre celoživotné
vzdelávanie UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof.
PhDr. Beaty Kosovej, CSc. Cieľom konferencie bolo
analyzovať aktuálne otázky rozvoja edukácie
dospelých a venovať sa špecifickej téme osobnosti
lektora, ktorá determinuje kvalitu edukácie dospelých. Podujatie otvoril vedúci Katedry
andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela prof. PaedDr. Miroslav
Krystoň, CSc. a dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela prof. PaedDr. Vojtech
Korim, CSc. Medzinárodná vedecká konferencia Edukácia dospelých 2014 poskytla priestor
na otvorenú diskusiu. Vízia organizátorov smeruje k vytvoreniu tradície organizácie
vedeckých konferencií zameraných na teóriu a prax v oblasti edukácie dospelých na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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2. apríl 2014
SVIATOK BANSKOBYSTRICKEJ TRANSLATOLÓGIE
Konferencia Preklad a tlmočenie 11 a sprievodné podujatia
Dňa 2. apríla 2014 sa v spoločenských priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici konala medzinárodná vedecká konferencia Preklad a tlmočenie 11, ktorú každé dva
roky organizuje Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu so
Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Občianskym združením Filológ.
Plenárna časť sa konala v preplnenej prednáškovej sále.
Konferenciu otvorili dekan Filozofickej fakulty UMB doc.
Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., prorektor UMB pre vedu a
výskum prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. a riaditeľka Štátnej
vedeckej knižnice PhDr. Oľga Lauková, PhD. Na
tohtoročnom fóre sme privítali vzácnych hostí zo zahraničia.
Kľúčovú prednášku prezentovala svetoznáma nemecká
translatologička prof. Dr. Christiane Nordová pod názvom
Quo vadis, functional translatology.

10. apríl 2014
Študentská vedecká aktivita 2014

Významnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti Ekonomickej fakulty UMB je Študentská
vedecká aktivita. Domáci aj zahraniční študenti prezentujú výsledky svojho bádania a tvorivej
činnosti na tomto medzinárodnom podujatí, ktoré fakulta organizuje každoročne v jarných
mesiacoch. Dňa 10. apríla 2014 sa na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konal jej
jubilejný 20. ročník. Práce boli rozdelené s ohľadom na prezentované témy do siedmich sekcií
– cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie,
kvantitatívne metódy a informatika, verejná ekonomika a regionálny rozvoj, spoločenské
vedy a manažérske systémy. Študenti na konferencii prezentovali 45 súťažných prác
autorského kolektívu 63 autorov, z toho bolo 14 prác od 20 zahraničných študentov z
Rumunska, Českej republiky a Francúzska. Hodnotiace komisie zostavené z učiteľov a
študentov posudzovali aktuálnosť tém, úroveň prác, pridanú hodnotu v nich obsiahnutú,
využiteľnosť výsledkov pre rozvoj teórie i praxe a úroveň prezentácie.
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24. apríl 2014
Študentská vedecká konferencia a oslavy Svetového dňa Zeme na Katedre životného
prostredia Fakulty prírodných vied UMB
Vedecká činnosť je hlavný edukačný nástroj, ktorým univerzity motivujú študentov k záujmu
vedecky bádať. Fakulta prírodných vied UMB prikladá tejto aktivite vysoký význam –
ocenené práce študentov sú publikované v elektronickom zborníku fakulty1. Záujem
študentov o vedecký výskum a prácu na jeho prezentácii je akousi prácou navyše, pre
pedagógov však indikuje skutočný záujem hlbinne sa venovať špecifickej problematike
v oblastiach environmentálnych štúdií.
Dňa 24. apríla 2014 usporiadala Katedra
životného prostredia FPV UMB, pod
organizačným vedením PhDr. Ivana Murina,
PhD., Študentskú vedeckú konferenciu, sekcia
Životné prostredie spojenú s oslavami Dňa
Zeme. Takéto spojenie vedeckej prezentácie
študentov
a
popularizácie
hlavnej
environmentálnej udalosti roka má za cieľ
vytvoriť tradíciu stretávania sa širšej študentskej
a odbornej verejnosti v priestoroch katedry.
Prepojenie vedy a praxe reflektovalo aj zloženie
hodnotiacej komisie, ktorá pracovala pod vedením predsedníčky prof. Valentyny V.
Pidlisnyuk, DrSc. Členovia boli doc. RNDr. Iveta Marková, PhD., Ing. Ján Tomaškin, PhD. a
PhDr. Ivan Murin, PhD. Hosťujúcim členom komisie hodnotenia študentských prác bola Ing.
Zuzana Lieskovská zo Slovenskej agentúry životného prostredia, vedúca oddelenia
hodnotenia životného prostredia (Odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a
environmentálnych služieb, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov).
Na záver predsedníčka komisie prof. Valentyna V. Pidlisnyuk, DrSc. poďakovala študentom
za prípravu, vypracovanie prác a ich prezentáciu, ako aj ich školiteľom, poďakovala
prítomným a členom komisie za objektívne hodnotenie študentských prác. Študentská
vedecká konferencia sa stala podujatím, ktoré si buduje tradíciu. Veríme, že v uvedenom
trende zapájania študentov do vedeckovýskumnej činnosti budeme pokračovať aj v ďalšom
akademickom roku.
30. apríl 2014
UNIVERZITNÁ NOC LITERATÚRY
Prečítali ste už niekedy sedem kníh za štyri hodiny?
Nemožné?
Študentky,
študenti
a
pedagogičky
z Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Akadémiou umení
pripravili netradičné kultúrne podujatie, ktoré vyvrcholilo
30. apríla 2014. Skupinová aktivita Univerzitná noc
literatúry bola realizovaná ako výstup celouniverzitného
výberového predmetu service learning, ktorý bol zaradený
do vyučovania v rámci projektu Rozvoj inovatívnych foriem
vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
ITMS 26110230077, podporeného zo zdrojov Európskej
únie. V deň konania podujatia pri vstupe do budovy
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Filozofickej fakulty UMB dostali návštevníci tzv. „literárny pas“ obsahujúci základné
informácie o literárnych dielach a ich autoroch, sponzoroch a partneroch projektu, mapku
stanovíšť a tiež pole na pečiatky.
15. – 16. máj 2014
KONFERENCIA V PUŁTUSKU
Jednou z atraktívnych ciest vyhľadávania možných foriem
spolupráce v oblasti vzdelávania a prípravy učiteľov, ako aj
nachádzania nových väzieb medzi výskumnými tímami
z univerzít a fakúlt predstavuje t. č. nezmluvná spolupráca
medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Akademiou Humanistycznou im. Aleksandra Gieysztora v
poľskom meste Pułtusk. V dňoch 15. – 16. mája 2014 sa v
poľskom meste Pułtusk uskutočnila I. medzinárodná vedecká
konferencia na tému Twórczość codzienna w teorii i praktyce
edukacyjnej – Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk.
Za Pedagogickú fakultu UMB na konferencii aktívne vystúpili
dvaja členovia Katedry hudobnej kultúry – prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. s referátom na
tému Atribúty zborového spevu a ich vplyv na profil absolventa hudobnej výchovy na PF
UMB v Banskej Bystrici a PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D. s príspevkom mapujúcim
osobnosť a činnosť profesora Bela Felixa na tému Hudobná dielňa vo vysokoškolskej príprave
učiteľov na PF UMB v Banskej Bystrici. Predsedom vedecko-organizačného výboru
konferencie bol dr. hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH, ktorý sa habilitoval na Pedagogickej
fakulte UMB v roku 2013. Členmi medzinárodného vedeckého výboru konferencie boli prof.
PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. a doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
23. – 25. jún 2014
EURÓPSKA VEDECKÁ GERMANISTICKÁ KONFERENCIA V BANSKEJ BYSTRICI

Medzinárodná konferencia 22. Linguistik – und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei sa
uskutočnila v plánovanom termíne 23. – 25. Júna 2014 na Filozofickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 51 a 40. Konferencia nemeckej lingvistickej
spoločnosti Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) sa konala v srdci Slovenska a v
srdci Európy, ako to naznačuje aj logo konferencie. Po prvý raz v tradícii týchto konferencií
bola táto dvadsiata druhá zastrešená vedeckým projektom Medzinárodného Vyšehradského
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fondu: IVF – International Visegrad Fund, Standard Grant v kategórii Scientific Exchange
and Research, kód: 21310140, hlavná koordinátorka doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Okrem celkového úspešného priebehu konferencie a projektu sa dosiahol významný krok –
kontinuitu podávania projektov IVF. Dohodla sa, že projekt k 23. medzinárodnej vedeckej
konferencii GeSuS 2015 podá Štátna univerzita v Petrohrade (Rusko) ako budúca hostiteľská
inštitúcia. Univerzita Mateja Bela bude partnerskou inštitúciou v nadväzujúcom projekte,
popri ďalších univerzitách z krajín V4 a z Nemecka.
30. jún 2014
Aktivita Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB
8. ročník Detskej univerzity UMB vyvrcholil slávnostnou promóciou
Slávnostná imatrikulácia v aule Ekonomickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici otvorila 30. Júna 2014 8. ročník Detskej
univerzity UMB (DU). Tridsaťdva účastníkov
študentským
sľubom
a prevzatím
imatrikulačného listu z rúk prodekana
Ekonomickej fakulty UMB doc. Ing. Hussama
Musa, PhD. sa oficiálne stalo študentmi
banskobystrickej univerzity. 8. ročník Detskej
univerzity UMB ukončila slávnostná promócia v
aule Ekonomickej fakulty UMB. Absolventi
prevzali diplomy z rúk riaditeľa Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB Mgr. Jána
Sitarčíka. Priblížiť deťom v školskom veku pútavou formou nekonečný svet poznatkov,
motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým
otázkam, to všetko je zmyslom a poslaním Detskej univerzity UMB. Veríme, že toto poslanie
bolo aj v roku 2014 naplnené.

10. september 2014
Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?
Dobrovoľníctvo je nástroj zvyšovania zamestnanosti –
potvrdzujú to odborníci a odborníčky z viacerých krajín
Európskej únie, ktorí/ktoré sa 10. Septembra 2014 zišli
na medzinárodnej konferencii „Je dobrovoľníctvo cesta k
zamestnaniu?“ v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici. Konferenciou vyvrcholí dvojročný projekt
„Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu“ (VOLWEM –
Volunteering – Way to Employment) realizovaný pod
vedením Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viac informácií o konferencii a projekte
VOLWEM nájdete na http://volwem.dobrovolnickecentra.sk. Projekt VOLWEM je
financovaný s podporou Európskej komisie, Programom celoživotného vzdelávania Partnermi
projektu sú Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Platforma dobrovoľníckych centier a
organizácií, Volunteer Scotland, Dobrovoľníčke centrum z Ústí nad Labem a dobrovoľnícke
centrá z Banskej Bystrice, Nitry, Košíc a Prešova.
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12. september 2014
INFORMATIKA V BYSTRICI A BYSTRICA V INFORMATIKE
Pri príležitosti 25 rokov existencie Katedry informatiky na Fakulte prírodných vied
Univerzity Mateja Bela a nedožitých 75. narodenín zakladateľa katedry prof. Ing. Jána
Koleničku, CSc. sa 12. septembra 2014 uskutočnil na Katedre informatiky slávnostný
vedecký seminár. Seminár bol špecifický zameraním na historický pohľad vnímania Banskej
Bystrice ako nositeľa informatických koncepcií na Slovensku a
zároveň na aktívnu úlohu prof. Koleničku v tejto oblasti na UMB,
so širšou väzbou na ostatné akademické pracoviská bývalého
Československa. Veríme, že Banská Bystrica znovu získa
významné miesto v oblasti informačných technológií na Slovensku.
Tento trend možno vnímať pri pohľade na príchod zabehnutých IT
firiem do mesta pod Urpínom, ako aj vznik nových spoločností, v
ktorých si úspešne nachádzajú zamestnanie absolventi štúdia
aplikovanej informatiky na Katedre informatiky FPV UMB.
Snahou katedry, založenej prof. Koleničkom, je rozvíjať činnosť v
regióne aj v tejto oblasti. Prvé významné kroky už boli urobené.

25. september 2014
Účasť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na festivale vedy – Noc výskumníkov 2014
Dňa 26. septembra 2014 sa Katedra
psychológie Pedagogickej fakulty UMB už
štvrtýkrát zúčastnila festivalu vedy Noc
výskumníkov v Banskej Bystrici. Projekt
FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na
Slovensku bol podporovaný zo 7.
rámcového programu pre výskum a
technologický rozvoj Európskej komisie,
od roku 2014 je to nový rámcový program
pre výskum a inovácie – Horizont 2020.
Noc
výskumníkov
je
paralelne
organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are
amongus“ – Výskumníci sú medzi nami priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“
ľudí s neobyčajným povolaním. Podujatie s názvom Veda je dobrodružstvo prebiehalo celý
deň v priestoroch Europy Shopping Centra na všetkých poschodiach a tvorilo ho celkove 21
stánkov v zastúpení Univerzity Mateja Bela, Slovenskej akadémie vied, Štátnej ochrany
prírody a občianskych združení a agentúr. Celoslovenské podujatie Noc výskumníkov je
organizované s cieľom pútavo a príťažlivo sprístupniť výsledky vedeckej komunity na
Slovensku.
16. – 18. október 2014
Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní
Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod týmto názvom zorganizovala Katedra odbornej
jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty UMB v dňoch 16. – 18. októbra 2014, po dvoch
rokoch od konferencie Cudzie jazyky ako most k odborným vedomostiam a znalostiam. Ako
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naznačujú názvy konferencií, naším cieľom je vytvoriť fórum na výmenu skúseností
a odborných poznatkov v oblasti vyučovania cudzích jazykov na odborných vysokých
školách a upozorniť na pridané hodnoty, ktoré
výučba cudzích jazykov prináša v odbornom
vzdelávaní. Na jednej strane je to rozšírenie
poznatkov z daného odboru prostredníctvom
cudzojazyčných zdrojov, ide teda o podporu
odbornosti študentov, na druhej strane je to
prínos v oblasti získavania všeobecných
komunikačných a študijných zručností u
študentov, ktoré sú rozvíjané na základe
moderných vyučovacích metód používaných pri
výučbe cudzích jazykov.
22. – 24. október 2014
Hudba v živote človeka XI. medzinárodné sympózium o zborovom speve
CANTUS CHORALIS SLOVACA v Banskej Bystrici
V dňoch 22. – 24. októbra 2014 sa v Banskej
Bystrici konalo už jedenáste medzinárodné
sympózium o zborovom speve Cantus Choralis
Slovaca 2014, ktoré bolo zamerané v nosnej téme
na Hudbu v živote človeka. Zborový spev a jeho
spoločenský aspekt, skladateľ – interpret –
poslucháč a dalo priestor aj mladým vedcom –
doktorandom z Českej a Slovenskej republiky
Medzinárodné sympózium o zborovom speve
CANTUS CHORALIS SLOVACA sa koná
pravidelne od r. 1994 striedavo každý druhý rok
s podujatím AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA (medzinárodná súťažná prehliadka
vysokoškolských speváckych zborov) podľa vzoru podobného podujatia, akým je CANTUS
CHORALIS.
6. – 7. november 2014
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA DETERMINANTY SOCIÁLNEHO
ROZVOJA 2014: Vzdelávanie ako determinanty rozvoja sociálneho podnikania
V dňoch 6. a 7. novembra 2014 sa na
Ekonomickej fakulte UMB konal XII.
ročník
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Determinanty sociálneho
rozvoja
2014:
Vzdelávanie
ako
determinanty
rozvoja
sociálneho
podnikania. Záštitu nad konferenciou
prevzal minister práce, sociálnych vecí a
rodiny SR Ján Richter. Konferenciu
organizovali
Katedra
verejnej
ekonomiky a regionálneho rozvoja
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Ekonomickej fakulty UMB a Inštitút ekonomických vied Ekonomickej fakulty UMB ako
jednu zo záverečných aktivít projektu KEGA č. 037UMB 4/2013 Inovatívny študijný program
Sociálna ekonomika a podnikanie. Odbornou garantkou konferencie bola prof. PaedDr.
Gabriela Korimová, PhD. Konferenciu podporilo Regionálne európske informačné centrum
v Banskej Bystrici, člen Europe Direct. Konferencia bola tematicky venovaná problematike
vysokoškolského vzdelávania o sociálnej ekonomike a podnikaní.
6. – 8. november 2014
(Ako) učiť ochranu prírody na vysokých školách?
V dňoch 6. až 8. novembra 2014 sa na
Fakulte prírodných vied UMB v Banskej
Bystrici
uskutočnila
vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou.
Jej cieľom bolo upozorniť na aktuálne
úskalia výučby modernej ochrany
prírody, resp. biológie ochrany prírody
na slovenských vysokých školách a
začať diskusiu na danú tému. Snahou
bolo tiež pokúsiť sa nájsť odpoveď na
otázku, kam smeruje ochrana prírody na
Slovensku a ako reagujú na súčasný trend vývoja vysoké školy, resp. ako majú orientovať
absolventov, ktorí sa chcú uplatniť v praxi ochrany prírody, prípadne vyučovať biológiu na
základných a stredných školách. Usporiadateľmi konferencie bola Katedra biológie a ekológie
FPV UMB v Banskej Bystrici, Agentúr ochrany prírody a krajiny Českej republiky v Prahe a
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

10. – 14. november 2014
Dni vedy a otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Aktivity zahrňovali popularizačné prednášky, prezentácie centier doktorandov, centier
excelentnosti a prezentácie študijných programov.

11. november 2014
60. výročie vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici
V akademickom roku 2014/2015 si Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela (PF UMB) v
Banskej Bystrici pripomína 60. výročie vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej
Bystrici. Pedagogická fakulta UMB začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/1950,
keď bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite
v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954 – Vyššia pedagogická
škola. Dňa 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedagogickej
fakulty sa začala písať v júli 1992, keď sa sta la súčasťou Univerzity Mateja Bela
Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Univerzitné vzdelávanie v dilemách súčasnej
doby sa uskutočnila 12. novembra 2014. Jej cieľom bolo zhodnotiť celospoločenský význam
vzdelávania a nezastupiteľný zástoj a úlohu pedagogického, sociálneho a behaviorálneho
výskumu v historických, aktuálnych a perspektívnych súvislostiach vo vzťahu k edukačnej
praxi. Jednotlivé podujatia poctili svojou prítomnosťou nielen zamestnanci fakulty a ich
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slovenskí kolegovia, ale aj odborníci z Fínska, Nórska, Veľkej Británie, Belgicka, Poľska
a Českej republiky.

12. november 2014
Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Cieľom dňa otvorených dverí bolo umožniť záujemcom o štúdium vrátane širšej odbornej
verejnosti navštíviť pracoviská fakulty a univerzitné pracoviská, dozvedieť sa osobne
informácie o podmienkach štúdia, študijných programoch, prehliadnuť si univerzitné priestory
a zúčastniť sa sprievodných podujatí.

12. november 2014
Na UMB prednášal oxfordský profesor John Lennox
Dňa 12. novembra 2014 v aule Beliana na Filozofickej fakulte
UMB v Banskej Bystrici prednášal prof. John C. Lennox, MA.,
PhD., DPhil., DSc. na tému Pochováva veda Boha? John Lennox je
profesorom matematiky a filozofi e vedy na Univerzite v Oxforde.
Je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti vedy, filozofie a
náboženstva. Pravidelne prednáša na mnohých univerzitách
a akademických inštitúciách nielen v Anglicku, ale aj v zahraničí.
Napísal niekoľko kníh skúmajúcich vzťah medzi vedou a
kresťanstvom, podieľal sa na rade televíznych debát s niektorými
z popredných svetových ateistických mysliteľov (napr. s
Richardom
Dawkinsom,
Christopherom Hitchensom, Peterom
Singerom). Niekoľko rokov pôsobil v
ústave matematiky na University of
Wales v Cardiffe, kde mu bol za jeho
výskum udelený titul DSC. Je tiež
držiteľom titulu MA a DPhil.
z Oxfordskej univerzity a MA v
odbore bioetika na univerzite v
Surrey.

12. november 2014
Výsledky projektu počas záverečnej konferencie
Záverečná konferencia v rámci aktivity 1.3 projektu „Mobility – podpora vedy, výskumu
a vzdelávania na UMB” (ITMS kód: 26110230082, spolufinancovaného Európskym
sociálnym fondom) sa uskutočnila dňa 12. novembra 2014 v priestoroch Pedagogickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici ako súčasť konferencie „Univerzitné vzdelávanie v dilemách
súčasnej doby“ (konanej pod záštitou dekana PF UMB prof. PaedDr. V. Korima, CSc.)
v rámci osláv 60. výročia vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici.
Zúčastnilo sa jej cca 80 domácich a zahraničných expertov v oblasti edukačného výskumu a
univerzitného vzdelávania zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Nórska a
Fínska.
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27. november 2014
HODNOTENIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V KANADE
VÝSKUM KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V KANADE
Odborná prednáška profesora Roberta Shipleyho z kanadskej University of Waterloo
V rámci spolupráce s Katedrou verejnej ekonomiky a regionálneho
rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
sa dňa 27. novembra 2014 uskutočnila na Filozofickej fakulte UMB
zaujímavá prednáška nielen pre študentov Katedry európskych
kultúrnych štúdií venovaná téme kultúrneho dedičstva a jeho ochrane.
Téma bola reflektovaná z pohľadu odborníka na oblasť kultúrneho
dedičstva, profesora Roberta Shipleyho. Pán profesor sa aktívne
spolupodieľa na výučbe na Ekonomickej fakulte UMB v rámci projektu
Mobility – enhancing research, science and education at the Matej Bel
University,
ITMS
code-2611023008,
operačného
programu
vzdelávania, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

OCENENIA, UDELENIE ČESTNÉHO TITULU Dr. h. c.
30. január 2014
Zlatá medaila Leva Tolstého pre Slavomíru Očenášovú – Štrbovú
Slavomíra Očenášová-Štrbová sa stala ako prvá žena
laureátkou Európskej ceny pre spisovateľov a
publicistov - Zlatej medaily Leva Tolstého.
Udelilo jej ju Prezídium Európskej únie umenia 30.
januára 2014 v Prahe.
Po laudátiu prezidenta EÚU Petra Vašíčka odovzdal
laureátke cenu viceprezident EÚU pre východnú
Európu Genadij Bazajev.
„Každý umělecký a kulturní počin člověka nebo
skupiny lidí, který
druhé
duševně
obohacuje,
vnitřně
naplňuje, zušlechťuje,
činí šťastnějším a
především spojuje, si
zaslouží přinejmenším
gesto uznání, ne-li
veřejné ocenění. A
právě zde nalézá EUU své základní poslání. Člověk je bohatý
jedině tím, co učinil pro druhé (J. W. Goethe).“
(Z příležitostného bulletinu k slavnosti.).
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23. september 2014
Otvorenie akademického roka 20014/2015
Dňa 23. 9. 2014 sa v aule Beliana uskutočnilo slávnostné
otvorenie akademického roka 2014/2015 na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie sa uskutočnilo
za prítomnosti vedenia UMB, vedenia fakúlt UMB a
taktiež
vzácnych
hostí
z
iných
slovenských
a zahraničných univerzít, štátnej správy, samosprávy a
partnerov UMB. Na pôdu univerzity prvý krát zavítal Peter
Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Na otvorení akademického roka 2014/2015 bola odovzdaná Cena rektorky v oblasti vedeckopedagogickej a v oblasti umenia za rok 2013.
Cenu získali:
Názov kategórie:
Autor:
Súbor vedeckých
monografií:

Vedecká monografia
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. (PF UMB)
Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte
Škola v súčasnom svete. Skrytý obraz budúcnosti

Názov kategórie:
Vedecká monografia
Autor:
doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. (FF UMB)
Dvojdielna monografia:
Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
1. časť: Výučba angličtiny žiakov s dys-poruchami
2. časť: Výučba angličtiny žiakov s autizmom v spoluautorstve s PaedDr. Ivanou Ivančíkovou
Názov kategórie:
Súbor vedeckých štúdií
Autor:
Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. (FPV UMB)
Súbor vedeckých štúdií:
 Local, among-site, and regional diversity patterns of benthic macroinvertebrates in high
altitude waterbodies: do ponds differ from lakes? Hydrobiologia 723/The International
Journal of Aquatic Sciences
 Sacred fish: on beliefs, fieldwork, and freshwater food webs in Tibet. Frontiers in Ecology
and the Environment 11
 Stable isotopes reveal that cironomids occupy several trophic levels within West
Greenland lakes: implications for food web studies. Limnology and Oceanography 58
 Chironomid (Diptera) distribution in Tibetan streams with different glacial influence.
Insect Conservation and Diversity 5 (4)
 The sediments of Lake Lögurinn – a unique proxy recosrd of Holocene glacial meltwater
variability in eastern Iceland. Quaternary Science Reviews 38.
Názov kategórie:

Vysokoškolská učebnica
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Kolektív autorov:

Vysokoškolská
učebnica:
Názov kategórie:
Autor:
Iný výstup pre prax:

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (FPV UMB)
RNDr. Marek Skoršepa, PhD. (FPV UMB)
RNDr. Šimon Budzák, PhD. (FPV UMB)
Teória chemickej väzby

Iný výstup pre prax
doc. Ing. Ján Orieška, PhD. (EF UMB)
Služby cestovného ruchu I.
Služby cestovného ruchu II.

29. október 2014
Udelenie titulu PROFESOR EMERITUS UMB
Dňa 29. 10. 2014 rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr.
Beata Kosová, CSc. na základe rozhodnutia Vedeckej
rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo
dňa 24. 4. 2014 udelila na Vedeckej rade UMB prof.
PhDr. Ľudovítovi Višňovskému, CSc. a prof. Mgr.
Belovi Felixovi, PhD. čestný titul profesor emeritus
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za
významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania.
30. októbra 2014
Udelenie titulu Doctor honoris causa UMB prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc.
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici, ktoré
sa konalo dňa 30. októbra 2014, udelili
čestný doktorát Doctor honoris causa
Univerzity Mateja Bela prof. PhDr.
Jurajovi Dolníkovi, DrSc. Univerzitný
profesor Juraj Dolník sa spolupodieľa
svojou vedeckou a pedagogickou
aktivitou, ako aj ďalšou spoločenskou
angažovanosťou na rozvoji jazykovedy a
translatológie, šírení hodnôt vzdelanosti, humanizmu a kultúry v domácom a medzinárodnom
kontexte. Udelenie titulu Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela prof. PhDr. Jurajovi
Dolníkovi, DrSc., má svoje opodstatnenie ako vyjadrenie
uznania a úcty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
tejto výnimočnej osobnosti súčasnej slovenskej a európskej
jazykovedy
a
národnej
kultúry
za
celoživotnú
vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu Titul slávnostne
udelila Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka
UMB.

