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Slávnostný krst prvého slovenského slovníka diplomacie
na FPVaMV UMB

V

priestoroch Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela bol 17.
februára 2014 slávnostne uvedený do života prvý slovenský Slovník diplomacie,
ktorého autorom je PhDr. Erik Pajtinka,
PhD. z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB.
Na slávnostnom krste publikácie sa
zúčastnili podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, poslanec
Európskeho parlamentu Eduard Kukan,
rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beata
Kosová, CSc., dekan FPVaMV UMB
prof. PhDr. Ján Koper, PhD. a vedúci
Katedry medzinárodných vzťahov
a diplomacie FPVaMV UMB prof. PhDr.
Peter Terem, PhD.. Symbolickému krstu
publikácie predchádzala moderovaná
panelová diskusia M. Lajčáka a E. Kukana so študentmi FPVaMV UMB na tému
Diplomacia a diplomatická služba SR po

dvadsiatich rokoch: súčasné a budúce
výzvy, v ktorej sa rečníci venovali o. i.
počiatkom formovania diplomatickej
služby SR a s tým spojeným problémom,

ale aj aktuálnym zahraničnopolitickým
témam, akou je napr. otázka uznania
samostatnosti Kosova.
Odborná publikácia Slovník diplomacie je prvá svojho druhu od
slovenského autora a vôbec prvé takéto
dielo vydané v Slovenskej republike.
Obsahuje systematický precízny výklad
odbornej terminológie používanej v súčasnej diplomatickej praxi, ako aj viaceré heslá z moderných dejín diplomacie,
diplomatického a konzulárneho práva.
Autor v práci čerpal nielen z odbornej
literatúry a dokumentov, ale aj z početných osobných rozhovorov s poprednými
diplomatmi počas svojich domácich
a zahraničných stáží, vďaka čomu je
v publikácii mnoho cenných autentických
informácií a poznatkov z diplomatickej
praxe.
Publikáciu mladého vysokoškolského pedagóga PhDr. E. Pajtinku, PhD.
ocenil aj Miroslav Lajčák: „Na Slovensku je stále málo odbornej literatúry
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medzinárodných vzťahov a ako cenný
zdroj poznatkov o diplomacii pre odbornú verejnosť, ale určite nájde uplatnenie
aj v diplomatickej praxi ako praktická
príručka pre diplomatov – osobitne
tých, ktorí začínajú svoju diplomatickú
kariéru“, dodal M. Lajčák.
Slovník diplomacie vydalo bratislavské vydavateľstvo PAMIKO, ktorého
riaditeľka p. Lýdia Míková venovala
na slávnostný krst originálny darček –
tortu v tvare slovníka. „Vydavateľovi
patrí veľká vďaka za kvalitne odvedenú
prácu na knižnom a redakčnom
spracovaní
publikácie, ako aj za
spraco
maximálne
ústretový prístup“,
maxim
uviedol
uvied E. Pajtinka.
na túto tému. Okrem toho, ten slovník
je veľmi aktuálny. Napriek tomu, že
diplomacia je veľmi stará a dynamicky
sa vyvíja, hlavne v posledných rokoch
v súvislosti s naším členstvom v Európskej únii. Je veľmi dobré, že sú tam
aj anglické ekvivalenty tých výrazov.
Vyzdvihnúť chcem aj to, že je napísaná

zrozumiteľne“,
“,
povedal. „Pub-likácia môžee
slúžiť nielen
ako výborná
pomôcka pre
študentov
diplomacie a

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
do
FPVaMV UMB
Foto:
Martina MleF
ččenková, FPVaMV
UMB

PRÍSPEVKY REKTORÁTU

Zahraničné návštevy na UMB
Dňa 20. februára 2014 navštívil Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky Dr. Csaba BALOGH, v sprievode II. tajomníka Pála
VENYERCSANA. Cieľom ich v poradí
druhého stretnutia s vedením univerzity
bola osobná prezentácia esejistickej
súťaže pod názvom Moja vízia Vyšehradskej spolupráce, ktorú vyhlasuje
Veľvyslanectvo Maďarska na Slovensku
v spolupráci s Výskumným centrom slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Fakultou medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave, s

podporou Medzinárodného vyšehradského fondu pre študentov vysokých
škôl na Slovensku. Predstavitelia UMB
informovali o aktuálnej spolupráci a o
rôznorodých aktivitách s inštitúciami v
Maďarskej republike. Projekt veľvyslanectva označili ako mimoriadne pozoruhodný a vyjadrili mu plnú podporu.
Hostí prijali rektorka UMB Dr. h. c. prof.
PhDr. Beata Kosová, CSc., prorektor pre
vzťahy s verejnosťou UMB doc. PaedDr.
Štefan Porubský, PhD., prodekan pre
medzinárodné vzťahy Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB doc. PhDr. Branislav Kováčik,

PhD. a zástupca z Katedry hungaristiky
Filozofickej fakulty UMB PhDr. Zoran
Ardamica, PhD.
Informácie o súťaži nájdete aj na
univerzitnom webe: http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/
download/Essay_HU_V4.pdf.
Dňa 1. apríla 2014 navštívila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici zástupkyňa ukrajinskej Európskej univerzity v
Kyjeve, splnomocnená rektorom Ivanom
Tymošenkom, pani Ivanna V. IEDGAR,
Ph.D, ktorú sprevádzal generálporučík
Honor. prof. Dr. h. c. JUDr. Jozef ZAŤKO,
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predstaviteľ organizácie ICOCRIM
Slovak Bureau, prezident Európskeho
inštitútu ďalšieho vzdelávania. Touto
návštevou nadviazala UMB prvý kontakt so súkromnou univerzitou, ktorá
má na Ukrajine niekoľko pobočiek.
Výsledkom rokovania je Memorandum
o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy,
výskumu a kultúry, podpísané rektormi
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oboch univerzít. Rysuje sa spolupráca
najmä v oblasti bezpečnostných štúdií,
politických vied a cestovného ruchu.
Obe strany tlmočili záujem o rozvinutie
perspektívneho partnerstva v akademickej sfére. Hostí prijali rektorka UMB Dr.
h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,
prorektor pre vzťahy s verejnosťou UMB
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. a

prodekan pre medzinárodné vzťahy Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB doc. PhDr. Branislav
Kováčik, PhD.
Mgr. Jana Čillíková
referát medzinárodnej
spolupráce R-UMB
Foto: Ing. Marián Lihan

NAŠI JUBILANTI
Viacerí zamestnanci univerzity oslávia v období mesiacov marec – apríl 2014 významné životné
jubileum. V mene všetkých zamestnancov, študentov a priateľov univerzity im srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov prajeme všetko najlepšie, veľa pevného zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom
i profesionálnom živote.
Redakčná rada
Erika Hufková
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
Wagnerová Alena
doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Ing. Juraj Bot
Ing. Beáta Nemcová
Jozef Fuňa
Anna Piliarová
Ivan Kyzúr
prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Ing. Igor Prokop

PhDr. Eva Koperová
Ing. Peter Sabo, CSc.
Jela Stančíková
Dr.h.c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Anna Rybošová

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
Ing. Peter Sabo, CSc.
doc. PhDr. Anna Ondrejková, CSc.
Margita Sorgerová
Marcela Goljanová
Milota Šrenkelová
Mária Zacharová
Ružena Vařeková
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Médiá o nás
Dátum

Periodikum

Príspevok

Obsah

Aktuality SK –
internetové noviny

ZPH 2014: Ďalší
úspech, Farkašová
zlatá aj v obrovskom
slalome.

Lyžiarka Henrieta Farkašová triumfovala aj
v nedeľňajšom obrovskom slalome zrakovo
postihnutých na ZPH 2014 v Soči. Navádzačka bola
Natália Šubrtová (študentka FPVaMV UMB).

17. 3. 2014

Pravda

Slováci začali
paraolympiádu
dvoma medailami.
Farkašová zlatá.

Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou
Šubrtovou (študentka FPVaMV UMB) získali zlatú
medailu v zjazde zrakovo postihnutých na ZPH Soči
2014.

Slováci začali
paraolympiádu
zlatou a striebornou
medailou.

Zlato a striebro získalo Slovensko na úvod
zjazdárskych súťaží na zimných paraolympijských
hrách v Soči. Henrieta Farkašová s navádzačkou
Natáliou Šubrtovou (študentka FPVaMV) vybojovali
zlatú medailu v zjazde zrakovo postihnutých.

www.teraz.sk

Slovenský lyžiar
Adam Žampa obsadil
v slalome skvelé 6.
miesto.

Slovenský lyžiar Adam Žampa (študent EF UMB)
obsadil v slalome na ZOH v Soči 2014 skvelé 6.
miesto.

22. 2. 2014

www.joj.sk

Adam Žampa opäť
útočil na medailu!
Skvelé 6. miesto
v slalome.

Skvelé 6. miesto obsadil slovenský reprezentant
Adam Žampa (študent EF UMB) na ZOH v Soči
2014.

22. 2. 2014

Pravda

Skvelý Žampa v
slalome na 6. mieste,
šampiónom Matt.

Skvelé 6. miesto obsadil slovenský reprezentant
Adam Žampa (študent EF UMB) v slalome na ZOH
v Soči 2014.

www.cas.sk

Slovenská štafeta
na skvelom šiestom
mieste! Finišman
Kazár mal na trati
problémy.

Biatlonová mix štafeta zažila dnes olympijskú
premiéru. Slováci v zložení Gereková, Kuzminová,
Hurajt (absolvent FHV UMB) a Kazár (absolvent
FHV UMB) skončila na skvelom šiestom mieste.

Plus 1 deň

Kazár zlomil pušku:
Slovenskí biatlonisti
v mix štafete po
heroickom výkone na
šiestej priečke.

Slovenská zmiešaná štafeta v zložení Jana Gereková,
Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt (absolvent
FHV UMB) a Matej Kazár (absolvent FHV UMB)
skončili na ZOH v Soči 2014 na 6. mieste.

SME

Naša biatlonová
štafeta išla výborne,
Kazár siahal v cieli
na piate miesto.

Slováci v zložení Gereková, Kuzminová, Hurajt
(absolvent FHV UMB) a Kazár (absolvent FHV
UMB) obsadili v miešanej štafete na ZOH v Soči
2014 šieste miesto.

www.joj.sk

ZPH 2014:
Slovensko má tretie
zlato, postarala s oň
Farkašová.

V poslednej disciplíne alpského lyžovania
– obrovskom slalome zrakovo postihnutých –
triumfovala opäť Henrieta Farkašová s navádzačkou
Natáliou Šubrtovou (študentka FPVaMV UMB).

8. 3. 2014

8. 3. 2014

24. 2. 2014

19. 2. 2014

19. 2. 2014

19. 2. 2014

16. 2. 2014

Webnoviny

Ing. Marián Lihan, referát marketingovej komunikácie R UMB
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PRÍSPEVKY FAKÚLT

Predstavujeme novú Katedru translatológie
Filozofickej fakulty UMB
Ako sme uviedli v predchádzajúcom
čísle Spravodajcu UMB, na Filozofickej
fakulte našej univerzity nastali od januára
2014 organizačné zmeny. Jednou z nich je
rozčlenenie pôvodnej Katedry slovenského
jazyka a literatúry na tri nástupnícke
pracoviská – Katedru slovenského jazyka a komunikácie, Katedru slovenskej
literatúry a literárnej vedy a na Katedru
translatológie. Posledne menovaný
subjekt vznikol z pôvodného Oddelenia
prekladateľstva a tlmočníctva Katedry
slovenského jazyka a literatúry Fakulty
humanitných vied UMB. Aj keď uvedené
katedry fungujú pod týmito názvami len
pár mesiacov, ich história sa začala písať
pred niekoľkými rokmi či desaťročiami.
Počiatky translatologického výskumu
a vyučovania prekladateľstva a tlmočníctva v Banskej Bystrici sa viažu k roku 1997,
kedy vznikla na UMB Filologická fakulta.
Po desiatich rokoch sa zlúčila s Fakultou
humanitných vied s ponukou študijného
odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v
programoch jednotlivých cudzích jazykov
a kultúr. Aj napriek tomu, že tento odbor
sa stal dominantným v rámci portfólia

celej fakulty, univerzita nedisponovala
pracoviskom, v ktorom by sa sústredil
pod jednu strechu pedagogický a vedecký
potenciál v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Stalo sa tak až tohto roku na
novej Filozofickej fakulte UMB vznikom
Katedry translatológie.
Katedra v oblasti štúdia organizačne
a pedagogicky zabezpečuje tzv. translatologický základ pre všetky programy
v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo. Štúdium programov
v uvedenom odbore predpokladá, že istú

časť základných poznatkov a vedomostí
si potrebujú osvojiť všetci študenti bez
rozdielu jazykovej špecializácie. Preto sa
vytvorila štruktúra predmetov združených
v translatologickom základe. Študijný
plán translatologického základu zahŕňa
vyučovanie translatológie (všeobecnej
teórie prekladu a tlmočenia), disciplíny
literárnovedného pozadia s dôrazom na
medzi literárne špecifiká (prekladová
literatúra, literárna komparatistika), komparatívnu lingvistiku a ďalšie predmety,
nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa
a tlmočníka. Zostavený
program sa zameriava aj
na praktické cvičenia zo
slovenčiny pre prekladateľov a tlmočníkov, teda
slovenčiny ako štátneho
jazyka, keďže zvládnutie jednotlivých rovín
systémovej lingvistiky
je nevyhnutným predpokladom úspešného
štúdia budúcich translatológov. Jazyková kompetencia študentov sa
teda dotýka písomného i ústneho prejavu
v slovenskom jazyku v prekladateľskej
praxi. Koncepcia vychádza zo skutočnosti,
že translátor v rámci Európskej únie tlmočí
a prekladá predovšetkým z/do materinského jazyka (vzťah východiskový – cieľový
jazyk).
Členovia katedry sa vo vedeckej oblasti orientujú na výskum teórie všeobecnej
translatológie (PhDr. Anita Huťková,
PhD.), špeciálnych disciplín i praxeológie
prekladu; komparáciu jazykov (PhDr.
Ladislav György, PhD.), s čím súvisí

aj výskum lingvokulturologickej sféry
konkrétnych geograficko-kultúrnych
celkov (PaedDr. Eva Čulenová, PhD.);
ako aj na výskum synchrónnej lingvistiky
korešpondujúci s potrebami absolventa
odboru prekladateľstva a tlmočníctva v
praxi. Osobitný priestor je vymedzený
recepcii inonárodných literatúr a literárnej
komparatistike (PhDr. I. Šuša, Ph.D.).
V súvislosti s načrtnutým portfóliom
vedeckovýskumných, odborných i pedagogických aktivít sa katedra venuje aj
výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
PhDr. I. Šuša, Ph.D. pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Neapole (Taliansko),
PhDr. Ladislav György, PhD. v Segedíne
(Maďarsko).
Členovia Katedry translatológie publikovali množstvo monografií, vedeckých štúdií, odborných článkov doma
aj v zahraničí a udržujú bohaté kontakty
s ďalšími filologicky a translatologicky
zameranými pracoviskami na Slovensku
a v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Česko
a i.). Organizačne sa podieľajú na medzinárodných vedeckých podujatiach (napr.
konferencia Preklad a tlmočenie), resp.
participujú na aktivitách v redakčných
a vedeckých radách filologicky a prekladovo orientovaných časopisov (napr.
Nová Filologická Revue, Kritika prekladu,
Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények a i.).
Nemenej dôležitý je i fakt, že vekový priemer členov Katedry translatológie je 36
rokov – ide teda o mladý kolektív, ktorý
vytvára výrazný pedagogický a vedecký
výkon pre Filozofickú fakultu a Univerzitu
Mateja Bela.
PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Foto: archív katedry
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Prednáška o fínskom vzdelávacom systéme
na pôde Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB
nistického prístupu k vzdelávaniu s
cieľom posilnenia tolerancie voči všetkým žiakom cez prizmu rešpektovania
diverzity vo vzdelávaní, pretože podľa
jeho slov „vzdelávanie nie je o chybách,
a to čo je dôležité, je naučiť sa učiť,
pretože škola je súčasťou života.“
Prednášku zorganizovala Katedra európskych kultúrnych štúdií FF
UMB v spolupráci s Katedrou teológie
a katechetiky Pedagogickej fakulty
UMB, na ktorej profesor Saari hosťuje
v rámci medzinárodného projektu.
O záujme študentov svedčí ich aktívna účasť v podobe otázok, ktoré sú
dôkazom ich zanietenosti nielen pre
fínsky vzdelávací systém, ale aj fínsku
kultúru. Najpertraktovanejšími témami
boli problematika jazykovej diverzity
vo Fínsku, gastronómia, kultúrne dedičstvo krajiny, interkultúrne rozdiely,
implementácia Bolonského procesu vo
Fínsku a národná charakteristika Fínov.

Dňa 13. februára 2014 sa študenti
Katedry európskych kultúrnych štúdií
Filozofickej fakulty UMB dozvedeli
mnoho nových a pre štúdium prínosných
informácií na tému fínsky vzdelávací
systém a fínska kultúra počas prednášky
experta na oblasť školského hodnotenia
profesora Seppa Saariho.
Realizované stretnutie s pánom
profesorom sa nieslo v duchu huma-

PaedDr. Janka Pálková, PhD.
Mgr. Anna Slatinská
KEKŠ FF UMB
Foto: Bc. Tatiana Murínová

Podpora doktorandov prostredníctvom plánu
osobného rozvoja (O projekte po projekte)
Vo februári 2014 sa skončil jednoročný projekt Podpora doktorandov
prostredníctvom plánu osobného rozvoja
(Empowering Doctoral Candidates through Personal Development Planning),
ktorý získal finančnú podporu z bilaterálneho programu Rakúsko-Slovensko.
Koordinátorom projektu bola Viedenská
univerzita vo Viedni (Universität Wien),
projektovými partnermi boli Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici (pod
koordináciou Filozofickej fakulty – doc.
Bitušíkovej a Dr. Zemaníkovej) a Univerzita Komenského v Bratislave.
Doktorandské štúdium v Európe
prešlo v poslednom desaťročí veľkými zmenami. Výskum síce ostal
jednoznačne najdôležitejšou súčasťou
doktorandského štúdia, ale cesty k získaniu akademického titulu PhD. („philosophiae doctor“) a úloha tohto titulu
v spoločnosti sa zmenili. Vedecký titul

už neznamená len kariéru v akademickej a výskumnej sfére, ale mal by byť
vyhľadávanou a najlepšou kvalifikáciou
v každej oblasti ekonomiky a spoločnosti. Tomu sa prispôsobila nová organizácia doktorandského štúdia v mnohých
krajinách Európy (s výnimkou Slovenska). Normou vo
väčšine krajín sa
stali doktorandské školy a centrá (celo univerzitné, fakultné
alebo tematické
a multidisciplinárne). Súčasťou
štúdia sú rôzne
formy získavania
všeobecných
zručností, potrebných pre
zamestnanie

v rôznych sektoroch, a veľká pozornosť
sa venuje zvyšovaniu kvality školiteľstva prostredníctvom profesionálneho
rozvoja a ďalšieho vzdelávania školiteľov. Univerzity vyvíjajú množstvo
stratégií, programov a produktov, ktoré
majú pomôcť doktorandom zhodnotiť
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ich výskumom nadobudnuté vedomosti
a zručnosti a plánovať ich ďalší rozvoj
a kariéru. Tieto stratégie sa označujú
spoločným názvom „personal development planning (PDP)“ – plán osobného
rozvoja. Slúžia jednak doktorandom
samotným, ale môžu pomôcť aj školiteľom pri monitoringu progresu každého doktoranda. Viedenská univerzita
a najmä jej Centrum pre doktorandské
štúdiá už niekoľko rokov rozvíja a ponúka špeciálne programy a kurzy pre
doktorandov. Vďaka vynikajúcim kolegiálnym vzťahom ponúklo centrum
spoluprácu aj Univerzite Mateja Bela
a Univerzite Komenského.
Jednoročný projekt sa zameriaval
predovšetkým na doktorandov z troch
participujúcich univerzít. Z každej univerzity sa projektu zúčastnilo šesť študentov doktorandského štúdia. V doktorandskom tíme UMB mali zastúpenie
Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta
a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Účastníkov projektu
sme vyberali na základe prihlásenia po
otvorenej výzve. Je smutné, že z veľkého počtu doktorandov na UMB sa prihlásili len ôsmi, čo svedčí buď o veľkej
preťaženosti doktorandov alebo ich
nezáujme na osobnom a kariérnom raste.
Vybratí uchádzači sa spolu s kolegami z Viedenskej univerzity a Univerzity
Komenského zúčastnili dvoch medzinárodných interdisciplinárnych workshopov (Tále, júl 2013 a Viedeň, február
2014), kde sa aktívne zapojili do tvorby
plánu osobného rozvoja reflexiou svojich silných a slabých stránok, pričom
využívali rôzne interaktívne metódy
práce (gallery walk, intervision). Vymenili si skúsenosti z doktorandského
štúdia, získali nové kontakty a vytvorili
komunitu doktorandov z viacerých
inštitúcií. Hlavným výstupom bolo
uvedomenie si vlastnej zodpovednosti,
možností a schopností pri plánovaní
svojej kariéry. Na druhom workshope vo
Viedni sa účastníci venovali príprave písania projektov na konkrétnom príklade
pokračujúceho projektu v rámci Akcie
Rakúsko-Slovensko.
Projekt pomohol mladým vedcom
a vedkyniam z troch univerzít a z rôznych disciplín nadviazať nové kontakty, dozvedieť sa o úskaliach kolegov
z iného akademického prostredia, ale
najmä im zvýšil povedomie o potrebe
plánovať a budovať svoju kariéru od
začiatku doktorandského štúdia. Svoje
dojmy naši doktorandi a doktorandky
hodnotili nasledovne:
„Projekt vo mne vyvolal pozitívne
pocity, nakoľko som mal možnosť spo-
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znať zaujímavých doktorandov z rôznych
polí pôsobnosti a vymeniť si s nimi
skúsenosti z výskumu. Projekt bol zameraný na identifikáciu silných a slabých
stránok osobnosti, možnosti realizácie
vlastného časového plánovania využitím
širokej škály foriem a metód pre zvýšenie
efektivity time-managementu (PDP). Vo
Viedni sme dostali informácie k tvorbe
projektov s kľúčovými oblasťami, ktorým
je potrebné sa venovať zvlášť. Mal som
možnosť konfrontovať svoje názory
so skúsenými odborníkmi. Rozšíril
som si rozhľad o možnostiach rozvoja
osobnostných kvalít a organizačného
zabezpečenia projektov.“
„Tvorba projektov je súčasťou práce
výskumníkov, a preto ako doktorandka
veľmi oceňujem prípravu aj v tomto

vedných disciplín, ktoré v niektorých
kontextoch boli veľmi rozdielne (najmä
čo sa týka systému), kým v niektorých
kontextoch veľmi podobné (najmä
osobná rovina a problémy súvisiace s
doktorandským štúdiom). Projekt takto
zosieťoval ľudí – doktorandov, ktorí by
sa za iných okolností len ťažko stretli, čo
pokladám za veľké plus. Nie je vylúčená
aj ďalšia spolupráca v budúcnosti, či
už cezhraničná alebo medzi slovenskými účastníkmi. Vďaka projektu sme
sa dozvedeli o viacerých nástrojoch,
ktoré nám môžu reálne napomôcť vo
zvládaní svojho doktorandského štúdia
a pri dizertačnej práci, najmä v oblasti
rôznych zručností. Veľmi podnetné boli
interaktívne a kreatívne aktivity v rámci
workshopov, cez ktoré sme si mohli

smere. Mnohé veci sa ako doktorandi
učíme prirodzene v priebehu štúdia, objavujeme ich a často robíme chyby. Ale
tento spôsob prípravy na medzinárodnej
úrovni mi veľmi vyhovoval. Dostali sme
jasnú inštruktáž krokov ako postupovať
a diskutovalo sa i o možných strastiach
pri tvorbe projektov. Som veľmi vďačná
aj za kontakty, ktoré som v rámci projektu nabrala, spoznala som sa a zhovárala
s doktorandmi z rôznych univerzít, čo
otvorilo môj pohľad na doktorandské
štúdium a súčasne aj možnosti a metódy
ako zviditeľniť svoju prácu vo svete.
Verím v to, že tieto skúsenosti budú
prospešné pre môj osobný profesionálny
rozvoj.“
„Projekt mi dal šancu oboznámiť sa
so systémom doktorandského štúdia v
inej krajine. Oboznámila som sa aj so
špecifickým modelom inštitucionálneho zabezpečenia DŠ prostredníctvom
Doktorandského centra, ktoré funguje
na Viedenskej univerzite a jeho aktivitami, ktoré sme v rámci projektu mali
možnosť aj navštíviť. Podnetné boli pre
mňa aj osobné skúsenosti doktorandov
a doktorandiek z rôznych inštitúcií a

vyskúšať prácu v diverzných a medzinárodných tímoch, a uvedomiť si aj
náročnosť takýchto situácií, pokiaľ prídu
v reálnom pracovnom živote. Projekt mi
tiež pomohol uvedomiť si, aké dôležité
je aktívne pracovať so svojím kariérnym
rastom, no aj to, aký dôraz je na túto
oblasť kladený v zahraničí a ako málo
sa s ďalším kariérnym rastom pracuje
v slovenskom univerzitnom prostredí.“
Ako naznačujú výpovede našich
doktorandov a doktorandiek, projekt
bol podnetným pre ich profesionálny
i osobnostný rozvoj, ale zároveň bol
veľmi inšpirujúcim aj pre nás, členky
vedecko-pedagogického personálu.
Spolupráca s Viedenskou univerzitou
a jej Centrom pre doktorandské štúdiá
sa týmto projektom nekončí. Pracovníci
centra sú ochotní pomôcť nám budovať
podobné pracovisko a rozbehnúť nové
aktivity. Treba sa len chopiť ponúknutej
šance.
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Inštitút sociálnych a kultúrnych
štúdií FF UMB
Foto: Alex Munteanu
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S Luciou Satinskou o Listoch Oľge

Lucia Satinská číta z knihy Listy Oľge (Slovart, 2013)

V rámci cyklu podujatí Živá
literatúra na Katedre slovenskej
literatúry a literárnej vedy Filozofickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici sme
25. februára 2014 už po druhýkrát privítali Dr. Luciu Satinskú, ktorá preplnenému Vzdelávaciemu centru Mateja Bela
na Tajovského 51 predstavila najnovší
editorský počin – Listy Oľge. Zozbierané
listy Júliusa Satinského a jeho prvej ženy
Oľgy Lajdovej vyšli na sklonku roka
2013 vo vydavateľstve Slovart. Okamžite sa o nich začalo hovoriť ako o najkrajšej knihe Slovenska za uplynulý rok. Za
ostatnými dvoma knihami z pozostalosti
J. Satinského stojí grafické štúdium Pergamen, ktoré patrí medzi špičku v slovenskom (aj knižnom) dizajne. O tom,
ako sa táto kniha (z)rodila, o ďalších
aktivitách Lucie Satinskej, o dôležitosti
komunikácie i životného nadhľadu
a zdravého aktivizmu sme sa zhovárali
vyše hodiny. Lucia Satinská pôsobí ako
doktorandka v Jazykovednom ústave
Ľudovíta Štúra SAV, kde sa zaoberá
primárne sociolingvistikou. Aktuálne
moderuje v Maďarskom inštitúte v Bratislave večery pod názvom „Nepoznáme
sa?“, kde si vždy pozýva dvoch hostí
alebo dve hostky z rovnakej profesie,
ale odlišnej národnosti – maďarskej
a slovenskej. Je to jedna z aktivít občianskeho združenia S(z)lomarát, kto-

rého je spoluzakladateľkou. Po bloku
o súčasných aktivitách sme si pripomenuli jej skúsenosti z prípravy Expedícií
J. Satinského (2011), na pozadí ktorých
sme hovorili o editorských, grafických
a technických úskaliach prekonávaných
pri príprave Listov Oľge. Osobitne sme
sa pristavili pri úlohe jazykovej korek-

torky, ktorá – s ohľadom na špecifickosť
žánru autentického listu – musela riešiť
mnohé dilemy. Tematika ľúbostných
listov niekedy zviedla aj k intímnejším
otázkam, zvedavé publikum sa však
dočkalo odpovedí na všetky z nich. Súčasťou rozhovoru boli aj tri čítania, ktoré
demonštrovali skladbu knihy a osobitý
štýl Júliusa Satinského. Ten bol hodnotený už u dvadsaťročného Satinského
ako vyzretý, plný invenčnosti, ľahkého
humoru, jemnej irónie i sebairónie, ale
miestami aj hĺbavej reflexie, a cielenej
kritiky.
Na záver sme našej hostke položili
tradičnú otázku o troch knižných tipoch.
Odporučená nám bola najnovšia knižka
od Zusky Kepplovej 57 km od Taškentu,
Brick lane od v Bangladéši narodenej
britskej spisovateľky Monici Ali a román Jinací od Tarasa Prochasku.
Skrátený záznam z podujatia môžete
vzhliadnuť na stránke katedry v sekcii
Fotogaléria/Živá literatúra (na KSLLV).
Tradične ďakujeme našej hostke, ktorá
prijala pozvanie a prišla do Banskej
Bystrice, a tiež publiku, ktoré svojou
prítomnosťou spoluvytváralo príjemnú
atmosféru.
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
(KSLLV FF)
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
(KSLLV FF)
Foto: Mgr. Tamara Zajacová
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Ďakujeme, že svojou prítomnosťou podporujete podujatia KSLLV
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„Čítačka“ v banskobystrickom klube HaD
Dňa 26. februára 2014 Katedra
anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB zorganizovala v
banskobystrickom klube HaD ďalšiu
„čítačku“. Hosťom podujatia bol absolvent bývalej Filologickej fakulty UMB,
bloger a začínajúci spisovateľ Samo
Marec. V príjemnom prostredí hudobnodivadelného klubu predstavil svoj knižný
debut This is hardcore (Limerick, 2013).
Večer moderoval PhDr. Martin
Djovčoš, PhD., ktorý podujatie oficiálne
otvoril. O hudobnú kulisu sa starali hostia z banskobystricko-zvolenskej kapely
220V, ktorí na úvod zahrali pár skladieb
z pripravovaného druhého albumu.
Hosť večera Samo Marec v diskusii
prítomným nadšencom literatúry umožnil nahliadnuť do zákulisia slovenskej
vydavateľskej politiky. Našťastie,
sršal humorom a dobrou náladou, takže
ťaživé fakty, ako vystrihnuté z neexistujúceho spoločensko-kritického románu
Strasti nádejného spisovateľa, vyzneli
povzbudivo, ba až optimisticky. Ukázalo
sa, že autor obľúbených a rešpektovaných blogov to má na trhu o čosi (aj keď
nie oveľa) ľahšie.
Pán S. Marec vysvetlil, ako román
vznikal, čo ho inšpirovalo a aký má
vzťah k dejisku knihy, k Vysokým
Tatrám. Moderátor neobišiel ani témy
recepcie a literárnej kritiky. Ukázalo sa,
že aj napriek niekoľkým pomerne negatívnym ohlasom na knihu sa Marcov
debut číta a veľmi dobre predáva (od
konca roka 2013, keď kniha vyšla, sa
predala už polovica zo štvortisícového
nákladu). Samo Marec si zaspomínal na
svoje nedávne študentské roky na Filolo-

gickej fakulte, čím potešil najmä svojich
bývalých spolužiakov. Na záver dostala
slovo kapela a v sprievode rockových
tónov prebehla krátka autogramiáda
mladého autora.
Sme radi, že si našiel čas a zastavil
sa aj u nás. Držíme mu palce a želáme
veľa tvorivých síl. Tešíme sa na ďalšie
kultúrne podujatie tohto typu – čítačku

z najnovšieho prekladateľského počinu
M. Djovčoša a B. Kráľovej (absolventov
bývalej Filologickej fakulty UMB), zo
zbierky poviedok slávneho A. C. Doyla
Diabolská izba (Vydavateľstvo Európa,
2013).
PhDr. Martin Kubuš
Foto: Denisa Pšenová

SLOVENSKÁ LITERATÚRA PRENIKÁ DO
FRANKOFÓNNEHO SVETA
Na jeseň minulého kalendárneho
roka sa z Katedry romanistiky Fakulty
humanitných vied (od 1. 1. 2014 Filozofickej fakulty) UMB dostal na verejnosť
výber z prozaických diel súčasných slovenských autorov a autoriek, preložený
do francúzštiny pod názvom Mosaïque
de littérature française contemporaine
– Mozaika súčasnej slovenskej literatúry (Banská Bystrica : FHV UMB,
2013, 204 s.). Publikácia obsahuje 12
úryvkov od 9 autorov (Vladimír Balla,
Michal Hvorecký, Ivan Kadlečík, Zuska

Kepplová, Márius Kopcsay, Uršuľa
Kovalyk, Silvester Lavrík, Maxim E.
Matkin a Dušan Mitana). Ku každému
autorovi je v slovenskom a francúzskom
jazyku spracovaný životopisný medailón s prehľadom tvorby a krátkym prekladateľovým názorom na dielo autora/
autorky, ktoré si na preklad vybral.
Od publikácií vychádzajúcich na
pôde vysokej školy sa táto antológia
odlišuje niekoľkými znakmi:
Prvým dištinkčným znakom je, že
svojím obsahom a zameraním presahuje

rámec akademického priestoru. Je totiž
určená širšej frankofónnej verejnosti,
vypĺňajúc medzeru v prezentácii aktuálnej slovenskej literatúry publiku tohto
jazykového zamerania. Preklad diel
slovenských autorov do francúzštiny
je veľmi na nízkej úrovni, a tak každý
počin týmto smerom má veľkú cenu a
plní významný interkultúrny cieľ.
Ďalším znakom hodným povšimnutia
je fakt, že na preklade sa podieľali
učitelia (3) a študenti (4) prekladateľstva Katedry romanistiky FHV UMB,
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čo predstavuje významnú didaktickú
dimenziu prepojenia teoretického vyučovania s prekladateľskou praxou.
Popri interkultúrnej funkcii plní
publikácia aj funkciu učebného textu pre
študentov prekladateľstva a tlmočníctva
– ako aj iných záujemcov o francúzsky jazyk –, keďže francúzske a slovenské texty
sú zrkadlovo usporiadané, čo umožňuje
priamu analýzu prekladových riešení.
Hodno spomenúť aj fakt, že
v dnešnej dobe, nesúcej sa v znamení

projektov a grantov, sa toto dielo zrodilo z čistého entuziazmu učiteľsko-študentského tvorivého tímu, ktorého
iniciátorom a koordinátorom bol Nicolas
Guy, absolvent parížskeho Inštitútu pre
východné jazyky a kultúry, v súčasnosti
pôsobiaci na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UMB.
O užitočnosti a úspešnosti tohto
prekladového diela svedčí fakt, že vydaný náklad sa už minul. V súčasnosti
sa pripravuje nové vydanie, rozšírené

o úryvky z diel ďalších súčasných slovenských autorov/autoriek (napr. aj Mily
Haugovej, ocenenej cenou Dominika
Tatarku za rok 2013). Bude to pre frankofónneho adresáta ďalšia príležitosť
oboznámiť sa so Slovenskom, jeho
krajinou a obyvateľmi prostredníctvom
ukážok zo slovenskej prozaickej produkcie v kvalitnom preklade.
doc. PhDr. Elena Baranová
Katedra romanistiky FF UMB

TOLKIEN READING DAY –
DRUHÝKRÁT V BANSKEJ BYSTRICI
Už po druhýkrát sa v priestoroch
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici stretli fanúšikovia Tolkienovho
diela v rámci druhého ročníka podujatia
Tolkien Reading Day.

Reading Day zúčastnila prvýkrát. Po
prečítaní všetkých ukážok nasledovala
živá diskusia, ktorá ukončila druhý ročník
Tolkien Reading Day v Banskej Bystrici.
Zoznam predčítavajúcich a úryvkov:

Každoročne sa nadšenci Tolkiena
stretávajú po celom svete 25. marca,
čiže v deň, kedy hlavný hrdina Pána
prsteňov Frodo zničil legendárny Jeden
prsteň. Banskobystrický Tolkien Reading Day spoločne zorganizovali Katedra
anglistiky a amerikanistiky Filozofickej
fakulty UMB a občianske združenie
Spoločenstvo Tolkiena. Návštevníci
túžiaci si vychutnať ukážky z Tolkienových kníh zaplnili spoločenskú sálu
ŠVK. Večerom ich sprevádzal hlavný
organizátor podujatia Michal Gendiar,
študent štvrtého ročníka prekladateľstva
a tlmočníctva na Katedre anglistiky
a amerikanistiky FF
UMB. Návštevníci
si vypočuli sedem
ukážok z kníh Silmarillion, Pán Prsteňov a
Dobrodružstvá Toma
Bombadila. Prestávky
medzi jednotlivými
ukážkami spestrili
nahrávky Tolkienovho
prednesu básne Mewlips a jej zhudobnenej
verzie. Najväčším
prekvapením pre
prítomných bol prednes
úryvku z Tolkienovho
románu New Shadow.
Toto nedokončené dielo,
ktoré autor zamýšľal
ako pokračovanie Pána
prsteňov, je pomerne
neznáme, a tak si ho
mnohí vypočuli po prvý

raz. „Bolo to skvelé. Tolkiena som síce
nečítala, no plánujem začať a určite
prídem aj na budúci rok“, povedala
študentka Marika, ktorá sa na Tolkien

J. R. R. Tolkien – Mewlips (záznam)
Michal Gendiar – Mňoukalové
Jozef Gnebus – Ainulindale
Michal Gendiar – O Tuorovi a Páde
Gondolinu
Lucia Ragulová – O Prsteňoch moci
a Treťom veku
Stanislav Ďuriš – Hora Osudu
Michael Dove – The New Shadow
Eva Stasinková
Foto: Martin Kubuš
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Študijná návšteva: Diverzita a individualizácia
vo vzdelávaní, Salzburg, Rakúsko
Na základe schválenia žiadosti
Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania sa odborná asistentka Katedry európskych kultúrnych
štúdií Filozofickej fakulty UMB Mgr.
Anna Slatinská zúčastnila v rakúskom
Salzburgu v dňoch 10. – 14. marca
2014 zaujímavej a informačne prínosnej
študijnej návštevy s názvom Diverzita
a individualizácia vo vzdelávaní (Diversity and Individualisation in Education).
Účastníci boli vyberaní z rôznych krajín
Európskej únie.
Počas študijnej návštevy sa frekventanti v jednotlivých diskusiách zaoberali
konceptmi diverzity a jej chápaniu v rôznych krajinách EÚ, interpretovaniu pojmu individualizácia v rôznych edukačných kontextoch, ako i charakteristike
a analýze rovnocenných príležitostí pre
znevýhodnené skupiny v spoločnosti,
medzi ktoré zaraďujeme i migrantov,
resp. národné a etnické menšiny.
Téma migrácie je dnes veľmi aktuálna a zasahuje všetky oblasti života
a vzdelávanie to len potvrdzuje, nakoľko
sú to práve pedagógovia na rôznych
stupňoch škôl, ktorí danej problematike
čelia. V rámci pracovných skupín sa diskutovalo o podobnostiach a rozdieloch
pri nazeraní na danú problematiku,
z ktorej vyplynulo niekoľko užitočných
záverov pre prax. Diskutovalo sa i na
tému vzdelávací systém a každý účastník
prezentoval informácie o štruktúre
školského systému vo vzťahu nielen
k migrantom, ale i k iným žiakom so
špeciálnymi potrebami v domovskej
krajine. Téma migrácie a vzdelávania či
integrácie (resp. inklúzie) znevýhodnených skupín bola aktuálnou témou pre
každého účastníka pracovnej skupiny.
Obohacujúce boli hlavne poznatky
sprostredkované jednotlivými účastníkmi o národnej a kultúrnej diverzite
svojej krajiny.
V rámci študijnej návštevy sa účastníkom podarilo navštíviť viaceré základné školy v Salzburgu a okolí. Po
priamej diskusii s vedúcimi pracovníkmi
základných škôl, odbornými pedagógmi
a asistentmi žiakov, účastníci kurzu
skonštatovali, že rakúsky systém integrácie je vyvinutý na vysokej úrovni,
pričom pri inklúzii žiakov používajú
rôzne inovatívne metódy zacielené na
oblasť znevýhodnených žiakov (z iného
kultúrneho prostredia a žiakov so špeciálnymi potrebami).

Jednoznačne pozitívnym faktorom
je počet asistentov učiteľov pôsobiacich
v rakúskych školách, ako i možnosť
otvorenia tzv. malých škôl v dedinskom prostredí s jedným pedagógom
a niekoľkými asistentmi učiteľa. Zo
spoločnej diskusie vyplynulo, že často
sú to hlavne ľudské zdroje a financie,
ktoré nielen u nás, ale i v iných krajinách
(Francúzsko, Belgicko, Írsko, Holandsko, Cyprus, Wales, UK) chýbajú pri

primárnom stupni základných škôl,
pričom dôraz sa kladie na dôkladnú
prípravu budúcich pedagógov, ktorých
osnovy sú obohatené i o oblasť výučby
migrantov, resp. prisťahovalcov, z ktorých najpočetnejšiu skupinu v Rakúsku
tvoria Turci, Chorváti, Nemci a iní.
Organizátorka sa spolupodieľala na
odborných diskusiách, prezentáciách,
workshopoch a prednáškach, ktoré boli
pripravené pre členov.

realizácii podobných projektov, aké sú
úspešne uskutočnené a implementované
v Rakúsku.
Organizátorom študijnej návštevy
bola Pedagogická fakulta v Salzburgu
pod vedením prof. Groggerovej, ktorá
sa problematikou výučby migrantov
aktívne zaoberá. Študenti danej vysokej školy majú po úspešnom ukončení
možnosť zamestnať sa ako učitelia na

Počas týždňového štruktúrovane
a zmysluplne naplánovaného programu
účastníci navštívili viaceré inštitúcie,
ktorých sa problematika diverzity
a individualizácie vo vzdelávaní dotýka. Boli to napr. University of Education, Volkschule Hallein Burgfried,
IKU (Interkultúrny inštitút) – Hallein, Praxisvolkschule – Salzburg,
Neue Mittelschule Taxham – Salzburg,
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Bezirkschulrat Tamsweg, Volkschule
Seetal a Volkschule Mauterndorf.
Diskusie v rámci pracovných skupín
prebiehali na úrovni riaditeľov škôl,
pedagógov, špeciálnych pedagógov, inšpektorov, študentov, ako i pracovníkov
kultúrnych zariadení, ktorých hlavným
cieľom je úspešná integrácia cudzincov.

Počas študijnej návštevy si účastníci
rozšírili vedomosti nielen na tému diverzita a individualizácia vo vzdelávaní,
ale i na tému rovnocenných príležitostí
pre znevýhodnené skupiny žiakov. Nesmierne zaujímavými poznatkami boli
informácie o prístupe jednotlivých krajín
v rámci EÚ k problematike výučby
migrantov. Počas odborných diskusií

v rámci prípravy na záverečnú správu
sa participujúci venovali nielen téme
etnickej, kultúrnej a jazykovej diverzite
Európy, ale i otázke identít, resp. pluralite identít v 21. storočí.
Mgr. Anna Slatinská
(KEKŠ FF UMB)
Foto: Mgr. Anna Slatinská

Významná akcia na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave
Dňa 2. decembra 2013 pri príležitosti
oslavy výročia založenia Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave bola prezentovaná
nová publikácia Politické pôsobenie
Konštantína a Metoda na území Veľkej
Moravy pedagóga a historika doc. PhDr.
Milana Čákyho, CSc. Zameral sa v nej
na politologický aspekt pôsobenia vierozvestcov Konštantína a Metoda v danej
dobe, politické a medzinárodné súvislosti

ich pôsobenia, ale aj na priamy dopad ich
činnosti a aktivít z hľadiska upevňovania
prvej štátnosti v našich dejinách v modernom európskom ponímaní. Práca bola
publikovaná v Slovinsku.
Knižnú publikáciu, ktorá vyšla
pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše
územie, uviedol do života významný
pedagóg pôsobiaci na Právnickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej

Bystrici Dr. h. c. prof. PhDr. Jaroslav
Straka, DrSc., ktorý bol hlavným oponentom tejto práce. Ďalší oponenti boli
z Poľska a zo Slovinska. Na slávnosti sa
zúčastnili významní predstavitelia politického života a zahraniční diplomati.
JUDr. Jana Muránska, PhD.
Katedra súkromného práva,
PrF UMB
Foto: Ing. Ivan Kupčáni

Cena akademika Štefana Schwarza
pre Matúša Dirbáka z Fakulty prírodných vied UMB
V dňoch 21. – 24. novembra 2013
sa v Jasnej konala 45. konferencia
slovenských matematikov. Počas nej
boli vyhlásené výsledky súťaže o Cenu
akademika Štefana Schwarza, ktorá
je medzi matematikmi známa aj ako
súťaž mladých matematikov do 30 rokov (každoročne ju udeľuje Slovenská
matematická spoločnosť). Cenu pre rok
2013 získal RNDr. Matúš Dirbák, PhD.,
odborný asistent Katedry matematiky
Fakulty prírodných vied UMB za „súbor

prác v oblasti dynamických systémov“.
Na konferencii predniesol prednášku
Minimálne dynamické systémy o výsledkoch svojej vedeckej práce.
Matúš Dirbák, absolvent učiteľského
študijného programu matematika – fyzika, bol v rokoch 2008 – 2013 interným
doktorandom v štvorročnom študijnom
programe Matematická analýza na FPV
UMB s témou dizertačnej práce Rozšírenia dynamických systémov bez zväčšenia
entropie (školiteľ Ľ. Snoha). Štipendium

mu bolo hradené z projektu APVV.
Dosiahnuté výsledky M. Dirbáka majú
vysokú medzinárodnú vedeckú úroveň.
Publikuje v renomovaných svetových
časopisoch ako sú Nonlinearity (IOP
Publishing and London Mathematical
Society), Ergodic Theory and Dynamical Systems (Cambridge University
Press), Israel Journal of Mathematics
(The Hebrew University Magnes Press)
a i. Je členom medzinárodne známej
skupiny dynamických systémov na Ka-
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tedre matematiky FPV UMB. V minulosti dvakrát získal Cenu rektorky UMB
a stal sa aj víťazom súťaže Študentská
osobnosť Slovenska v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
pre akademický rok 2011/12.
Udelenie významnej Ceny akademika Štefana Schwarza Dr. Dirbákovi
je ďalším potvrdením kvality Katedry
matematiky FPV UMB, ktorá pri poslednom hodnotení vedeckovýskumnej
činnosti Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR, v r. 2008 získala
najvyššie možné hodnotenie „A“ (http://
www.akredkom.sk/zapis/444fo/priloha5.
pdf, s. 40) a v samo hodnotiacej správe
o vede pre potreby blížiacej sa akreditácie
v r. 2014 má opäť hodnotenie „A“.
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Katedra matematiky FPV UMB
Foto: prof. Karl Petersen

Matúš Dirbák na konferencii v Huang Shan, Čína

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.
Konferencie s cieľom komplexného
zhodnotenia najdôležitejších otázok
bezpečnosti sa zúčastnilo niekoľko
desiatok odborníkov z rôznych krajín.
Podujatie sa tak opäť raz stalo unikátnym fórom, kde jednotliví odborníci prezentovali výsledky svojich
výskumov v oblasti bezpečnosti a obrany a vzájomne o nich diskutovali v
jedenástich tematických paneloch.
BEFO 2014 sa stalo prínosným najmä
v oblasti zvyšovania a nadobúdania
znalostí o rôznych naliehavých otázkach
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bezpečnostnej agendy, napríklad problematika kybernetickej bezpečnosti
alebo terorizmu. Účastníci sa v jednotlivých paneloch zaoberali aj vývojom
bezpečnostného prostredia v kontexte
rôznych regiónov – od regiónu postsovietskeho priestoru, cez región súčasnej
V4 až po celý transatlantický priestor.
Z uvedeného vyplýva, že pri výskume
sa dnes zohľadňuje najmä trend tzv.
regionalizácie, kedy zásadným aktérom
bezpečnostnej politiky sú rôzni neštátni
aktéri ako iniciátori bezpečnostnej a obrannej spolupráce, akými sú napríklad
medzinárodné organizácie. Tie zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní
mieru a stability vo svete, pričom sa im
v tejto oblasti často pripisuje dokonca
väčší význam ako jednotlivým národným štátom. V tejto súvislosti sa BEFO
2014 nieslo v znamení bližšej analýzy
súčasnej agendy Severoatlantickej
aliancie a jej postaveniu zo stredoeurópskej perspektívy. Participanti na základe získaných informácií vyhodnotili
význam, úlohy a ciele, ktorými by sa
Aliancia mala perspektívne zaoberať aj
v budúcnosti, napr. v súvislosti s konkrétnymi operáciami NATO. Keďže
konferencia nebola iba priestorom pre
prezentáciu naliehavých výziev v oblasti bezpečnosti, ale aj priestorom pre ich
riešenie, niektoré panely konferencie
boli venované aj otázkam krízového
manažmentu a riadenia a problematike
metodiky, projektovania a riešenia
problémov v bezpečnostných zložkách.
Vzhľadom na dynamiku vývoja
v oblasti bezpečnosti a medzinárodných
vzťahov je nevyhnutné, aby podujatia
takéhoto charakteru boli aj naďalej
organizované na pravidelnej báze, aby
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bolo možné aktualizované poznatky
a výsledky výskumu zohľadňujúce
naliehavý vývoj v medzinárodnej
a bezpečnostnej politike bezodkladne
zdieľať a hľadať efektívne riešenia v otvorenej diskusii s ostatnými
odborníkmi.
Bezpečnostné fórum je podujatie na
vysokej úrovni, s dlhoročnou tradíciou,
ktoré je každoročnou príležitosťou
pre stretnutie odborníkov v oblasti
bezpečnosti pôsobiacich v praxi, analytikov a akademických pracovníkov.
Konferencia je miestom pre odbornú
analýzu a diskusiu v oblasti aktuálnych
otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti a miestom pre nadväzovanie
kontaktov s cieľom odbornej spolupráce v danej oblasti. Je tiež miestom
pre neformálne rozhovory, priateľské
stretnutia odborníkov z rôznych sfér

spoločenského života, ktoré sú v súčasnosti jedným zo základných kameňov
budovania medzinárodných väzieb
a spolupráce v oblasti bezpečnostnej
politiky Slovenskej republiky.
Podujatie bolo spolufinancované
NATO Public Diplomacy Division
Mgr. Katarína Krokosová
Katedra bezpečnostných štúdií
FPVaMV UMB
Foto: Mgr. Anna Juhászová
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UNIVERZITA MATEJA BELA
A UNIVERZITA KOMENSKÉHO SPOLOČNE
O FRANKOFÓNII NA SLOVENSKU
Slovenské členstvo v Univerzitnej agentúre frankofónie (AUF) posilnené

„Frankofónia vo svete je tým, čo
z nej robíme spoločne“, toto tvrdenie
platí aj o našej slovenskej frankofónii.
V tomto zmysle odznel príspevok zástupkýň Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na ceremoniáli pri príležitosti vstupu Univerzity Komenského
v Bratislave do Univerzitnej agentúry
frankofónie (AUF), ktorá združuje viac
ako 800 vysokoškolských inštitúcií vo
viac ako 40 krajinách na piatich kontinentoch. Jej poslaním je podporovať
šírenie frankofónnej spolupráce medzi
študentmi, pedagógmi a administratívnymi pracovníkmi členských univerzít.
Činnosť AUF je zabezpečená 10 regionálnymi strediskami. Pre strednú a
východnú Európu je sídlo regionálneho
strediska (BECO) v Bukurešti.
Slávnostný vstup UK do AUF sa
uskutočnil 19. marca 2014, t. j. v deň,
kedy si celý svet pripomína založenie
Medzinárodnej organizácie frankofónie, ktorej členom sa v roku 2002
ako pozorovateľská krajina stalo aj
Slovensko. Výnimočného podujatia
sa zúčastnili viacerí významní hostia:
Jeho Excelencia Didier Lopinot, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Francúzskej republiky na Slovensku,
p. Michel Pouchepadass, radca pre
kultúrnu spoluprácu a riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave so svojimi
dvomi attaché – Pascalom Schallerom
et Hervé Guillermet a prostredníctvom
videokonferencie aj riaditeľ Regionálnej
agentúry frankofónie p. Abderrahmane
Rida. Za Univerzitu Komenského
pozvaných hostí privítal jej rektor
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Pri
tejto slávnostnej udalosti Univerzitu
Komenského sprevádzala aj jej „skúsenejšia sestra“ – Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici ako prvá slovenská

univerzita, ktorá vstúpila do AUF ešte
v roku 2006. Prostredníctvom videokonferencie sa všetkým zúčastneným
z Banskej Bystrice prihovorili doc.
PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
z Katedry románskych jazykov Filozofickej fakulty UMB a PaedDr. Mária
Rošteková, PhD. za Katedry cudzích
jazykov a medzinárodnej komunikácie
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.
Aké posolstvo zástupkyne UMB
a členky Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) so sídlom
pri UMB odovzdali svojim kolegom
v Bratislave? Prostredníctvom členstva
v AUF majú študenti a učitelia členských
univerzít k dispozícii bohatú ponuku štipendií a projektov na podporu mobility,
účasť na vedeckých seminároch a konferenciách, finančnú pomoc pri vydávaní
kníh a v neposlednom rade množstvo
informácií týkajúcich sa tejto siete univerzít. Frankofónna sieť univerzít je skutočne výnimočná, a to aj kvôli tomu, že
takmer polovica jej členských inštitúcií
sa nachádza v krajinách, ktoré nie sú
striktne frankofónne. Naše vysoké školy
môžu v tomto priestore nájsť nesmierne
zaujímavé možnosti ako participovať
na spoločných projektoch a hlavne
ako svojím pričinením formovať frankofónny univerzitný priestor v zmysle
tvrdenia jej najvyšších predstaviteľov,
že v súčasnosti frankofónia môže byť
iba tým, čo z nej urobíme spoločne,
pretože tu každý, kto chce profitovať,
musí niečím prispieť ostatným.
Okrem množstva aktivít z dielne
AUF, na ktorých študenti a učitelia
banskobystrickej univerzity participujú
individuálne, dávame do pozornosti
predovšetkým dva projekty, koordinované Filozofickou fakultou UMB, keďže

v ich prípade ide o snahu do spolupráce
zapojiť všetky frankofónne pracoviská.
Prvým je pedagogický projekt s názvom Tandem, bilingvizmus a odborné
znalosti: francúzština ako cudzí jazyk
a odborná francúzština v kontakte
s jazykmi strednej a východnej Európy
(koordinátor Univerzita Iuliu Hatieganu,
Cluj-Napoca, Rumunsko) a druhým
tzv. Centrum univerzitných úspechov.
V roku 2012 kancelária BECO v regióne
strednej a východnej Európy zriadila 23
centier univerzitných úspechov, ktoré
majú byť modernými multimediálnymi
priestormi vybavenými video konferenčným systémom, interaktívnou tabuľou a počítačmi, ďalej knižnými a audiovizuálnymi zdrojmi najmä frankofónnej
proveniencie. Banskobystrické centrum
so sídlom na Filozofickej fakulte UMB
bolo otvorené v júli minulého roka.
Od začiatku tohto akademického roka
je k dispozícii všetkým frankofónnym
študentom a učiteľom nielen počas výučby, ale aj vo vyhradených hodinách.
Centrum sa stáva miestom na organizovanie rôznych prednášok pozvaných
kolegov a odborníkov z iných univerzít
alebo odborníkov z praxe, ako aj na
organizovanie rôznych vzdelávacích
seminárov pre učiteľov i študentov celej
univerzity.
Aj keď má slovenská frankofónia
nepopierateľne dlhú tradíciu, pričom
predstavuje aj spoluprácu medzi jednotlivými vysokoškolskými pracoviskami,
relatívne novou myšlienkou na Slovensku je ambícia spojiť do jednej entity
„všetko frankofónne“ – tým máme na
mysli nedávne založenie občianskeho
združenia s celoslovenským pôsobením:
Slovensko-francúzskeho univerzitného
inštitútu so sídlom pri UMB, ktorého
členmi sú obidve členské univerzity AUF.
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.,
Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB,
doc. PhDr. Katarína Chovancová,
PhD., Filozofická fakulta UMB,
koordinátorky projektu
Centrum univerzitných úspechov
na UMB
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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, za-

stúpenými riaditeľom REIC BB doc.
Ing. Petrom Pisárom, PhD. a v spolupráci s mestom Banská Bystrica, zastúpeným
vedúcou Odboru sociálnych vecí MsÚ

Ing. Erika Ľapinová, PhD.
zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu
Inštitút ekonomických vied
Ekonomickej fakulty UMB
Autor foto: Ing. Pavel Lupták

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

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.
Na konferencii sa prezentovali
výsledky primárneho výskumu venovaného dopytu po pozitívne flexibilných formách práce na Slovensku zo
strany rodičov maloletých detí, ktorí
boli cieľovou skupinou nášho projektu.
Poznatky, ktoré výskum priniesol, nám
poslúžia v ďalších fázach riešenia výskumnej úlohy, v ktorých na základe
výskumných zistení budeme formulovať
návrhy a odporúčania pre implementáciu
pozitívne flexibilných foriem práce a organizácie pracovného času do slovenskej
praxe. Naše odporúčania budú vychádzať
zo špecifických slovenských pomerov tak
na strane dopytu, ako aj na strane ponuky
na trhu práce a budú určené pre široké
spektrum subjektov – od ministerstiev,
cez miestne samosprávy, po neziskový
sektor a občiansku spoločnosť i pre samotných adresátov – pracujúcich (nielen
rodičov maloletých detí).
Problematika procesu pozitívnej flexibility trhu práce na Slovensku je aktuálnou
témou nielen pre akademickú obec, ale aj
slovenskú prax. Na projekt v spolupráci
s domácimi partnermi, ale aj s partnermi zo
zahraničia chceme v budúcnosti nadviazať
ďalšími výskumnými úlohami.

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.
V hlavnom pléne vystúpili: prof.
PhDr. Viera Prusáková, CSc. z Katedry
andragogiky PF UMB s referátom na
tému Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdeláva-
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nia dospelých, na ktorý nadviazala Dr.
h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
s príspevkom Autoevalvácia učiteľa a
lektora ako cesta k naplneniu zmyslu
a hodnôt edukácie. Doc. PhDr. Josef
Malach, CSc. z Katedry pedagogiky
a andragogiky Pedagogickej fakulty
Ostravskej univerzity v Ostrave v
príspevku Lektor vzdělávání dospělých
jako objekt andragogické profesiologie
apeloval na potrebu systematizácie poznatkov o osobnosti lektora prostredníctvom andragogickej profesiológie.
Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. z Centra
výskumu Fakulty humanitných štúdií
Univerzity Tomáše Bati v Zlíne v referáte Vzdělávání dospělých ve volném
čase predstavil závery výskumu zameraného na vzdelávanie dospelých vo
voľnom čase realizovaného v Českej
republike a Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.
z Katedry andragogiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prezentoval tému Vzdelávanie
a certifikácia lektorov ďalšieho vzdelávania na Slovensku.
Konferencia Edukácia dospelých
sa uskutočnila ako súčasť riešenia
výskumnej úlohy VEGA Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky 1/0754/13 –
Determinanty profesijného rozvoja
lektora v kontexte kvality vzdelávania
dospelých. Popoludní sa pokračovalo
v dvoch pracovných sekciách: Osobnosť lektora – sekciu moderovala
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
a Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých – sekciu moderoval
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň,
CSc. Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti slovenskej a českej
andragogiky, ktoré vystúpili v jednotlivých sekciách, napr. prof. PhDr.
Viera Prusáková, CSc.; prof. PaedDr.
Miroslav Krystoň, CSc.; prof. PhDr.
Dušan Šimek; doc. Dr. Milan Beneš;
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.; doc.
PhDr. Eduard Lukáč, PhD.; doc. PhDr.
Ivana Pirohová, PhD.; PhDr. Michaela
Tureckiová, 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.
Mgr. Jana Gondová
Katedra andragogiky PF UMB
Foto: Ing. Marián Lihan
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PRÍSPEVKY ŠTUDENTOV

Diplomacia – jazyk par excellence
Podľa slov významného amerického diplomata Johna Victora Roosa,
je diplomacia v podstate práca s ľuďmi, spája ľudí, aby vyriešili náročné
problémy. Aké ťažké a do akej miery
realizovateľné je teda naučiť sa sofistikovane a rafinovane ovládať reč
diplomatov a pochopiť osobitý punc
diplomacie v zahranično-politických
vzťahoch, v nasledujúcom rozhovore
prezradil analytik medzinárodných
vzťahov a odborný asistent na Katedre
medzinárodných vzťahov a diplomacie
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
PhDr. Erik Pajtinka, PhD., autor prvej
odbornej publikácie svojho druhu od
slovenského autora – Slovník diplomacie (Pamiko 2013).
Spomeniete si na prvotný impulz,
ktorý Vás viedol k napísaniu tohto
jedinečného diela?
Je ťažké povedať, aký bol ten prvý
impulz, asi si nespomeniem. Faktom je,
že takýto typ publikácie na Slovensku
chýbal. Podobné publikácie od rôznych
zahraničných autorov – francúzskych
alebo britských, boli dostupné, ale
neodzrkadľovali špecifiká slovenskej
diplomatickej praxe. Využiteľnosť predmetných publikácií bola na Slovensku
trochu limitovaná. Počas mojej pôsobnosti na FPVaMV v rámci prednášok
predmetu Teória a prax diplomacie som
pociťoval potrebu napísať publikáciu
takéhoto charakteru.
Vašu knižnú publikáciu je možné
považovať za prvý unikátny slovník
diplomacie výlučne od slovenského
autora. Bolo náročné „skrotiť“ problematiku medzinárodných vzťahov
a diplomacie do jedného kompaktného a uceleného diela?
Publikácia odzrkadľuje aktuálny
stav súčasnej diplomatickej praxe,
pričom samotná konzultácia textu a
termínov so skúsenými slovenskými
diplomatmi bola dosť náročná. Najmä
zladenie ich časového a pracovného
programu. Celý tento proces nebol jednoduchý, ale určite stál za to, lebo práve
zakomponovanie praktických pohľadov

na veci bolo obohacujúce a prispelo
k vyššej pridanej hodnote publikácie.
Za napísaním knihy sa nepochybne ukrýva množstvo času, ktorý ste
celému procesu museli venovať. Ako
dlho ste dielo pripravovali?
Samotná príprava publikácie trvala
približne dva a pol roka, ale pri jej písaní
som samozrejme využil aj poznatky
získané už predtým. Proces písania bol
časovo náročný, predovšetkým bolo
potrebné naštudovať veľké množstvo
dokumentov, či už medzinárodno-právnych, ale aj materiálov ministerstva
zahraničných vecí.
Vo Vašom diele je uvedené, že odborný slovník je určený prioritne pre
začínajúcich diplomatov, respektíve
študentov medzinárodných vzťahov
a diplomacie. Myslíte si, že by mohol
byť inšpiratívny aj pre študentov
iných odborov v rámci našej univerzity? Je ťažké naučiť sa ovládať
diplomatický jazyk?
Knižná publikácia je určená najmä
pre študentov, aby im pomohla naučiť

sa takpovediac „abecedu diplomacie“,
teda diplomatickú terminológiu. Môžu
ju však využiť nielen študenti, ale
napríklad aj začínajúci diplomati a samozrejme aj širšia odborná verejnosť.
Môžu z nej čerpať aj ostatní ľudia, ktorí
sa zaujímajú o diplomaciu a medzinárodné vzťahy.
Ktorý pojem z celého komplexného súboru uvedených odborných slov
Vás zaujal najviac?
Ťažko povedať, ktorý z tých 252
termínov ma najviac zaujal. Možno tie,
nad ktorými som strávil najviac času.
Napríklad, pomerne náročné bolo získať
informácie o diplomacii Svätej stolice,
kde som sa musel niekoľkokrát obrátiť
priamo na apoštolskú nunciatúru. Ale
napríklad aj niektoré informácie o diplomacii Európskej únie bolo pomerne
zložité zistiť, aj keď musím povedať,
že pracovníci inštitúcií Európskej únie,
na ktorých som sa obrátil, sa mi snažili
vyjsť v ústrety.
Barbora Krištofová
študentka FPVaMV UMB
Foto: Archív Erika Pajtinku
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MAGHREBSKÝ VEČER na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB
Asociácia frankofónnych študentov
EFPOLIT v spolupráci s banskobystrickou Alliance Française a Fakultou
politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici už tradične v rámci
marcových Dní Frankofónie zorganizovali dňa 17. marca 2014 kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom
Maghrebský večer. Podujatie bolo
zamerané na severoafrické krajiny –
Maroko, Mauretánia, Alžírsko, Tunisko,
Líbya, Západná Sahara – označované
spoločným názvom Maghreb.
Organizačný tím EFPOLITU pripravil pre všetkých zúčastnených bohatý
program, ktorý sa niesol v rytmoch,
tónoch a chutiach severoafrických krajín. Podujatie otvorila exotická brušná
tanečnica Veronika Bátovská ukážkou
brušných tancov v rytmoch severoafrickej hudby. Druhým a zároveň hlavným
bodom programu bolo privítanie vzácnych hostí: Lamia Aqallal – pôvodom
Maročanka žijúca vo Francúzsku, ktorá
v súčasnosti študuje prostredníctvom
programu Erasmus na FPVaMV UMB –
a Antoine Haouchine – Erasmus študent
z Francúzska s alžírskymi koreňmi. Počas diskusie porozprávali o živote v ich
rodných krajinách, o spolupráci týchto
krajín v rámci severnej Afriky a pásma
arabských štátov. Zároveň priblížili pre
Slovákov netradičné témy z ich domáceho prostredia. Otvorene odpovedali na
otázky divákov, ktorých zaujímali témy
ako postavenie žien v daných krajinách,
bezpečnosť alebo pre Európanov nezvyčajné tradície. Po ich výstupe zakončila
oficiálnu časť podujatia hudobná skupina BABYLUZARU v podaní jej štyroch
členov, ktorí predviedli názornú ukážku
africkej hudby a hry na netradičných
bubnoch. Člen EFPOLITU Bernadin

Moderátori večera Tomáš Timko
a Veronika Lehotská sa potom poďakovali hosťom za aktívnu účasť
a začala neoficiálna časť programu.
Počas nej prítomní hostia ochutnávali
jedlá pripravené podľa originálnych
maghrebských receptov, ktoré navarili
členovia EFPOLITU za pomoci Lamie
z Maroka. Ďalej si študenti pozreli
výstavu poštových známok a bankoviek
z Líbye a množstvo pohľadníc zo
severnej Afriky zo zbierky Michala
Hertlíka a reálnu ukážku ženských šiat
priamo z Maroka a Líbye. Podujatie
malo veľmi dobré ohlasy nielen v študentských radoch, ale aj u mnohých
hostí, vrátane tých zahraničných, preto
veríme, že sa podobné akcie budú
organizovať častejšie, či už v podaní
EFPOLITU alebo iných organizátorov.
Kouhossounon, študent FPVaMV UMB
pôvodom z afrického Beninu, sa nechal
uniesť africkými rytmami a predviedol
famózny africký tanec.

Michal Hertlík
EFPOLIT, FPVaMV UMB
Foto: Marek Ursíny
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ŠPORT

SPRÁVA O ÚČASTI UČITEĽOV
A ŠTUDENTOV UMB NA SVETOVEJ
ZIMNEJ UNIVERZIÁDE 2013 V TRENTINE
V dňoch 9. – 22. decembra 2013 sa v Trentine (Taliansko) uskutočnila Svetová zimná univerziáda, na ktorej UMB reprezentovali študenti, športovci v nasledovných športoch:
Henrich Lonský – študent 1. roč. TV –
V súťažiach BIATLONU UMB reprezentovali:
Hi na KTVŠ FF UMB
Martin Otčenáš – študent 1. roč. TV –
Pretekári:
Trénerka:
Anna Murínová – študentka 2. roč. Paulína Fialková – študentka 1. roč., Tre na KTVŠ FF UMB
Michal Šima – študent 3. roč. TVJ na
doktorandského štúdia na KTVŠ FF Právnická fakulta UMB
UMB, ktorá súčasne pracuje aj ako re- Martina Chrapánová – abs. TVJ na KTVŠ FF UMB
Lucia Šimová – študentka 1. roč. Mgr.
prezentačná trénerka žien SR v biatlone KTVŠ FF UMB
TVJ na KTVŠ FF UMB.

Priezvisko
Otčenáš

Šíma

Meno
Martin

Michal

disciplína

čas

umiestnenie

Vytrvalost. preteky

57:45

26

Rýchl. preteky

25:57

8

Stíhac. preteky

36:16

7

Štaf. mix

21:27

5

Mas. štart

41:20

17

Vytrvalost. preteky

57:25

23

Rýchl. preteky
Stíhac. preteky

26:23
36:48

16
11

Štaf. mix
Mas. štart

22:58
43:59

5
29

1:02
29:09
44:25

42
48
47

Lonský

Henrich

Vytrvalost. preteky
Rýchl. preteky
Stíhac. preteky

Chrapánová

Martina

Vytrvalost. preteky
Rýchl. preteky
Stíhac. preteky
Štaf. mix
Mas. štart

48:10
25:06
38:17
21:34
44:47

4
9
17
5
23

Fialková

Paulína

Šímová

Lucia

Vytrvalost. preteky

51:19

15

Rýchl. preteky
Stíhac. preteky

24:17
35:54

5
5

Štaf. mix
Mas. štart

19:34
40:57

5
9

Vytrvalost. preteky

52:38

20

Rýchl. preteky
Stíhac. preteky

25:25
39:51

18
24

Mas. štart

42:47
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Pretekári sa prezentovali výkonnosťou zodpovedajúcou kvalite takéhoto
podujatia. Svedčia o tom aj umiestnenia najmä ženskej časti výpravy hneď
v úvodných vytrvalostných pretekoch.
Výborné 4. miesto Chrapánovej potvrdili dobrú pripravenosť súťažiacich.
Prognózy a naše očakávania sa v ďalších
pretekoch a najmä v zmiešaných štafetách nenaplnili. Až na pekné 5. miesto
Fialkovej v RP a SP a 7. a 8. miesto
Otčenáša v SP a RP sme ďalšie výraznejšie úspechy nezaznamenali. Napriek
uvedenému môžeme konštatovať, že v
biatlone už tradične aj študenti UMB
významnou mierou prispeli k úspešnej
reprezentácii slovenských akademikov
na SZU Trentino 2013.
V BEHU NA LYŽIACH
UMB reprezentovali:
Vedúci výpravy a servis: PaedDr.
Michal Malák – študent 3. roč. doktorandského štúdia na KTVŠ.
Trénerka: PaedDr. Božena Paugschová, PhD., ktorá na KTVŠ zabezpečuje špecializáciu beh na lyžiach a biatlon
a výraznou mierou sa podieľa na úspešnej
reprezentácii študentov UMB v týchto
športoch už od čias štúdia Juraja Sanitru
(dnes napr. trénera A. Kuzminovej).
Pretekári:
David Brünn – študent 3. roč. Šport
na KTVŠ FF UMB
Martin Kapšo – študent 3. roč. Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB
Erik Urgela – 2. roč. TV – Ge FF UMB.
Do dejiska 26. svetovej zimnej univerziády (SZU) pricestovala slovenská
bežecká výprava 9. decembra po absolvovaní vysokohorskej prípravy na
snehu v talianskom Livignu. Po krátkej
aklimatizácii, testovaní rôznych druhov
voskov a výberu lyží sme absolvovali
nasledovné preteky:
Skiatlon – muži (7,5 km klasicky +
7,5 km voľnou technikou), počet štartujúcich 85:
umiestnenie – 43. miesto Erik Urgela (+3,18; 142,82), 49. miesto Martin
Kapšo (+3,53; 163,98). Zúčastnilo sa
26 krajín.
Hodnotenie: V skiatlone sme mali
zastúpenie dvoch pretekárov, ktorých
úlohou bolo dosiahnuť osobné maximá
pri zisku FIS bodov. V tejto disciplíne
sme nemali ambície na TOP výsledok.
Disciplína bola zameraná na rozbehanie
sa a zoznámenie s konkurenciou. Na
štart sme nepostavili Davida Brünna
z dôvodu doznievajúcich zdravotných
problémov.

Šprint klasicky – muži (1,5 km),
počet štartujúcich 92: umiestnenie slovenských reprezentantov – 51. miesto
David Brünn, 53. miesto Martin Kapšo,
60. miesto Erik Urgela. Zúčastnilo sa
28 krajín.
Kvalifikácia:
David Brünn (+16,99; 160,95 FIS
bodov), 53. Martin Kapšo (+17,47;
163,75 FIS bodov), 60. Erik Urgela
(+21,55; FIS 187,57).
Hodnotenie: považovali sme to za
vhodný tréningový prostriedok, boli
sme bez významných ambícií od týchto
pretekárov.
10 km voľnou technikou – muži, počet štartujúcich 112: umiestnenie slovenských reprezentantov – 55. miesto Erik
Urgela (+1,58 min; FIS 84,38 body), 61.
miesto Martin Kapšo (+2,04; FIS 87,99
body), 63. David Brünn (2,07; Fis 89,50
body); zúčastnilo sa 31 krajín.
Hodnotenie: V nabitej konkurencii si
svoje osobné maximá v zisku FIS bodov
vytvorili všetci reprezentanti štartujúci
v danej disciplíne.
Štafeta 4x10 km – muži, počet štartujúcich 72 – 18 štafiet: umiestnenie štafety: 11. Andrej Segeč 27,10 min (+30,9
s) – 4. miesto Erik Urgela 28,08 (+1,56
min) – 11. miesto, David Brünn 26,49
(+2,32) – 16. miesto, Martin Kapšo
26,24 (+2,05) – 13. miesto. Zúčastnilo
sa 18. krajín.
Hodnotenie: Naplnili sme papierové
predpoklady. S číslom jedenásť sme
obsadili 11. miesto, pričom po prvej
polovici sme stále bojovali o 6. – 9.
miesto. Umiestnili sme sa za Švédskom
a porazili sme lyžiarske veľmoci ako
Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko a
Kanadu.
30 km klasickou technikou s hromadným štartom, počet štartujúcich
79: umiestnenie slovenských reprezentantov: 30. miesto Erik Urgela (+5,44
min; 115,85), 51. miesto David Brünn
(+11,20 min; 210,02), Martin Kapšo bol
na štartovej listine, ale ráno signalizoval
zvýšené hodnoty cukru v krvi, čiže ako
diabetika sme ho zo zdravotných dôvodov nepostavili na štart. Zúčastnilo
sa 23 krajín.
Hodnotenie: Napriek strachu z dlhej
trate a po absolvovaní kompletného
náročného programu SZU, športovci
zabojovali a vydali na trati zo seba
maximum. Kladne hodnotím 30. miesto
Urgelu, ktorý svojím výsledkom prekvapil aj samého seba. Brünn preteky
absolvoval s dýchacími problémami,
ale nakoniec preteky nevzdal a dobehol
do cieľa.
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Záver a odporúčania:
Chcem poďakovať vedeniu SAUŠ
za príkladnú spoluprácu a samozrejme
celému realizačnému tímu a v neposlednom rade športovcom za ich športové
nasadenie. SZU môžeme hodnotiť ako
vydarené podujatie s nabitou konkurenciou zvlášť pre bežecké lyžovanie,
kde počty štartujúcich oscilovali okolo
100. Samotné výsledky pretekárov boli
postavené do dvoch rovín:
1) medailové ambície v podaní P. Mlynára,
2) zbieranie skúseností v podobe univerziádnych novicov.
Realita nám ukázala, aj napriek skvele odvedenej práci servisného tímu, kde
sa v súčasnosti nachádzame.
ALPSKÉ LYŽOVANIE
Pretekári:
Adam Žampa – študent 1. roč. EF
UMB, 2. miesto – slalom, hoci mal
ambície na víťazstvo.
9. miesto – obrovský slalom.
Kristína Saalová – študentka 3.
roč. Šport na KTVŠ FF UMB. Mala
v tréningových jazdách na zjazd výborné umiestnenia, preto na štart išla
s medailovými ambíciami, ale mala
nepríjemný pád, pri ktorom si bolestivo
zranila dolnú končatinu, takže možnosti
ďalšieho štartu mala obmedzené.
SNOUBORDING
Pretekári:
Richard Rákoczy – študent 3. roč.
TVJ na KTVŠ FF UMB: SNW cross:
19. miesto
Slalom: vypadol.
Matej Bačo – študent 3. roč. TVJ na
KTVŠ FF UMB : SNW cross: 16. miesto
Slalom: 32. miesto.
Chlapci považovali účasť na pretekoch
za dobrú možnosť zbierať skúsenosti.
HOKEJ
Hráč:
Anton Čavrk – študent 2. roč. Mgr.
TVJ na KTVŠ FF UMB – 5. miesto.
Len vďaka SAUŠ a UMB (najmä
KTVŠ), pretože vychádza študentom
v ústrety počas štúdia, mohli naši športovci absolvovať prípravu na snehu pred
samotnou SZU. Ostáva nám len veriť, že
sa nám spoločne v kooperácii so SAUŠ
podarí do budúcna vytvárať adekvátne
podmienky pre zotrvanie bežeckého
lyžovania v konkurencii.
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
PaedDr. Michal Malák
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ŠTUDENTI A ABSOLVENTI UNIVERZITY
MATEJA BELA NA ZOH V SOČI
Najväčší športový sviatok v roku
2014 boli XXII. Zimné olympijské hry
v dňoch 7. – 23. februára v ruskom
meste Soči. Olympijské hry sú vždy
sprevádzané veľkým záujmom médií,
odborníkov, ale aj laikov. Tak tomu bolo
aj na tohtoročnej olympiáde. Dlhé hodiny
sme mohli stráviť pri televíznych obrazovkách sledovaním našich športovcov,
ktorým sme držali palce pri bojoch o čo
najlepšie umiestnenia. Boli medzi nimi aj
viacerí absolventi a študenti Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí
v slovenskej výprave zastupovali rôzne
športy a posty – športovci, tréneri, členovia realizačných tímov a funkcionári.
Z našich absolventov prispel k najvýznamnejšiemu úspechu slovenského
športu, olympijskému víťazstvu Anastázie Kuzminovej, jej tréner Juraj Sanitra,
absolvent štúdia telesnej výchovy na
vtedajšej Pedagogickej fakulte v Banskej
Bystrici z roku 1985. Zo súčasných študentov bol najúspešnejší druhý najlepší
slovenský olympionik v Soči (5. a 6.
miesto v zjazdovom lyžovaní) Adam
Žampa, študent Ekonomickej fakulty
UMB. Slovensko na XXII. ZOH v Soči
reprezentovalo celkovo 20 absolventov
a študentov UMB.
UMB mala v Soči zastúpenie aj
mimo športovísk. Danka Barteková, študentka doktorandského štúdia na Fakulte
politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, ako členka Komisie
športovcov Medzinárodného olympijského výboru a zároveň komisie športovcov MOV sa okrem iných povinností,
ktoré súviseli s jej funkciou v MOV,
stala aj súčasťou štafety s olympijským
ohňom v Soči.

Mg. Pavol Hurajt, pretekár, absolvent FHV
Miroslav Matiaško, pretekár, študent FF
Mgr. Matej Kazár, pretekár, absolvent FHV
Bc. Tomáš Hasilla, pretekár, absolvent FF
Bc. Martin Otčenáš, pretekár, študent FF
Mgr. Jana Gereková, pretekárka, absolventka FHV
Mgr. Martina Chrapánová, pretekárka,
absolventka FHV
Mgr. Terézia Poliaková, pretekárka,
absolventka FHV
Paulína Fialková, pretekárka, študentka PrF
Bc. Lukáš Daubner, člen realizačného
tímu, študent FF
Bc. Jakub Leščinský, člen realizačného
tímu, študent FF

Všetkým patrí veľké poďakovanie za
reprezentáciu vlasti, ale aj univerzity. Prajeme im veľa úspechov v ďalšej športovej
kariére a v šírení dobrého mena Slovenska.
Zoznam študentov a absolventov,
účastníkov ZOH v Soči:
Alpské lyžovanie
Adam Žampa, pretekár, študent EF
Kristína Saalová, pretekárka, študentka FF
Bežecké lyžovanie
PaedDr. Alena Procházková, pretekárka,
absolventka FHV
Mgr. Danka Kotschová, pretekárka,
absolventka FHV
PaedDr. Ján Valuška, tréner, absolvent FHV

Ľadový hokej
Mgr. Roman Švantner, člen realizačného
tímu, absolvent FHV
Sánkovanie
Marek Solčanský, pretekár, študent FF.
Natália Šubrtová, študentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, účastníčka 11. paraolympijských
hier v Soči 2014, v úlohe navádzačky
zrakovo postihnutej pretekárky Henriety
Farkašovej získala 2 zlaté a 1 striebornú
medailu
Obrovský slalom – zlatá medaila
Zjazd – zláta medaila
Slalom - bronz
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
KTVŠ FF UMB

Biatlon
PaedDr. Pavel Kobela PhD., vedúci výpravy, absolvent doktorandského štúdia FHV
PaedDr. Juraj Sanitra, tréner, absolvent PF

ÚSPECHY ŠTUDENTOV UMB NA AM SR
V BEHU NA LYŽIACH A V BIATLONE
V dňoch 21. – 23. februára 2014 bol
ŠK UMB, resp. Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici usporiadateľom Akademických majstrovstiev Slovenskej
republiky v behu na lyžiach. Trojdňové
preteky sa organizovali v spolupráci
s Mestským klubom lyžiarov v Kremnici v bežeckom areáli na Skalke.

Pretekári zvádzali medzi sebou
úporné boje. Raz zvíťazili študenti
Technickej univerzity Zvolen, čo našich
študentov vyburcovalo do ďalších bojov
a na druhý deň zvíťazili zasa študenti
Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Medzi 14-timi pretekármi
boli traja gymnazisti, traja študenti TU
Zvolen, ale najpočetnejšie zastúpenie

mala UMB – spolu 6 pretekárov (2
ženy, 4 muži).
Výsledky:
Šprint 1 km klasicky
ženy:
1. Klementová Barbora GY Nováky
2. Valašťanová Katarína FF UMB
3. Segečová Eva TU ZV
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muži:
1. Kapšo Martin FPVaMV UMB
2. Segeč Andrej TU ZV
3. Šulek Miroslav FF UMB
4. David Brűnn FF UMB
5. Urgela Erik FF UMB
6. Michal Polačko FF UMB
5 / 10 km klasicky
ženy:
1. Klementová Barbora GY Nováky
2. Segečová Eva TU ZV
3. Krišicová Katarína FF UMB
4. Jana Gombalová FF UMB
muži:
1. Urgela Erik FF UMB
2. Segeč Andrej TU ZV
3. Kapšo Martin FPVaMV UMB
5. David Brűnn FF UMB
6. Šulek Miroslav FF UMB
6 / 10 km voľne
ženy:
1. Segečová Eva TU ZV
2. Klementová Barbora GY Nováky
3. Krišicová Katarína FF UMB
4. Jana Gombalová FF UMB

muži:
1. Segeč Andrej TU ZV
2. Urgela Erik FF UMB
3. Šulek Miroslav FF UMB
4. Kapšo Martin FPVaMV UMB
5. Michal Polačko FF UMB
Dňa 1. marca 2014 bol ŠK UMB,
resp. Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofickej fakulty UMB v Banskej
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Bystrici usporiadateľom Akademických
majstrovstiev Slovenskej republiky aj
v biatlone (rýchlostné preteky), ktoré sa
konali v Národnom biatlonovom centre
SZB v Osrblí za priaznivého slnečného
počasia. Súťaže sa zúčastnilo spolu 17
pretekárov, z toho bolo 9 mužov a 8
žien. Nezúčastnili sa akademici, ktorí
reprezentovali SR vo Svetovom pohári
v biatlone v zahraničí.

Výsledky
Muži:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
Diskv.

Michalovský Rudolf
Šima Michal
Polačko Michal
Kazár Peter
Valenta Juraj
Konůpek Peter
Lapin Ľubomír
Olejár Lukáš
Majerčík Ján

TU Zvolen
FF UMB BB
FF UMB BB
FF UMB BB
FF UMB BB
FF UMB BB
FF UMB BB
TU Zvolen
FF UMB BB

31:15,0
31:18,9
31:50,3
32:27,9
32:59,1
33:04,4
33:44,8
36:08,2

1/0
0/2
3/1
2/0
3/0
1/1
2/1
3/3

Ženy:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto

Fialková Paulína
Hôrčiková Andrea
Poliaková Terézia
Šimová Lucia
Maráková Janka
Majdišová Alžbeta
Valašťanová Katarína
Kachmar Maria

PrF UMB BB
TU Zvolen
FF UMB BB
FF UMB BB
Gymn. Brezno
FF UMB BB
FF UMB BB
št. z Ukrajiny

24:28,4
27:08,6
28:08,6
28:21,4
29:37,2
32:04,6
32:37,5
33:13,8

0/1
1/1
1/4
1/0
1/2
4/2
2/3
3/1

PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
PaedDr. Michal Malák
Foto: PaedDr. Michal Malák
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Oznamujeme všetkým, ktorí by chceli prispieť do ďalšieho čísla Spravodajcu UMB, že príspevky môžu posielať elektronickou
poštou na adresu spravodajca@umb.sk. Uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla je 20. mája 2014.
Redakčná rada
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