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Milí kolegovia a študenti.
Nech čas vianočný je pre Vás časom pokoja, lásky a oddychu,
časom zastavenia sa v každodennom zhone a zamyslenia nad
dneškom i zajtrajškom. Nový rok 2013 nech je plný ľudského
tepla, splnených snov a dobrých rozhodnutí.
Beata Kosová
rektorka UMB
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UMB rozširovala medzinárodnú zmluvnú spoluprácu s Poľskom
Univerzita Mateja Bela získala v novembri dvoch nových
zahraničných partnerov. Navštívili nás dve poľské delegácie,
z Opole a z Varšavy. Hoci s oboma prebieha intenzívna spolupráca najmä na fakultnej úrovni, rektori zúčastnených univerzít

svojimi podpismi potvrdili vôľu upevniť vzájomné vzťahy
a rozšíriť formy spolupráce na celouniverzitnej úrovni.
Dňa 9. novembra 2012 sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Opolskej technickej univerzity. Niekoľkoročná spolupráca s touto univerzitou vyústila do rozhodnutia podpísať novú
rámcovú zmluvu o kultúrnej spolupráci, ktorej predmetom je
vzájomná kooperácia vo výskumných projektoch, vzdelávacích
a ďalších programoch a pri organizácii spoločných podujatí.
Opolskú technickú univerzitu zastupovali: prof. Dr. hab. Ing.
Marek TUKIENDORF – rektor, Dr. hab. Krysztof MALIK, prof.
PO – prorektor pre spoluprácu a rozvoj, a Dr. hab. Ing. Joachim
FOLTYS, prof. PO – dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu.
Za UMB hostí prijali: rektorka Dr. h. c. prof. PhDr. Beata KOSOVÁ, CSc., prorektor pre medzinárodnú spoluprácu prof. Ing.
Igor KOSÍR, CSc., dekan Ekonomickej fakulty Ing. Vladimír
HIADLOVSKÝ, PhD. a prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Ekonomickej fakulty doc. Ing. Vanda MARÁKOVÁ, PhD.

Dňa 19. novembra 2012 navštívili univerzitu zástupcovia
Akadémie národnej obrany vo Varšave na čele s novým rektorom, generálmajorom Bogusławom PACEKOM (Assoc. Prof.).
Delegáciu ďalej tvorili plukovník Maciej MARSZAŁEK (Assoc.
Prof.) – dekan Fakulty národnej bezpečnosti, a vedúci kancelárie
rektora, námorný kapitán v.v. Piotr GAWLICZEK (Assoc. Prof.).
Hostí prijalo vedenie UMB: rektorka Dr. h. c. prof. PhDr. Beata
Kosová, CSc., prorektor pre medzinárodnú spoluprácu prof. Ing.
Igor Kosír, CSc. a dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Cieľom stretnutia bol
podpis Memoranda o porozumení, ktorému predchádza dlhodobá
úspešná spolupráca najmä s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v oblasti bezpečnostných štúdií. Obe
strany hľadali možné formy spolupráce s ďalšími fakultami,
najmä v odboroch, ktoré sa venujú otázkam bezpečnosti (environmentálna a hospodárska bezpečnosť). Po stretnutí na rektoráte
nasledovala prednáška generálmajora Boguslawa PACEKA pre
študentov FPVaMV s témou „EUFOR Tchad/RCA: experience
from the Polish participation“ o skúsenostiach z prípravy a realizácie vojenskej misie EÚ v africkom Čade vo väzbe na tragický
vývoj v susednom Sudáne z hľadiska bezpečnosti. Obe univerzity
deklarovali svoj záujem rozvíjať navzájom nadštandardné vzťahy
v rámci medzinárodnej spolupráce.
Mgr. Janka Čillíková
referát medzinárodnej spolupráce R UMB
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Univerzitný deň kariéry UMB
Dňa 10. októbra 2012 sa konal jesenný ročník Univerzitného dňa kariéry
(UDK) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Podujatie organizovalo Kariérne centrum
UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof.
PhDr. Beaty Kosovej, CSc. a dekana
Ekonomickej fakulty (EF) Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD.

Sekcia Career fair

Cieľom Univerzitného dňa kariéry
bolo všetkým študentom a absolventom
UMB sprostredkovať informácie o aktuálnych pracovných pozíciách, absolventských programoch, odborných stážach
a súťažiach priamo od potenciálnych
zamestnávateľov.
Podujatie otvorila prodekanka pre
medzinárodné vzťahy EF doc. Ing.
Vanda Maráková, PhD. Následne prebiehal program UDK v dvoch sekciách:
výstavná sekcia a sekcia Career fair.
Vo výstavných stánkoch boli návštevníkom k dispozícii zástupcovia medzinárodných spoločností pôsobiacich
na Slovensku – Dell, Delloitte, Ernst
& Young, Henkel, Lugera & Maklér,
PricewaterhouseCoopers.
Sekcia Career fair pozostávala z prezentácií zúčastnených spoločností.
V tejto sekcii ďalej vystúpila riaditeľka
Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory (SOPK) Ing. Marína Spirová,
ktorá informovala účastníkov o význame
a úlohách SOPK v rozvoji podnikania.
Sekciu napokon uzatvoril BestGuest
Michal Siklienka z komunity začiatočníkov a tvorcov.

Zúčastnené organizácie uverejňujú
aktuálne pracovné ponuky, odborné stáže
a súťaže pre študentov a absolventov našej
univerzity prostredníctvom stránky Kariérneho centra UMB – www.kc.umb.sk.
Mgr. Michaela Palgutová
Kariérne centrum UMB

Výstavná sekcia UDK

Médiá o nás
Dátum

Periodikum

28. 9. 2012

TASR

Na Noci výskumníkov si možno chytiť blesk či
namiešať farby oblohy

Informácia o prebiehajúcom podujatí Noc
výskumníkov, ktoré sa konalo 28. 9. 2012
v ESC a ktorého spoluorganizátorom je UMB.

TASR

ŠRVŠ vyhlásila mobilizáciu študentov vysokých
škôl

Študentská rada vysokých škôl začala 2. 10.
2012 mobilizáciu študentov SR. Do akcie
sa zapoja aj študenti FPVaMV, ktorí budú
bojkotovať vyučovanie.

3. 10. 2012

TASR

Vysokoškoláci budú 11. októbra rokovať
s prezidentom

Rokovanie študentov o naplánovaných
protestoch s prezidentom SR sa uskutoční
11. októbra. Vyučovanie chcú bojkotovať aj
študenti FPVaMV UMB.

3. 10. 2012

TASR

Rekonštrukcie na UMB majú priniesť do budov
teplo, potrvajú do decembra

Rozhovor s rektorkou UMB o výmene okien na
UMB, ktoré sú realizované z projektov EÚ.

6. 11. 2012

TASR

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka sa predstavia aj
maďarské vydavateľstvá

Informácie o programe knižného veľtrhu
Bibliotéka (9. 11. 2012), na ktorom sa predstaví
aj Zoltán Németh z UMB.

TASR

Ženy – političky diskutovali na UMB o kvótach
i rodovej rovnosti

Dňa 9. 11. 2012 sa v aule na EF UMB
uskutočnilo podujatie Ženy, ktoré rozhodujú,
ktoré zorganizoval Inštitút Naše aktivity pre
Slovensko spolu s BBSK.

3. 10. 2012

9. 11. 2012

Príspevok

Obsah

Ing. Marián Lihan
referát marketingovej komunikácie R UMB
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BLAHOŽELÁME
NAŠI JUBILANTI
Viacerí zamestnanci univerzity oslávia v období mesiacov november – december 2012 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
Alena Ondrejková
Róbert Bešťák
Ľubomíra Mačkovičová
Marta Fiľová
Doc. PhDr. Jozef Horeháj, PhD.
PhDr. Marta Halašová, PhD.
Prof. PhDr. Larisa Anatolievna Sugay, DrSc.
RNDr. Jana Špirková, PhD.
Doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
Doc. MVDr. Štefan Šimko, CSc.
Doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Ocenenie prof. P. Fobela a prof. D. Fobelovej v Poľsku
Prof. PhDr. Pavlovi Fobelovi, PhD. a prof. PhDr. Daniele Fobelovej, PhD. z Katedry etiky a aplikovanej etiky s oddelením aplikovanej etiky a etického poradenstva Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dostalo
vzácneho ocenenia zo zahraničia. Na slávnostnom otvorení nového akademického roku 2012/2013 im odovzdal rektor Uniwersytet Slaski (University
of Silesia) v Katowicach prof. zw. dr hab. Wieslaw Banyš prestížny titul
„profesor honorowy“. Ako sa uvádza v stanovisku rektora, o. i. ide o výraz
vďačnosti univerzity za zásluhy oboch prominentných vedcov a expertov,
ktorí sú vyslancami slovenskej a európskej filozofie, odborníci na riešenie
etických dilem, ako aj za aktívnu spoluprácu medzi Katedrou etiky a aplikovanej etiky Univerzity Mateja Bela a Inštitútom filozofie Uniwersytet Slaski
v Katoviciach. Obom profesorom blahoželáme!
Odporúčaný link: http://www.us.edu.pl/node/236121/img/236451/zoom
PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Fakulta humanitných vied UMB

ZOZNAM OCENENÝCH PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA
ZALOŽENIA UMB
ZLATÁ MEDAILA bola udelená týmto jednotlivcom:
• prof. Ing. Ivanovi Kolenkovi, DrSc. – za vybudovanie a rozvoj študijného odboru financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte financií UMB a za jej riadenie, personálne a materiálne dobudovanie.
• prof. Ing. Márii Uramovej, PhD. – za riadenie a rozvoj Ekonomickej fakulty UMB, za budovanie vnútrouniverzitnej spolupráce a za prácu v orgánoch fakulty a univerzity.
• prof. RNDr. Romanovi Nedelovi, DrSc. – za rozvoj univerzity a jej Fakulty prírodných vied UMB, za podporu
a rozvoj vedeckého výskumu, za vnútrouniverzitnú spoluprácu a za rozvoj študijného programu matematika.
• prof. PhDr. Jolane Hroncovej, CSc. – za rozvoj vedeckej a pedagogickej činnosti Pedagogickej fakulty UMB
a za rozvoj študijného programu sociálna pedagogika.
• prof. PhDr. Vladimírovi Varinskému, CSc. – za riadenie a rozvoj Fakulty humanitných vied UMB, za budovanie
vnútrouniverzitnej spolupráce a za prácu v orgánoch fakulty a univerzity.
• Ing. Alene Hrnčiríkovej – za dlhoročnú prácu pre vybudovanie a rozvoj Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.
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• Ing. Jozefovi Mrenovi – za dlhoročnú prácu a budovanie ubytovacích a stravovacích služieb pre študentov
a zamestnancov univerzity.
• prof. zw. dr hab. Stanislawovi Juszczykovi, PhD. – za založenie a dlhodobú spoluprácu pri spoločnom vydávaní
česko-slovensko-poľského periodika The New Educational Review.
• Dr. Adamovi Marszalekovi – za založenie a dlhodobú spoluprácu pri spoločnom vydávaní česko-slovenskopoľského periodika The New Educational Review.

ZLATÁ MEDAILA bola udelená týmto inštitúciám:
• Agentúre pre cestovný ruch – za dlhoročnú odbornú spoluprácu a podporu rozvoja Ekonomickej fakulty UMB
a jej študijného odboru cestovný ruch.
• Slovenskej akadémii vied – za dlhoročnú vedeckovýskumnú spoluprácu ústavov SAV s fakultami UMB a budovanie spoločných pracovísk.
• Ministerstvu zahraničných vecí SR – za intenzívnu dlhoročnú spoluprácu v rozvoji Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB.
• Železiarňam Podbrezová, a. s., a ich dcérskym spoločnostiam – za dlhoročnú spoluprácu v rozvoji štúdia a jeho
informatickej podpory na fakultách UMB.
• Slovenskej sporiteľni, a. s. – za dvadsaťročnú spoluprácu pri podpore rozvoja univerzity, jej študentov a zamestnancov.
• Univerzite Karlovej v Prahe – za dlhoročnú spoluprácu s univerzitou a jej predchodkyňami.
• Ostravskej univerzite v Ostrave – za dlhoročnú spoluprácu s univerzitou a jej predchodkyňami.
• Veľvyslanectvu Francúzskej republiky v Slovenskej republike – za vyše tridsaťročnú podporu výučby francúzskeho jazyka a kultúry na univerzite a každoročných mobilít študentov a učiteľov oboch krajín. Za mimoriadne
zásluhy o dlhoročný rozvoj spoločných študijných programov s francúzskymi vysokými školami a vytvorenie
Slovensko–francúzskeho univerzitného inštitútu na UMB.

STRIEBORNÁ MEDAILA bola udelená:
• Mgr. Danke Bartekovej – za úspešnú športovú a diplomatickú reprezentáciu Slovenska a Univerzity Mateja Bela
v medzinárodnom rozmere.

CENA REKTORKY ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS K ROZVOJU UNIVERZITY
bola udelená týmto jednotlivcom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Ing. Marianovi Gúčikovi, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Benčovi, PhD.
Prof. ThDr. Jozefovi Krajčimu, PhD.
Prof. RNDr. Jaroslavovi Mazúrekovi, CSc.
Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc.
Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Findrovi, DrSc.
Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusovi Albertymu, CSc., emeritnému profesorovi
Prof. PhDr. Petrovi Kulašikovi, CSc.
Prof. PhDr. Oskarovi Krejčímu, CSc.
Prof. PhDr. Ľudovítovi Višňovskému, CSc.
Prof. PhDr. Brigite Šimonovej, CSc.
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VEDA NA UNIVERZITE
Doctor honoris causa UMB udelili prof. Dr. Michalovi Harpáňovi
Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici na svojom slávnostnom zasadnutí dňa 15. novembra 2012 udelila titul doctor
honoris causa „významnej osobnosti, ktorá sa svojou vedeckou,
pedagogickou a prekladateľskou aktivitou spolupodieľa na rozvoji literárnej vedy a translatológie, šírení hodnôt vzdelanosti,

humanizmu a kultúry v domácom, krajanskom a medzinárodnom
kontexte“ – srbskému slovakistovi, literárnemu teoretikovi a prekladateľovi prof. Dr. Michalovi Harpáňovi. Oceneného najprv
predstavila prodekanka FHV UMB PhDr. Nadežda Zemaníková,
PhD. Následne sa ujal slova prof. Harpáň, ktorý vo svojom prejave priblížil svoj dlhoročný profesionálny a emocionálny vzťah
k slovenskej literatúre. Poďakoval sa tiež za možnosť pôsobiť
na Filologickej fakulte a Fakulte humanitných vied UMB. Podujatiu predchádzala prednáška prof. Harpáňa na tému Kontexty
slovenskej literatúry na Dolnej zemi, ktorú zorganizovala Katedra
slovenského jazyka, oddelenie prekladateľstva a tlmočníctva
FHV UMB. Zúčastnil sa na nej o. i. prorektor UMB prof. PhDr.
Karol Görner, PhD. a ďalší hostia.
Michal Harpáň sa narodil 27. októbra 1944 v Kysáči v bývalej Juhoslávii. Študoval na Filozofickej fakulte v Novom
Sade, odbor juhoslovanská literatúra (1968). Postgraduálne
štúdium ukončil na Filologickej fakulte
v Belehrade obhajobou magisterskej
práce Slovenský a srbský nadrealizmus –
paralela (1973), doktorát literárnych vied
získal na Filozofickej fakulte v Novom
Sade na základe obhajoby dizertačnej
práce Poézia a poetika Michala Babinku (1978). Od roku 1969 (až dodnes)
pracuje na Filozofickej fakulte v Novom
Sade – najskôr v pozícii asistenta pre
slovenskú literatúru a teóriu literatúry,
potom docenta (1979), mimoriadneho
profesora (1984) a napokon riadneho
profesora (1989). V rokoch 1984 ─ 1986
bol prodekanom pre vedu na Filozofickej
fakulte v Novom Sade. Od roku 1986 je
vedúcim Katedry slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade v Srbsku,
okrem toho prednáša slovenskú literatúru

aj na Filologickej fakulte v Belehrade (od roku 1989). V rokoch
1997 ─ 1999 vyučoval aj na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne v Maďarsku a na Pedagogickej fakulte v Sombore na
slovenskom oddelení v Báčskom Petrovci v Srbsku. V rokoch
2005 ─ 2011 pôsobil aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici, najprv na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty
a po zlúčení katedier na Katedre slovenského jazyka a literatúry,
oddelení prekladateľstva a tlmočníctva Fakulty humanitných
vied. Na banskobystrickej univerzite prednášal teóriu a dejiny
slovenskej literatúry, svetovú literatúru a literárnu komparatistiku. Úzko spolupracoval s Maticou slovenskou (najmä s prof.
Imrichom Sedlákom), krajanskými spolkami a s univerzitnými
pracoviskami doma a v zahraničí. Je členom Obce slovenských
spisovateľov, Spolku vojvodinských spisovateľov a Spolku
vojvodinských slovakistov.
Michal Harpáň sa začal aktívne zaujímať o literatúru už počas
školských rokov. Bol členom redakcie študentského časopisu
Index v Novom Sade, literárneho časopisu Polja a edície Prva
knjiga, ktorú vydáva Matica srpska v Novom Sade. Postupne sa
dostal do viacerých redakčných rád časopisov a zborníkov, najmä
literárneho zamerania. Bol predsedom redakčnej rady Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a šéfredaktorom
literárneho časopisu Nový život. V súčasnosti sa spolupodieľa
na vydávaní Slovakistického zborníka, ktorého editorom je
Slovakistická vojvodinská spoločnosť v Novom Sade. Je tiež
členom redakcie Zbornika Matice srpskej za slavistiku, členom
redakčnej rady zborníka Studia Academica Slovaca a časopisu
Nová Filologická revue, ktorý vydáva Fakulta humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Hlavným vedecko-pedagogickým zameraním profesora
Michala Harpáňa sa stali teória a dejiny literatúry a literárna
komparatistika. Vydal viaceré monografie, štúdie, súbory statí,
antológie a doslovy. Spomeňme napríklad diela Priestory imaginácie (1974), Kritické komentáre (1978), Poézia a poetika
Michala Babinku (1980), Teória literatúry (1986), ktorá sa v prepracovanom a doplnenom vydaní dočkala ďalších štyroch reedícií
(1996, 2004, dve vydania, a 2009), Premeny rozprávania (1990),
O Paľovi Bohušovi (1999), Zápas o identitu (2000), Literárne
paradigmy (2004), Texty a kontexty (2004), S literárnou vedou
a kritikou (2005), Predslovy a doslovy (2009) a i.
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Autorova publikácia Teória literatúry je v slovenskom
rámci dodnes neprekonanou a jedinou svojho druhu. Používa
sa zároveň ako základná učebnica teórie literatúry na všetkých
univerzitách na Slovensku, vybraných slovakistických pracoviskách v zahraničí (najmä v Českej
republike, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku)
a na lektorátoch slovenského jazyka Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
t. j. vo viac ako desiatich krajinách Európy
a sveta, vrátane Číny. Profesor Harpáň sa
v nej zamýšľa nad podstatou a členením
literatúry a teóriou literárnych druhov,
teóriou verša a vzťahom literárnej vedy
k iným disciplínam, ktoré prekračujú rámec literatúry, no svojou podstatou s ňou
súvisia, a to lingvistika, najmä štylistika
a estetika. Autor neponúka len teoretickometodologický základ, ale ho aplikuje
na konkrétne literárne texty, t. j. zaujíma
interpretačné stanovisko. Výrazným
obohatením sú aj názory juhoslovanských
kritikov, ktorých odborné úvahy autor
cituje a cenný komprimovaný prehľad metodológie literárnej
vedy a literárnovedných orientácií.
Profesor Michal Harpáň sa vo svojej publikačnej a vedeckej
činnosti okrem literárno-teoretických prác zameriava aj na dejiny literatúry, najmä s dôrazom na súčasnú slovenskú (hlavne
medzivojnovú) literatúru so špeciálnym záujmom o súčasnú poéziu. Tento záujem vyvrcholil v najnovších Dejinách slovenskej
literatúry (zväzok č. 2), ktorej je spoluautorom (zostavovateľom
je vedecký tajomník Matice slovenskej prof. Imrich Sedlák,
mimochodom, v minulosti tiež pôsobiaci na Filologickej fakulte
UMB). Ide o významné dielo, ktoré sa (podobne ako v prípade
Teórie literatúry) stalo súčasťou povinnej lektúry vysokoškolských študentov humanitných a pedagogických smerov,
doktorandov, ako aj teoretickým východiskom pre vedcov,
skúmajúcich obdobie slovenskej literatúry dvadsiateho storočia.
Táto literárno-historická a syntetizujúca práca vhodne zaplnila
priestor, ktorý nebol najmä z ideologických dôvodov dostatočne
(resp. bol tendenčne) skúmaný. Nemenej dôležitý je aj autorov
prínos do slovensko-srbských medziliterárnych vzťahov a do
kontextu krajanskej literatúry. Je autorom desiatok štúdií komparatívneho charakteru, skúma v nich najmä súvislosti slovenského
a srbského básnického nadrealizmu. Vedecký záujem profesora
Michala Harpáňa však presahuje srbský či dolnozemský kontext.
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Autorove monografie, vedecké štúdie a preklady môžeme vnímať
v kontexte vnútroliterárnom (slovenská literatúra v slovenskom
národnom kontexte, srbská literatúra v srbskom kontexte), ako
i medziliterárnom (v užšom kontexte slovensko-srbské, resp.

slovensko-juhoslovanské a v širšom kontexte slovensko-dolnozemské literárne a kultúrne vzťahy). Srbským čitateľom priblížil
prostredníctvom svojich prekladov viaceré diela krajanskej
a súčasnej slovenskej literatúry (Michal Babinka, Víťazoslav
Hronec, Ivan Hudec, Pavel Vilikovský a i.)
Od dolnozemskej slovenskej literatúry k širšiemu mediteránnemu okruhu smeruje kolektívna monografia Kultúrne
paralely a diverzity vo filológii, ktorá vyšla na banskobystrickej
univerzite. Autor sa v nej i v tomto prípade zameral na literárnokultúrny areál, ktorý mu je najbližší – teda na literatúru Dolnej
zeme, využívajúc pritom komparatívny prístup (na viacerých
rovinách identifikuje a pomenúva funkcie južnoslovanských
prvkov v poézii Svetozára Hurbana Vajanského, ďalšia časť
je akýmsi návratom k téme, ktorú autor načrtol už dávnejšie
– Nový pokus o Vaska Popu a Jána Ondruša). V Harpáňovom
tíme sa pri výskume, ako aj pri elaborácii samotnej monografie
stretli členovia oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva Katedry
slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB
(Ivan Šuša, Anita Huťková, Eva Čulenová a Ladislav György)
a Katedry politológie Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB (Patrizia Prando).
Kvalitu vedeckej práce profesora Michala Harpáňa dokumentujú aj ocenenia, ktoré získal: Cena časopisu Nový život za
najlepší vedecký príspevok, Cena vydavateľstva Obzor za knihu Poézia a poetika
Michala Babinku, Cena Samosprávneho
záujmového spoločenstva Vojvodiny za
„Teóriu literatúry” (1988), Cena Spolku
slovenských spisovateľov za prínos do
slovenskej literatúry (1993), Zlatá medaila
Filozofickej fakulty UK za pedagogickú
a literárnovednú činnosť (1995), Cena
Pavla Országha Hviezdoslava za preklad
a propagáciu slovenskej literatúry v zahraničí (2000), vyznamenanie ministra
kultúry SR (2004), Strieborná plaketa
ministra zahraničných vecí SR (2004) a od
roku 2012 aj čestný doktorát Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Fakulta humanitných vied UMB
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PRÍSPEVKY FAKÚLT
Jesenné zasadnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt
Českej republiky a Slovenskej republiky v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala v dňoch 18. – 19. septembra 2012 Jesenné zasadnutie
Asociácie dekanov pedagogických fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky. Rokovanie Asociácie dekanov pedagogických
fakúlt ČR a SR otvoril dekan Pedagogickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc..
V úvodnej časti rokovania vystúpil s pozdravným príhovorom primátor
mesta Banská Bystrica Mgr. Peter Gogola.
Počas pracovného rokovania Asociácie dekanov pedagogických fakúlt
ČR a SR vystúpila rektorka Univerzity Mateja Bela Dr. h. c. prof. PhDr.
Beáta Kosová, CSc. s príspevkami na tému „Základné problémy učiteľského
vzdelávania v Slovenskej republike“ a „Aktuálne otázky rozvoja vysokého
školstva v Slovenskej republike“, prodekanka PF UMB pre pedagogickú
činnosť prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. s príspevkom na tému
„Učiteľská profesia vo výskumoch a praxi“ a prodekanka PF UMB pre
vedu, výskum a umenie prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. s príspevkom na
tému „Aktuálne otázky vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti v oblasti
pedagogických vied“.
V záveroch z rokovania Asociácie dekanov pedagogických
fakúlt ČR a SR sa jej účastníci vyjadrili k súčasnému významu
i perspektívam pedagogických fakúlt, k prístupu k učiteľskej
profesii a popularizácii jej problémov v praxi, k problémom
spojených so štúdiom učiteľstva, k odbornej a personálnej pripravenosti pedagogických fakúlt v oblasti riadenia vysokoškolského
vzdelávania, k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti
vysokoškolského vzdelávania a k ďalším dôležitým oblastiam
činnosti pedagogických fakúlt v Českej republike a Slovenskej
republike.
Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
prodekan PF UMB pre MSaVV

20 rokov na univerzite a dva mesiace v Mníchove
V roku 1992, keď prvý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
založil univerzitu v Banskej Bystrici,
som bola úspešná na konkurze a začala
som pracovať na Katedre germanistiky
Fakulty humanitných a prírodných vied
UMB. Trúfla som si na túto prácu, pretože
som mala kvalitný germanistický základ
z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Prešove. Teraz však
viem – a tak to sprostredkúvam aj našim
študentom – že diplom po skončení štúdia
je asi ako vodičský preukaz: potvrdzuje
začiatočnícke kompetencie a dáva možnosť majiteľovi, aby ďalej už trénoval
v realite sám, bez učiteľa. To znamená, že
po skončení štúdia nasleduje kontinuitné
celoživotné vzdelávanie, ktoré na štátnej
skúške jeden náš študent trefne nazval
doživotným vzdelávaním.
„Vodičský preukaz“ germanistický mi
vydala prešovská fakulta, ale môj profesijný život sa spojil s Univerzitou Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Počas môjho
doterajšieho pôsobenia na UMB som

viedla množstvo kvalitných záverečných
prác, ktoré mi spôsobili veľké potešenie
(a získali ceny dekana i rektora) a teším
sa i na realizáciu aktuálne vypísaných
tém. Učila som a učím v učiteľských
i prekladateľských programoch, v dennom i externom štúdiu, v bakalárskych,
magisterských i doktorandských programoch, učila som v kurzoch slovenčiny pre
cudzincov i pre zahraničných Slovákov
a tiež v rámci Detskej univerzity UMB.
Na bývalej Filologickej fakulte i na
Fakulte humanitných vied som spoznala
množstvo vynikajúcich osobností; vydala
som niekoľko monografií, založila som
vedecký translatologický zborník (piaty
zväzok vyjde v r. 2013), spoluorganizovala konferencie, projektové workshopy
Sokrates Grundtvig a prekladateľskú
súťaž Sezam, otvor sa!, podporujem
internetové filologické časopisy na FHV
ako členka redakčnej, resp. vedeckej rady.
Každý rok odporúčam študentov na individuálne zahraničné pobyty i na Erasmus
a vyhodnocujem získané kredity po ich
návrate; som garantkou projektu CEEPUS

(na UMB máme iba dve takého mobilitné
siete). V súčasnosti je moja doktorandka
Mgr. T. Zajacová na študijnom pobyte vo
Viedni, kam som ju takpovediac vyslala.
Viedeň – tak blízko a predsa ako na
inej planéte. Viedeň som počas mojich
početných vedeckovýskumných pobytov
spoznala možno najlepšie zo všetkých
miest germanofónneho priestoru. Okrem
kultúrneho života, ktorý si tam vážim
a podľa možností užívam, sú to aj cenné
kontakty na kolegov na univerzite, ktoré
nie je jednoduché udržiavať. Na koniec
novembra ma Akcia Rakúsko – Slovensko pozvala na slávnostné podujatie do
paláca Harrach pri príležitosti založenia
Akcie, keďže pred časom mi bolo udelené
tzv. jubilejné štipendium pre najlepšie
výskumné projekty.
K práci na univerzite patrí aj každoročné prednášanie na zahraničných konferenciách, napríklad na svetové kongresy
germanistov chodím pravidelne od r. 2001
(2001 Švajčiarsko, 2005 Rakúsko, 2009
Nemecko, v pláne je 2013 Taliansko).
Myslím, že môžem o sebe povedať, že
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som sa v rámci slovenskej germanistiky
etablovala.
Práca na univerzite veľa vyžaduje
i veľa dáva ako dar. Vyžaduje kvalitu
a neustále uploadovanie vedomostí, ktoré
študenti testujú v aspektoch aktuálnosti
i utility, ale dáva tiež možnosť kreatívneho
bádania, hľadania a nachádzania, a teda
radosti zo zdokonaľovania a rozvoja.
Svoje pôsobenie na Univerzite Mateja
Bela pokladám za obohacujúce pre môj
život, ale rovnako sa nazdávam, že moja
práca má zmysel a je oceňovaná mnohými
poslucháčmi, hlavne tými, ktorí sú cieľavedomí a angažovaní.

vedeckovýskumného pobytu input z nemčiny, reálií Bavorska,
interkultúrnej i multikultúrnej
komunikácie a nemeckej svojráznosti a precíznosti.

Pripomenutie súrodencov Schollovcov na chodníku pred
univerzitou

Navštívila som:
•

Univerzitnú knižnicu na
Námestí súrodencov Schollovcov, ktorí boli popravení
ku koncu vojny, pretože
v rámci ich ilegálnej akcie
Biela ruža napísali a rozšírili
šesť protifašistických letákov a tak potvrdili moc slova a strach
vrchnosti zo slobodného slova;

lentina (slávneho a obľúbeného mníchovského komika medzivojnových
rokov);
•

divadlá, hlavne Rezidenčné divadlo,
nádherné secesné Komorné divadlo
a Bavorskú štátnu operu (Národné
divadlo), ktorá od tejto jesene ponúka
jedinečnú možnosť zažiť predstavenia
opier z Mníchova v priamom prenose
cez internet na stránke http://www.
bayerische.staatsoper.de/tv

•

katedry germanistiky, nemčiny ako
cudzieho jazyka a Inštitút všeobecnej
a typologickej jazykovedy, kde je
vedúcim „náš“ profesor Wolfgang
Schulze, viacero prednášok a seminárov;

•

Bavorskú štátnu knižnicu, tzv. StaBi
(tu som strávila množstvo obohacujúcich dní), veľkolepú budovu, stráženú zamyslenými
velikánmi Tukydidom,
Homérom, Aristotelom
a Hippokratom, profesionálny a absolútne spoľahlivý zdroj akejkoľvek literatúry s čitárňami plnými
študentov a s automatom
na farebné penové štoplíky do uší pri vstupných
dverách;

•

Jazykovo-tlmočnícky inštitút, kde bol v päťdesiatych Bavorská štátna knižnica
a šesťdesiatych rokoch
Nemohla som si nechať ujsť navštíviť
20. storočia riaditeľom Paul-Otto
aspoň raz svetoznámy pivný festival
Schmidt, ktorý bol v rokoch 1924 ─
1945 šéftlmočník ríšskeho minister- Oktoberfest, kde sa za dva týždne vypijú
stva zahraničných vecí a od r. 1935 milióny litrov bavorského piva v litrových
krčahoch a počas týchto dvoch týždňov
oficiálny Hitlerov tlmočník;
muži naozaj chodia v krátkych kožených
známe múzeá, galérie a výstavy, nohaviciach, za klobúkom štetku, ktorá
napríklad Starú pinakotéku s diela- je tradične vyrobená z kamzičej brady,
mi Rubensa, Dürera,
da Vinciho, výstavu
o esperante a umelých
jazykoch, Buchheimovo Múzeum fantázie
v Bernriede pri Starnberskom jazere (Lothar-Günther Buchheim
bol autorom slávneho
vojnového románu, aj
sfilmovaného, Ponorka),
a malé múzeum vo veži
Isarskej mestskej brány,
tzv. Múzäum Karla Va- Tlmočnícky inštitút v Mníchove

Pred univerzitou v Mníchove

Popri týchto pozitívach však každodennosť prináša do života množstvo
negatív. Napríklad schopnosť zvládať byrokraciu sa stala nutnosťou. Okrem toho
aj mňa mrzí, že práca vysokoškolského
učiteľa – obzvlášť v oblasti humanitných
vied – nie je oceňovaná ani spoločensky,
ani finančne a má v nemčine prívlastok
brotloser Beruf = „bezchlebové“ povolanie. Ani masovosť univerzitnému
(pôvodne elitnému) vzdelávaniu neprospieva. Zmena sa ukazuje ako nevyhnutný
predpoklad zvládnutia medzinárodnej
konkurencie. Napríklad by bolo možné
začať kolegiálne si všímať, vážiť a honorovať skutočnú kvalitu, stavať na
zodpovednosti i dôvere a diferencovane
využívať potenciál ľudí.
Rovnako sú aktuálne snahy o výraznejšiu internacionalizáciu univerzity
správnou cestou, ktorou však ja idem už
od samého začiatku. Preto ešte pripájam
niekoľko poznámok k druhej polovici
nadpisu tejto bilancie:
V tomto roku som termín výmeny okien na našej univerzite oslávila
špeciálne – na Univerzite Ľudovíta
Maximilána v Mníchove (Ludwig-Maximilians-Universität München), kde som
si dva mesiace ako štipendistka prestížnej
nadácie DAAD dopriala v rámci môjho
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a ženy vo farebných už štylizovaných
bavlnených, ľanových alebo hodvábnych
krojoch, zvaných dirndl.
V Mníchove som zažila pestré oslavy 22. výročia zjednotenia Nemecka
(3. 10. 1990), pričom v tomto roku sa
celonemecká slávnosť aj s návštevou
Angely Merkelovej, spolkovej kancelárky, a s prezentáciou všetkých spolkových
krajín konala práve v Mníchove.
Cez Mníchov tečie rieka Isar, taká
čistá, že sa v nej možno kúpať, od rieky
sa plynule prechádza do rozľahlého
a známeho Anglického parku s Čínskou
pagodou, kde možno po dlhom dni v štu-

dovni príjemne relaxovať. Na podobný
účel využívajú ľudia aj botanickú záhradu
alebo park paláca Nymphenburg. Naproti
tomu Nemecké múzeum techniky a prírodných vied (absolútna povinnosť pri
návšteve Mníchova) alebo filmové štúdiá
Bavaria Filmstudios (kde natočili známu
rozprávku Nekonečný príbeh, spomínanú
Ponorku a množstvo iných filmov a známych seriálov) či Olympijská štvrť sú
zdrojom interkultúrneho poznania.
Mníchovské skúsenosti ma nesmierne
obohatili a prinesú úžitok aj mojim študentom, pretože som získala množstvo
nových poznatkov, ktoré teraz budem

implementovať do výučby a výskumu.
Očakávam tiež rozvoj intenzívnejšej
medzinárodnej spolupráce na základe
existujúcich i nových kontaktov, ktoré
som počas pobytu na tamojšej univerzite
získala.
Jubilejný rok 2012 je rok bilancovania, pretože 20 rokov je pätina storočia.
Doprajeme si krátke obzretie dozadu
a ihneď upriamime pohľad opäť dopredu,
pretože tak je to prirodzené a tak to chce
život. Aj univerzitný.
Doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Katedra germanistiky FHV UMB

Literárna beseda pod záštitou Katedry anglistiky
a amerikanistiky FHV UMB
Dňa 31. októbra 2012 sa v banskobystrickom Artfore v rámci
cyklu literárnych stretnutí konala ďalšia literárna beseda, ktorú
organizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FHV UMB.
Témou večera bola publikácia Krvilačné tety a iné zvery od
anglického spisovateľa Sakiho (1870 – 1916), ktorá vyšla na
jar 2012 vo Vydavateľstve Európa.

Hosťami večera boli traja prekladatelia, ktorí spomínanú
zbierku preložili – Mgr. Barbora Kráľová PhD., PhDr. Martin
Djovčoš PhD. (ktorý večer aj moderoval) a PhDr. Martin Kubuš
(všetci traja sú absolventmi bývalej Filologickej fakulty UMB).
Ďalším vzácnym hosťom večera bol PhDr. Peter Zemaník, ktorý,
ako už býva dobrým zvykom, večer obohatil svojím nezabudnuteľným a nadovšetko precíteným umeleckým prednesom.
Zbierka Krvilačné tety a iné zvery predstavuje prvý slovenský
knižný preklad Sakiho diela (dovtedy vyšiel len v časopise Revue
svetovej literatúry), jedna poviedka odznela v rozhlase a ešte za
bývalého režimu natočila Československá televízia niekoľko
krátkych inscenácií. Saki, ktorého americký literárny vedec
Adam Rovner v predslove ku kompletnému vydaniu Sakiho
diela označuje ako „Oscara Wilda svojich čias“, je v našom
kultúrnom priestore stále pomerne neznámy. Prekladatelia sa
snažili slovenskému čitateľovi sprostredkovať najlepšie Sakiho
poviedky, ktoré v zbierke dopĺňa šesť znovu objavených poviedok (vyšli až v roku 1982) a doslov.
Okrem predstavenia autora a jeho diela sa pozornosť upriamila aj na problematiku prekladu a organizátorov teší, že v pub-

liku sedelo veľké množstvo študentov. Je zrejmé, že podobné
stretnutia majú svoj význam a okrem propagácie samotnej knihy
si môžu klásť za cieľ aj rozšíriť obzory študentom, ktorí sa na
nich zúčastňujú. Hoci malo sedenie skôr populárny charakter,
snažili sme sa otvoriť aj niektoré teoretické aspekty prekladu.
Veríme, že študenti si zo sedenia odniesli okrem literárneho
zážitku aj niekoľko teoreticky ladených poznatkov. Celkom na
záver Martin Djovčoš prítomných pozval na ďalšie literárne
stretnutie, ktoré by sa mohlo uskutočniť na jar 2013 – tentoraz
pôjde o zbierku mysterióznych próz Arthura Conana Doyla, ktorú
v týchto dňoch prekladá tím Djovčoš/Kráľová.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
PhDr. Martin Kubuš
KAA FHV UMB
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Prekladateľské soirée v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Dňa 6. novembra 2012 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici konalo v poradí druhé Preklada-

teľské soirée. Akcie tohto druhu organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky
FHV Univerzity Mateja Bela v spolupráci
so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej
Bystrici a Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Naším druhým hosťom bol prekladateľ Vladislav Gális – laureát Ceny
Jána Hollého za umelecký preklad diela
Isaaca Bashevisa Singera Otrok (1962),
ktoré vyšlo v slovenskom preklade vo
vydavateľstve Tranoscius v roku 2011.

Vladislav Gális patrí k mladšej generácii slovenských prekladateľov umeleckej literatúry, no na svojom konte má
už niekoľko desiatok knižných
prekladov –napr. diela S. Kinga, P. Austera, K. Mossovej, T.
Pratchetta a pod. Pán prekladateľ
predstavil autora I. B. Singera
v širšom spoločensko-kultúrnom
kontexte, účastníkov oboznámil
s jeho životom i dielom a prezradil
nám aj detaily zo svojej prekladateľskej dielne.
Soirée moderovali naši kolegovia PhDr. Katarína Feťková,
PhD., ktorá hosťa uvítala
a stručne predstavila,
a PhDr. Martin Djovčoš,
PhD., ktorý sa ujal slova
v druhej časti sedenia
a usmerňoval priebeh
diskusie. Večer nám spríjemnila aj poslucháčka
herectva Akadémie umení
v Banskej Bystrici Gabri-

ela Očkajová, ktorá predniesla vybrané
úryvky z románu Otrok.
Spoločenská sála ŠVK bola naplnená
(a zhruba 20 študentov sa muselo zaobísť
bez stoličiek). Študenti sa zapájali do
diskusie a ich aktívna účasť nás organizátorov veľmi teší – opäť sa potvrdzuje,
že umelecký preklad (aj keď nemá na
ružiach ustlané) mladých poslucháčov
aj v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi
zaujíma.
Text a foto: PhDr. Martin Kubuš
KAA FHV UMB

Prednáška s diskusiou Tlmočnícka empíria – ideál a realita
Dňa 7. novembra 2012
sa na pozvanie Občianskeho združenia FILOLÓG
a Katedry germanistiky
FHV UMB uskutočnila
prednáška Mgr. Tomáša
Sovinca, PhD., etablovaného tlmočníka na najvyšších
politických, ekonomických
a kultúrnych fórach doma
i v zahraničí. Podujatie
prispelo k intenzifikácii
empirického translátorského vzdelávania a pripravili
sme ho počas Týždňa vedy
2012 a Dňa otvorených
dverí na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici, v aule na Ružovej
ulici 14. Odbornou garantkou bola doc. PhD. Zuzana Bohušová, PhD. a organizáciu
prednášky prevzala doktorandka Mgr. Miroslava Hliničanová.
Aula bola plná zvedavých študentov, ale aj učiteľov z translátorských programov. Náš hosť doktor Sovinec, člen SAPT
– Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (www.sapt.
sk), prednášal o skúsenostiach zo svojej praxe profesionálneho
tlmočníka. Zaoberal sa témami ako tlmočnícka empíria, účelná
príprava tlmočníka na kvalitný tlmočnícky výkon, rezistencia
voči stresu, jazykové kompetencie, všestranné vedomosti,
dôležité osobnostné, intelektuálne, psychické, fyzické a profesijno-etické vlastnosti a predpoklady tlmočníka.

Počas prednášky sa Dr. Sovinec vyjadril, že ani on nemá
100%-ný patent na to, ako dokonale vykonávať povolanie tlmočníka, lebo v tejto profesii je väčšina rozhodovaní veľmi individuálna a závislá na zohľadnení aktuálnych obsahových a situačných
faktorov. Jeho vlastné skúsenosti na nás zapôsobili motivujúco,
miestami nás svojimi zážitkami z praxe aj rozosmial.
Ocenili sme aj spätnú väzbu publika, ktoré sa aktívne zapojilo
do diskusie s vecnými a dobre premyslenými otázkami.
Výber z otázok
Aké boli Vaše začiatky? Ako sa dajú získať prvé skúsenosti?
Začínal som v roku 2002 a samozrejme sa mi spočiatku
nedarilo. Tiež mi v agentúre povedali, že som príliš mladý
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a nemám skúsenosti. Nenechal som sa však odradiť a pomalými
krôčikmi som sa postupne dopracoval k tlmočeniu na najvyššej
úrovni (t. j. na úrovni hláv štátov). Moja prvá veľká pracovná
skúsenosť bola až s odstupom piatich rokov, teda v roku 2007.
Je potrebné byť vytrvalým a spoľahlivým, výsledok sa skôr či
neskôr dostaví, aj keď nie vždy je to ľahké.

Mám podobnú skúsenosť. Niekedy dopredu neviete, kto si
vás objedná, či nejde o človeka, ktorý vykonáva napríklad protizákonnú činnosť. Dostal som sa do takejto situácie a vyriešil
som to tým, že som ďalej nespolupracoval s daným zákazníkom.
Prerušil som kontakt, aby som nerobil niečo, čo by mi bolo
vyslovene proti srsti.

Pociťujete ešte stres, keď tlmočíte? Ako zvládate stresové
situácie?
Áno, samozrejme, že pociťujem stres pri tlmočení. Bojovať
proti nemu sa snažím dokonalou prípravou na tlmočnícky výkon
a potom hlavne športovaním vo voľnom čase a inými aktivitami
ako je duševná činnosť.

Je práca tlmočníka dostatočne ohodnotená?
Toto je veľmi individuálne. Trend súčasnosti nevnímam
pozitívne, ale ostávam optimistom a verím v zmenu k lepšiemu.
Mám na mysli podhodnocovanie práce tlmočníka prostredníctvom presýteného, ale nie vždy k vykonávaniu tohto povolania
kompetentného trhu, podkopávanie cien u konkurenčných
agentúr a podobné záležitosti.

Ak klient nadáva, je potrebné nadávky preložiť, alebo je
lepšie ich zneutralizovať?
Ja osobne dávam prednosť miernej neutralizácii. Opäť je to
individuálne, záleží na konkrétnej situácii a aj pre koho a komu
tlmočíme. Niekedy sa dá situácia vyriešiť aj tým, že ak nechceme
preložiť niečo, čo je nám vyslovene nepríjemné (vulgarizmy),
dáme mlčaním priestor na to, aby si to jedna alebo druhá strana
domyslela, čo sa asi za mojím mlčaním (pomyselnými tromi
bodkami) skrýva.

Mgr. Miroslava Hliničanová
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Katedra germanistiky FHV UMB

Ak Váš klient hovorí rúhavé vtipy o Bohu a my tlmočníci
sme veriaci, máme to prekladať, ak je to v rozpore s našou
vierou?
Vždy je dôležité mať a sledovať určitú hranicu. Kedy je to
ešte žart a kedy to už uráža. Samozrejme tlmočník by nemal
robiť veci, ktoré sú v rozpore s jeho presvedčením. Aj keď do
istej miery musím ako tlmočník „zapierať sám seba“ a byť iba
„ústami“ komunikačných partnerov.
Ak sa klienti rozprávajú o nezákonnej činnosti alebo
o vražde, je potrebné toto pretlmočiť? Ak áno, ako to potom
vyriešiť, nakoľko ide o rozpor so zákonom?

Darovanie krvi na Katedre sociálnej práce PF UMB
Univerzita Mateja Bela ponúka množstvo študijných programov pripravujúcich mladých ľudí na rôzne pozície pracovného života.
Jeden je však špecifický, pretože stojí na základoch pomoci tým, ktorí pomoc potrebujú. Aj z toho dôvodu je to práve Katedra sociálnej
práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorá pravidelne každý semester už 4. rok organizuje darovanie krvi vo svojich
priestoroch. Naposledy sa tak stalo 30. októbra 2012. Napriek počasiu, ktoré svojimi výkyvmi mnohým z nás hrozí chorobou, ako
aj blížiacim sa sviatkom, počas ktorých
spomíname na našich blízkych, čo nás
bohužiaľ už opustili, bolo toto darovanie krvi na Pedagogickej fakulte veľmi
úspešné. Podeliť sa o svoje červené
zlato prišlo až 41 darcov (hlavne darkýň, ktorých bolo 39), čím sa zaradilo
medzi najúspešnejšie, aké bolo doteraz
v našich priestoroch zorganizované. Aj
to je dôkaz toho, že predsa len nežijeme
v dobe, kde ľudia myslia len a len na
seba, ale stále sa nájde dosť takých,
ktorým pomoc iným nie je ľahostajná.
Verím, že stúpajúca tendencia darcov
bude aj naďalej pokračovať, a preto
mi nedá ukončiť tento článok inak, ako
slovami rozlúčky „do darovania“.
PhDr. Peter Papšo, PhD.
Katedra sociálnej práce PF UMB
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Výskum v Tatranskom národnom parku a Národnom parku Nízke Tatry
Po úspešnom vlaňajšom seminári, konanom tiež v rámci Dní vedy a otvorených dverí, aj v tomto roku pripravila Katedra biológie
a ekológie Fakulty prírodných vied UMB seminár s rovnakým názvom. Jeho cieľom bola prezentácia aktuálnych výsledkov z výskumu a ochrany oboch tatranských národných parkov (TANAP a NAPANT) pracovníkmi
rôznych inštitúcií a náčrt ďalšieho výskumu a praktickej starostlivosti.
Ťažiskovými boli prezentácie Ing. Svetlany Bičárovej, PhD. z Geofyzikálneho
ústavu SAV v Starej Lesnej o veterných pomeroch v oblasti Vysokých Tatier a Ing.
Michala Wiezika, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity
vo Zvolene o ekologickom hodnotení vplyvu disturbancií v horských ekosystémoch.
Na záver odzneli informácie o aktuálne prebiehajúcich výskumoch na území Tatier
v oblasti hydrobiológie, ale aj sociálno-ekonomického hodnotenia chránených území.
Pomerne hojná účasť nielen z radov študentov ale aj hostí, svedčí o zmysluplnosti
pokračovať v organizovaní podobných akcií aj v budúcom roku.
MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.
Prezentácia M. Wiezika
KBE FPV UMB

Monitoring životného prostredia
v programe Globe
Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo v rámci Dní vedy a otvorených
dverí bolo prezentovať monitoring životného prostredia v medzinárodnom
vzdelávacom programe Globe. Pracovný workshop bol určený najmä pedagógom stredných škôl a účastníci mohli na ňom získať základné informácie
týkajúce sa monitoringu parametrov stavu životného prostredia, výberu
vhodnej lokality, používania základných meracích prístrojov ako aj interpretácie nameraných údajov a identifikácie súvislostí. Program je jedným
z nástrojov, ktorým okrem priameho pozorovania stavu životného prostredia
možno atraktívnou formou obohatiť aj výučbu predmetov z oblasti prírodných vied. V dvoch blokoch sa na akcii zúčastnilo 42 účastníkov z radov
nielen našich študentov a doktorandov v rámci FPV UMB (odbor učiteľstvo Prezentácia programu Globe
biológie a environmentálny manažment), ale aj pracovníkov odborných
organizácií. V propagácii a implementácii programu budeme pokračovať aj v ďalších dňoch. Viac informácií získate na stránke
http://www.facebook.com/GlobeSlovensko. Za podporu pri organizovaní podujatia ďakujeme americkej ambasáde v Bratislave.
MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.
KBE FPV UMB

Memorandum o porozumení
V novembri 2012 bolo
podpísané Memorandum
o porozumení medzi Katedrou biológie a ekológie
s Fakulty prírodných vied Unia le verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a nadáciou PAN
Parks so sídlom v maďarskom Győri. Táto nadácia už dlhodobo
pracuje pre ochranu a lepšie pochopenie divočinových území v Európe. V spolupráci s inými organizáciami používa napr. certifikáciu
chránených území s cieľom zabezpečiť kvalitný manažment ochrany
prírody, trvaloudržateľný turizmus a zároveň rešpektovať prírodné
ekologické procesy a chrániť citlivé pôvodné druhy a habitaty.
Cieľom podpísaného memoranda je otvoriť možnosti aj slovenských chráneným územiam zapojiť sa do siete divočinových
chránených území prostredníctvom projektu, ktorého cieľom je do
roku 2015 získať 1 mil. ha území s pôvodnými druhmi a habitatmi,
ktoré budú ponechané bez vplyvu človeka z dôvodu zachovania
prírodných procesov (http://www.panparks.org/what-we-do/themillion-project).
MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.
KBE FPV UMB
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Na FPVaMV sa riešili otázky jazykovej politiky EÚ
a bilaterálnych slovensko-rakúskych vzťahov
Spolok nemecky hovoriacich študentov, Deutscher Studentenverein DSV, pôsobiaci na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, zorganizoval po
predchádzajúcej návšteve nemeckého veľvyslanca Dr. Axela
Hartmanna v predposledný novembrový týždeň dve odborné
prednášky v slovenskom a nemeckom jazyku na veľmi zaujímavé
a aktuálne témy.

úrovni, keďže pri súčasných 27 členských krajinách vzniká až
506 kanálov na tlmočenie a pri predpokladanom rozširovaní
EÚ o štáty Západného Balkánu počet kanálov na tlmočenie
narastie až na 1332. V dôsledku týchto prognóz je možné začať
intenzívnejšiu kooperáciu medzi členskými štátmi pri budovaní
spoločnej kultúrnej a jazykovej politiky. Ako možné riešenie
uvádza pán diplomat zavedenie spoločného mostového jazyka,
napr. v podobe esperanta, ktorým v súčasnosti hovoria obyvatelia
v 170 štátoch sveta. Z prednášky vyplýva nevyhnutnosť hľadania objektívnych alternatívnych možností riešenia jazykových
a kultúrnych problémov s cieľom jazykového a kultúrneho
zrovnoprávnenia občanov Európskej únie.
Dňa 21. novembra 2012 sa konala prednáška mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, J.E. Dr. Josefa Markusa Wuketicha na tému „20 Jahre
bilaterale Beziehungen Österreich/Slowakei, Gute FreundeStarke Partner“. Pán veľvyslanec sa venoval viacerým oblastiam
intenzívnej slovensko-rakúskej spolupráci, so zameraním na ich
politické, ekonomické a kultúrne vzťahy, ktoré sú zo strany najvyšších politických predstaviteľov oboch štátov hodnotené ako
priateľské a na vysokej úrovni. Dôkazom dobrých susedských
vzťahov je aj nárast vzájomnej obchodnej výmeny, čím sa Ra-

Pozvanie na prvú prednášku, ktorá sa konala dňa 20. novembra 2012, prijal diplomat pán Jozef Reinvart, pôsobiaci v súčasnosti na Odbore všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami
Európskej únie Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky. Vo svojej prednáške na tému
„Jazyková politika EÚ“ sa zameral predovšetkým na potrebu
rozvoja kultúrneho rozmeru európskej integrácie, ktorý môže
slúžiť ako cesta k prevencii konfliktov a zlepšeniu spolunažívania

občanov rôznych národností a etník. Európska únia dlhodobo
zdôrazňuje svoje hlavné krédo „jednota v rôznorodosti“, čím
sa predpokladá možnosť zjednotia pri zachovávaní jazykovej
a kultúrnej rôznosti členských krajín a ich občanov. Napriek
tomu však narážame na problém vznikajúcich jazykových bariér
medzi príslušníkmi jednotlivých európskych štátov v prípade,
že neovládajú rovnaký jazyk. Práve prezentácia pána Reinvarta
poukázala na komplikovanosť v jazykovej oblasti na európskej

kúsko zaradilo na piate miesto v rebríčku najväčších obchodných
partnerov Slovenska. Zároveň sa predpokladá spoločný postup
oboch krajín na európskej úrovni pri riešení súčasnej prehlbujúcej
sa dlhovej krízy, čo je podmienené aj faktom, že Rakúsko je
jediným susedným štátom Slovenska, ktoré je členom eurozóny.
Obe krajiny sú taktiež participantmi Dunajskej stratégie, ktorá
začala svoju činnosť v roku 2011 medzi 16 európskymi štátmi,
nielen členmi Európskej únie, s cieľom podporovať vzájomnú
spoluprácu všetkých zainteresovaných štátov v oblasti turizmu
a rozvoja infraštrukturálnych projektov. Prednáška pána veľvyslanca potvrdila intenzívnu spoluprácu Rakúska a Slovenska aj
v budúcnosti napriek určitým problémom, týkajúcich sa napr.
jadrovej energetiky.
Obe prednášky umožnili študentom Univerzity Mateja Bela
na jednej strane rozšíriť si svoje vedomosti z oblasti jazykovej
politiky EÚ, v rámci ktorej je potrebné podporovať intenzívnejší
dialóg medzi členskými štátmi s cieľom prekonania súčasných
jazykových prekážok. Na druhej strane získali študenti poznatky
o bilaterálnych slovensko-rakúskych vzťahoch, rozvíjajúcich
sa na vysoko priateľskej úrovni v politickej, hospodárskej aj
kultúrnej oblasti.
Doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc., FPVaMV UMB
Stanislava Šerfelová, predsedníčka Spolku
nemecky hovoriacich študentov
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Katedru fyziky navštívili v rámci Dní vedy stovky kamarátov fyziky
Dlhodobým vážnym problémom prírodovedného vzdelávania v európskych
krajinách, vrátane Slovenska, je neustále
klesajúci záujem mladých ľudí o štúdium

prírodných vied a ich neochota vykonávať
učiteľskú profesiu, ktorá je najväčšia
v prípade predmetu fyzika. Katedra fyziky
Fakulty prírodných vied UMB preto systematicky hľadá možnosti a spôsoby ako
tento nepriaznivý trend zmeniť.
Popri zapojení sa do národných a medzinárodných iniciatív a projektov, ktoré
majú za cieľ zmeniť spôsob vyučovania
a zlepšiť vzťah mladých ľudí k fyzike
a ostatným prírodovedným predmetom,
ako aj sústavnej metodickej pomoci a
tvorbe kvalitných materiálov učiteľom
z praxe, katedra čoraz väčšiu pozornosť
venuje rozličným popularizačným aktivitám. Popularizáciu fyziky a ostatných

prírodovedných predmetov so zameraním
sa na všetky vekové kategórie, už od
detí predškolského veku, považujeme za

nevyhnutný spôsob ako prispieť k zlepšeniu postavenia a výsledkov fyzikálneho
vzdelávania.
Ostatnou dobrou príležitosťou na
popularizovanie vedeckovýskumnej práce katedry fyziky boli Dni vedy organizované Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici v týždni od
5. do 10. novembra 2012. Katedra fyziky pripravila na tento
týždeň sériu podujatí, ktorých
cieľom bolo predstaviť žiakom
zo základných a stredných škôl
výskum členov katedry v oblasti fyziky vysokých energií a
výsledky práce v oblasti teórie
vyučovania fyziky.
Prvej z týchto oblastí sa týkala prednáška Ako sa v CERNe
na LHC varí raný vesmír v
podaní doc. Borisa Tomášika,
ktorý s pedagogickým majstrovstvom jemu vlastným priblížil
pútavo aj deťom zo základných
škôl, ako v jadrových zrážkach
pri najvyšších energiách vzniká
plazma z kvarkov a gluónov a
ako takúto veľmi horúcu hmotu
skúmame a čo o nej vieme.
Poznatky a skúsenosti z teórie vyučovania fyziky využili
Dr. Martin Hruška a Dr. Jana
Raganová pri príprave série
workshopov pre žiakov s názvom Zaujímavé experimenty z fyziky.
Išlo a sériu experimentálnych aktivít
z rozličných oblastí fyziky, najmä zo statiky a dynamiky tekutín, elektromagnetizmu a optiky, v rámci ktorých žiaci mohli
vidieť najmodernejšie učebné pomôcky
určené pre vyučovanie fyziky. Zároveň
sme žiakom ukázali, že fyzikálne javy sú
všade okolo nás a zaujímavé pokusy môžeme robiť aj doma s úplne jednoduchými
pomôckami. Žiakom sa veľmi páčila naša
„zázračná“ metla na diaľkové ovládanie
a viacerí boli úprimne udivení, že na tej
metle dokážeme aj lietať... .
Súčasťou ponuky aktivít pripravených
Katedrou fyziky FPV v rámci Dní vedy

bol aj seminár Fyzika je moja kamarátka, ktorý je pekným prepojením výchovy
budúcich učiteľov fyziky a popularizáciou fyziky u žiakov základných škôl.
Už druhýkrát tento seminár pripravila
a zorganizovala študentka učiteľstva fyziky Bc. Mária Beniačiková v spolupráci
s ostatnými kolegami – budúcimi učiteľmi
fyziky. Ťažiskom programu seminára bola
experimentálna práca žiakov v laboratóriách fyziky pod dohľadom študentov. Žiaci
základných škôl si tak vyskúšali pokusy
s pomôckami, ktoré na školách nie sú bežne dostupné, a zabavili sa pri netradičných
fyzikálnych experimentoch.
Všetky spomínané podujatia vzbudili
na školách veľký záujem. Každý deň
navštívili katedru fyziky desiatky žiakov
– od šiestakov na základných školách

až po budúcich maturantov –, ktorých
sprevádzali učitelia fyziky. Celkovo sa ich
počet vyšplhal k číslu 250, čo považujeme
za výsledok systematickej spolupráce so
školami a učiteľmi fyziky. Prezentované
aktivity mali u žiakov aj ich učiteľov
veľmi dobrý ohlas. Vysoký počet škôl
zaujímajúcich sa o naše podujatia, aj
reakcie žiakov vyjadrené ústne aj písomne v dotazníkoch, nás utvrdili v tom, že
popularizácia fyziky a ostatných prírodných vied už od najmladších vekových
kategórií je správna cesta k zatraktívneniu
fyzikálneho vzdelávania.
RNDr. Janka Raganová, PhD.
Katedra fyziky FPV UMB

Oznamujeme všetkým, ktorí by chceli prispieť do ďalšieho čísla Spravodajcu UMB, že príspevky môžu posielať elektronickou poštou
na adresu simona.troiakova@umb.sk. Uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla je 20. januára 2013.
Redakčná rada
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