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Nové horizonty slovensko-švajčiarskej spolupráce
Dňa 27. februára 2013 navštívil UMB v
Banskej Bystrici mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na
Slovensku J. E. Christian Fotsch. Na prijatí
u rektorky UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty
Kosovej, CSc. na Rektoráte UMB sa zúčastnili zástupcovia troch fakúlt: FPVaMV UMB
– prorektor pre medzinárodnú spoluprácu
UMB prof. Ing. Igor Kosír, CSc., doc. PhDr.
Adriana Mikulčíková, PhD., predsedníčka
Akademického senátu FPVaMV UMB; EF
UMB – dekan Ing. Vladimír Hiadlovský,
PhD. a prof. Ing. Peter Patúš, PhD., prezident Slovensko-švajčiarskeho združenia
pre rozvoj cestovného ruchu, a FHV UMB
– prodekanka FHV UMB PhDr. Nadežda
Zemaníková, PhD., prezidentka Asociácie
germanistov Slovenska, a prodekan FHV
UMB pre medzinárodnú spoluprácu prof.
PaedDr. Pavol Bartík, PhD.
Rektorka UMB priblížila veľvyslancovi
a prezidentke ŠSOK Ing. Márii Schillovej doterajšie formy

a dosiahnutú úroveň spolupráce jednotlivých pracovísk UMB
so Švajčiarskom, ako aj naše zámery v oblasti medzinárodnej
spolupráce. V rámci prijatia, ako aj diskusie počas pracovného obeda, na ktorom sa
zúčastnil aj prezident Európskeho klubu
Ing. Andrej Kvasna, boli prerokované aj
ďalšie možnosti slovensko-švajčiarskej
univerzitnej a širšej spolupráce. Popoludní veľvyslanca Švajčiarska prijal
prodekan pre medzinárodné vzťahy
FPVaMV UMB doc. PhDr. Branislav
Kováčik, PhD. a prodekan pre štúdium
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Nasledovalo
stretnutie so študentmi a učiteľmi UMB
v aule fakulty. J. E. Ch. Fotsch vystúpil s
prednáškou Švajčiarsky model integrácie
so zameraním na vzťahy Švajčiarskej konfederácie a Európskej únie a odpovedal
na aktuálne a perspektívne orientované
otázky auditória.
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
prorektor pre medzinárodnú
spoluprácu UMB
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PRÍSPEVKY FAKÚLT

Konferencia k 20. výročiu slovenskej diplomacie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zorganizovala 21. januára 2013 pri príležitosti dvadsiateho výročia
diplomacie a diplomatickej služby Slovenskej republiky reprezentačnú hodnotiacu konferenciu Moderná diplomacia: 20 rokov
služby pre Slovensko. Podujatie sa uskutočnilo v Kongresovej
sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v Bratislave za početnej účasti bývalých i súčasných slovenských
diplomatov, predstaviteľov diplomatického zboru v Slovenskej
republike, ako aj zástupcov akademickej obce a tretieho sektora. Konferencia bola predmetom mediálneho záujmu, pričom
úvodná časť konferencie bola v priamom prenose vysielaná
spravodajskou televíziou TA3.
Na konferencii vystúpili, ako hlavní pozvaní rečníci, významné osobnosti slovenskej diplomacie, ktorí boli úspešní
nielen v rámci slovenskej zahraničnej služby, ale presadili sa
aj v rámci štruktúr medzinárodných organizácií. V abecednom
poradí to boli: Miroslav Jenča, bývalý vedúci Centra OBSE
v Taškente a v súčasnosti osobitný predstaviteľ generálneho
tajomníka OSN a vedúci Regionálneho centra pre preventívnu
diplomaciu v Strednej Ázii, Ján Kubiš, bývalý minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, dvojnásobný generálny tajomník
OBSE, bývalý výkonný tajomník Hospodárskej komisie OSN pre Európu a v súčasnosti osobitný zástupca generálneho tajomníka
OSN pre Afganistan, vedúci Pomocnej misie OSN v Afganistane – UNAMA, Eduard Kukan, bývalý minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky, bývalý osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Balkán a v súčasnosti poslanec Európskeho
parlamentu, Miroslav Lajčák, bývalý vysoký predstaviteľ
medzinárodného spoločenstva a Európskej únie pre Bosnu a
Hercegovinu, niekdajší výkonný riaditeľ Európskej služby pre
vonkajšiu činnosť v Bruseli a v súčasnosti podpredseda vlády
Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Maroš Šefčovič, bývalý
komisár pre vzdelanie, kultúru a mládež v Európskej komisii
a v súčasnosti podpredseda Európskej komisie a komisár pre
inštitucionálne vzťahy a administratívu, a Peter Tomka, predseda
Medzinárodného súdneho dvora OSN.
Konferencia prebiehala formou moderovanej diskusie pod
profesionálnym vedením Petra Stana, hovorcu komisára Európskej únie pre rozširovanie a susedskú politiku. Pozvaní hostia
spomínali na prvé okamihy vzniku štátu a s tým súvisiace udalosti
z prelomu rokov 1992 a 1993 na vtedajších ich pôsobiskách,
zamýšľali sa nad charakterizovaním súčasnej slovenskej diplomacie a nad najväčšími výzvami, pred ktorými dnes stojí. Ďalšími
témami diskusie, do ktorej sa zapojili aj poslucháči z auditória vrátane zahraničných veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej
republike, boli hľadanie základného vnútropolitického konsenzu ako východiska pre realizáciu slovenskej zahraničnej politiky,
prepojenie klasickej diplomacie s ekonomickou diplomaciou a parlamentnou diplomaciou, budúcnosť vodného diela v Gabčíkove
v kontexte rokovaní s Maďarskom, vytvorenie samostatnej diplomatickej akadémie a dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a
USA. Najživšiu diskusiu vyvolali otázky ekvádorského veľvyslanca na vzťah slovenskej diplomatickej služby a Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť a na postavenie žien v slovenskej diplomacii. Keďže konferenciu organizovala fakulta pripravujúca absolventov okrem iného aj pre prácu v oblasti medzinárodných vzťahov
a diplomacie, pozvaní hostia formulovali svoje odporúčania študentom
a záujemcom o prácu v slovenskej diplomacii, na čo sa majú sústrediť
a čomu majú venovať pozornosť. To základné odporúčanie výstižne
pomenoval minister Miroslav Lajčák: „byť lepší ako ostatní“. Na záver konferencie vystúpil prof. PhDr. Ján Koper, PhD., dekan Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, s príhovorom, v ktorom zhodnotil obsah konferencie,
poďakoval prítomným za diskusiu a zaželal slovenskej diplomacii ešte
mnoho úspešných rokov.
PhDr. Mgr. Peter Rosputinský, PhD.
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
FPVaMV UMB
Foto: MZVaEZ SR
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Prvý reprezentačný ples Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dňa 26. januára 2013 sa v
hoteli Lux v Banskej Bystrici
uskutočnil I. reprezentačný ples
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela, ktorého hlavným
predsavzatím bolo opätovne spojiť
absolventov, pedagógov a priateľov fakulty. Podujatie sa konalo
pod záštitou podpredsedu vlády
a ministra zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej
republiky Miroslava Lajčáka.
Ples bol slávnostne otvorený úvodným príhovorom Jána Kopera, dekana FPVaMV
UMB. Účastníkov plesu privítali ďalší významní hostia: Juraj Siváček, vedúci služobného úradu MZVaEZ SR, Igor Kosír, prorektor pre medzinárodné vzťahy UMB, za
absolventov fakulty Mário Nicollini a za sponzorov Ján Gréner, absolvent FPVaMV.
Program plesu zabezpečovalo Konzervatórium J. L. Bellu z Banskej Bystrice,
pričom nechýbali tanečné, hudobné ani spevácke vystúpenia. Na podujatí vystúpila
študentská skupina Rock Reunion a spevácke vystúpenie v podaní Petra Dolihala.
Súčasťou podujatia bola bohatá tombola.
Chceme sa poďakovať sponzorom: GAMO, a. s., Slovenská autobusová doprava
Zvolen, a. s., Hotel Kerling, Banská Štiavnica, Štiavničky sauna, GTS Slovakia,
s.r.o., Atos, Nadácia Železiarní Podbrezová, Travel.sk, IC-Centre Jazyková škola,
Galop – Real Estate, Prievidzské pekárne a cukrárne, Fashion Mark, Barbakan Cofee
& Restaurant, Centrum Biomasy s.r.o.,
Agro-Movino s.r.o., Apartmánový dom
Tatran and Kamzík, Pelikan.sk, Naj Auto
Autobazár a FK Dukla Banská Bystrica.
Hlavným zámerom plesu bolo vytvoriť podujatie, ktoré by ponúklo absolventom, pedagógom a priateľom fakulty
priestor na príjemné spoločné stretnutie,
oživenie spomienok na svoju alma mater
a zábavu – veríme, že sa toto želanie
podarilo naplniť.
Sme presvedčení, že úspešným podujatím sme položili základy tradície,
ktorá sa stane pre fakultu každoročnou
spoločenskou udalosťou roka.
Plesový výbor FPVaMV UMB
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Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečnostné fórum 2013“
V dňoch 6. – 7. februára 2013 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum 2013, ktorá sa konala pod záštitou štátneho ta-

jomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky Petra Buriana. Organizátorom konferencie
bola Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Univerzitou obrany v Brne,
Univerzitou Karlovou v Prahe, Vysokou školou ekonomickou
v Prahe, National Aviation University v Kyjeve a Krakowska
akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego v Krakove. Podujatie
bolo spolu sponzorované NATO Public Diplomacy Division.

Dvojdňová konferencia priniesla komplexné zhodnotenie najdôležitejších otázok bezpečnosti SR, V4, EÚ a TA priestoru. Bezpečnostné hrozby a riziká, ktorým v súčasnom globalizovanom
svete štáty čelia, sa dynamicky menia a adaptujú bezprostredne
na každú novú bezpečnostnú politiku. USA si udržiavajú pozíciu
globálneho bezpečnostného hegemóna. Do popredia sa dostáva
otázka, aké iné procesy zároveň prebiehajú v kontexte geopoliThis event was
co-sponsored by
NATO Public
Diplomacy Division

tického rozloženia moci a do akej miery ovplyvnia postavenie
USA. EÚ musí byť pripravená na nové bezpečnostné hrozby,
ako je boj proti CBRN, „cyberterorizmu“, korupcie, secesie a
iným hybridným hrozbám. Aktuálne sú aj otázky a výzvy ako
zabezpečiť napr. ochranu informácií, efektívnosť krízového
manažmentu a bezpečnosť Balkánu. Naprieč celým spektrom
bezpečnosti je potrebné venovať pozornosť aj problematike
extrémizmu, etnického násilia a krízy multikulturalizmu nielen
v kontexte súčasnej hospodárskej krízy. Arabská jar a následná
situácia v bezprostrednom susedstve EÚ nesmie nechať členské

štáty nečinné a nepripravené. Rovnako aj neistý vývoj v centrálnej Ázii môže znamenať potenciálne ohrozenie EÚ.
Celé toto spektrum spomínaných problémov je potrebné
reflektovať nielen prakticky, ale vytvoriť správne teoretické
predpoklady a základy pre ďalšie praktické kroky. Preto odznela
aj veľmi potrebná diskusia teoretických a metodologických

prístupov k otázkam bezpečnosti. Aj v tejto oblasti je možné
cítiť jednoznačné neukončenie a nezadefinovanie teoretických
prístupov k bezpečnosti v dôsledku jej silnej dynamiky.
Bezpečnostné fórum 2013 poskytlo jedinečnú platformu
pre akademickú a profesionálnu diskusiu vo veciach národnej a
medzinárodnej bezpečnosti.
Mgr. Samuel Goda, Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
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Dni Nemecka/Deutschland Tage 2013
Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV (Deutscher Studentenverein)
pripravil v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
a Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie FPVaMV tretí ročník
podujatia Dni Nemecka/Deutschland
Tage 2013.
Štvordňové podujatie (11. – 14. marca
2013) sa konalo v priestoroch FPVaMV
UMB. Prilákalo viacerých študentov
z celej univerzity a poskytlo zaujímavý
program, zameraný predovšetkým na aktuálne politické dianie na pôde Európskej
únie a postavenie troch členských štátov –
Spolkovej republiky Nemecko, Rakúskej
a Slovenskej republiky – v európskom
integračnom zoskupení.
Dni Nemecka sa začali prednáškou
veľvyslanca Spolkovej republiky Ne-

Zachovanie dominantnosti Spolkovej
republiky Nemecko na európskej úrovni
závisí v značnej miere aj od výsledkov
blížiacich sa volieb
do Spolkového snemu, ktoré sa budú
konať 22. septembra
2013. Predvolebnú
kampaň, prípravy predvolebných
programov so stanovenými prioritami
relevantných politických strán predstavil
v prednáške (konanej
12. 3. 2013) PhDr.
Radoslav Štefančík,
MPol., PhD. z Katedry jazykovedy
a translatológie Fakulty aplikovaných
jazykov Ekonomickej univerzity v Brati-

mecko na Slovensku, Jeho Excelencie
Axela Hartmanna, v nemeckom jazyku na
tému „Deutschland und seine spezifische
Position in der EU“. Pán veľvyslanec sa
v prednáške venoval historickým východiskám formovania európskych spoločenstiev a súčasnej Európskej únie, ako
aj meniacej sa pozícii Nemecka v Európe
od konca druhej svetovej vojny, pričom
v súčasnosti je na základe politických ako
aj hospodárskych ukazovateľov vnímané
ako motor Európskej únie. Pod vplyvom
nedávneho nepriaznivého ekonomického
vývoja a prehlbujúcej sa hospodárskej
a dlhovej krízy musia európske štáty
čeliť novým výzvam a najmä dosiahnuť
konsenzus pre posilňovanie existujúcich
spoločných štruktúr a vytváranie nových
inštitúcií v jednotlivých oblastiach vzájomnej spolupráce.

slave. Poukázal v nej na vplyv volieb do
krajinských parlamentov, prebiehajúcich
v niektorých spolkových krajinách, ako

aj na potenciálnu konšteláciu politických
síl po voľbách a možné alternatívy koaličných vlád, ktoré sa môžu formovať

nielen zo súčasných v Spolkovom sneme
zastúpených politických strán, ale aj
z menej známych a novo sa formujúcich
menších strán.
V tretí deň podujatia Dni Nemecka
(13. 3. 2013) sa konala diskusia na tému
„Zukunft der EU und Eurozone und die
Konsequenzen für die Slowakei, Deutschland und Österreich“. Pozvanie prijala
vyslankyňa veľvyslanectva Rakúskej
republiky na Slovensku pani Regine Rusz,
stály zástupca nemeckého veľvyslanca na
Slovensku pán Reinhard Wiemer, vedúci
Katedry cudzích jazykov a medzinárodnej
komunikácie FPVaMV UMB doc. PhDr.
Ľudovít Tito, CSc. a Mgr. Marek Lenč,
PhD. z FPVaMV. Prítomní odborníci
diskutovali so študentmi medzinárodných
vzťahov a politológie predovšetkým
o negatívnych dopadoch dlhovej krízy
na ekonomický rast troch zastúpených
členských štátov EÚ, nevyhnutnosť ich
vzájomnej bilaterálnej hospodárskej a obchodnej kooperácie s cieľom dosahovania
vyššej konkurencieschopnosti, znižovania
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vysokej nezamestnanosti a eliminovania sociálnych rozdielov vo
viacerých regiónoch. Naznačili nebezpečenstvo separatistických
tendencií v niektorých štátoch EÚ, napr. Škótov vo Veľkej
Británii, Kataláncov v Španielsku, ktoré by mohli ovplyvniť aj
budúcu jednotu Európskej únie ako celku. V širšom kontexte
spolupráce poukázali na výhody vybudovania transatlantickej
zóny voľného obchodu medzi Európskou úniou a Spojenými
štátmi americkými, čím by sa posilnila pozícia EÚ voči súčasným
dynamicky sa rozvíjajúcim ekonomikám sveta.
Po diskusií so zástupcami Rakúskej republiky a Spolkovej
republiky Nemecko sa študenti oboznámili so štúdiom nemeckého jazyka prostredníctvom programov Goetheho inštitútu. Išlo
o prezentáciu medzinárodných certifikačných skúšok Goetheho
inštitútu a skúškového centra v Banskej Bystrici ako licenčného
partnera Goethe-Institut München, za účasti koordinátorky pre
medzinárodné certifikačné skúšky Goethe-Institut Munchen Mgr.
Dagmar Fehérovej a členky skúšobnej komisie pre medzinárodné
certifikačné skúšky Goethe-Institut München Mgr. Dorothee
Burkert, ktoré študentom podrobne vysvetlili podmienky registrácie a priebehu medzinárodných certifikačných skúškach na
všetkých úrovniach, A1-C2.

Program zahŕňal aj neformálnu debatu študentov, tematicky
orientovanú na švajčiarsku priamu demokraciu a jej univerzálnu
aplikovateľnosť, ako aj premietanie filmu s názvom Almanya Willkommen in Deutschland.
Tretí ročník podujatia Dni Nemecka ponúkol študentom
širokú paletu tém. Na jednej strane získali poznatky o aktuálnej
vnútropolitickej situácii v Nemecku v súvislosti s prípravou
volieb do Spolkového snemu. Na druhej strane mohli zhodnotiť
špecifické postavenie Nemecka v Európe, ako hlavného motora
integračných procesov, a zanalyzovať vzájomné bilaterálne
a multilaterálne politické a hospodárske vzťahy troch štátov
strednej Európy – Nemecka, Rakúska a Slovenska –, ktoré sa
usilujú o posilňovanie Európskej únie dovnútra a navonok. Podujatie Dni Nemecka zdôraznilo aj tento rok hlavný cieľ Spolku
nemecky hovoriacich študentov DSV, ktorým je rozširovať
vedomosti študentov o dianí v nemecky hovoriacich krajinách,
uľahčiť získavanie informácií aj nemecky nehovoriacim študentom, ktorí sa o danú oblasť zaujímajú, podporovať odbornú
diskusiu, ako aj nadväzovať kontakty a spoluprácu s diplomatickými zastupiteľstvami nemecky hovoriacich krajín.
doc. PhDr. Ľudovít Tito, CSc., FPVaMV UMB
Stanislava Šerfelová
predsedníčka Spolku nemecky hovoriacich študentov

Prijatie švajčiarskeho veľvyslanca
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dňa 27. februára 2013 na pozvanie rektorky UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. navštívili Univerzitu Mateja Bela
veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Jeho Excelencia Christian Fotsch s jeho asistentkou a pani Mária Szabóová
– Schill, prezidentka Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory v Bratislave. Po úvodnom predstavení univerzity pani rektorkou
a príhovore pána veľvyslanca riaditeľ Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici prof. Peter
Patúš oboznámil pána veľvyslanca s projektom
„Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne
Zvolenská kotlina“, ktorý sa realizuje od roku
2012 v rámci blokového grantu pre mimovládne
organizácie a podporu partnerstiev švajčiarskoslovenskej spolupráce. Zároveň hosťom odovzdal
spomienkové darčeky a návrh nového projektu
„Spolupráca Švajčiarska a Slovenska v cestovnom
ruchu“, ktorého cieľom je zmapovať doterajšiu
spoluprácu v cestovnom ruchu a navrhnúť nové
možnosti rozvoja tejto spolupráce do budúcnosti.
Pán veľvyslanec prisľúbil pomoc pri výbere vhodného partnera vo Švajčiarsku a všestrannú podporu
myšlienke upevnenia vzájomných vzťahov v cestovnom ruchu medzi oboma krajinami.
prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
Ekonomická fakulta UMB
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Prekladateľské soirée 3
Dňa 5. februára 2013 sa v priestoroch Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konalo v poradí tretie Prekladateľské soirée. O zorganizovanie
podujatia sa opäť postarala Katedra anglistiky
a amerikanistiky Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v spolupráci so Štátnou vedeckou
knižnicou v Banskej Bystrici a Veľvyslanectvom
USA na Slovensku. Tretím hosťom bol významný
slovenský prekladateľ, translatológ a vysokoškolský pedagóg doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
Doc. A. Keníž preložil vyše šesťdesiat románov a vo výraznej miere sa podieľa na rozvoji
teórie prekladu na Slovensku. Témou diskusie
boli preklady z americkej literatúry včera a dnes.
Hosť prítomných oboznámil s nástrahami, ktoré
číhajú v súčasnosti na prekladateľa. Hlavnou ťažkosťou, ktorej musia prekladatelia čeliť, vyplýva
z trhového charakteru vydavateľskej činnosti, ktorá
často dostáva prekladateľov do úzkych. Dozvedeli
sme sa množstvo zaujímavých informácií priamo
z tvorivej dielne prekladateľa a o jeho
prekladateľských postupoch.
Soirée moderovali 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.
V sále ŠVK bolo v porovnaní
s predchádzajúcim soirée menej
poslucháčov, keďže sa konalo počas
skúškového obdobia, ale prítomní aj
napriek tomu vytvorili veľmi príjemnú
atmosféru a svojimi otázkami vyvolali
plodnú a zaujímavú diskusiu. Sme
veľmi radi, že podujatie bolo úspešné
a budeme sa tešiť na ďalšieho hosťa/
hostku.
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Katedra anglistiky
a amerikanistiky FHV UMB

Mobility významných zahraničných univerzitných
pracovníkov na UMB od roku 2013
Koncom roka 2012 bol schválený projekt Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, predložený pracovníkmi
niekoľkých fakúlt UMB v rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy. Projekt OPV-2011/1.2/03-SORO v kapitole 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
bude prebiehať na UMB od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015. Celkový rozpočet projektu je 1673418,11 €.
Podstatnou myšlienkou projektu sú mobility zahraničných expertov – významných univerzitných pracovníkov s mnohoročnými
vedeckovýskumnými a pedagogickými skúsenosťami, ktorých predpokladaným výsledkom má byť významná pridaná hodnota
k doterajšiemu stavu vedy, výskumu a vzdelávania na UMB. Cieľom medzinárodných mobilít je dosiahnuť zapojenie UMB do
spolupráce so zahraničnými expertmi a dosiahnuť konkrétne výsledky vo výskume a vzdelávaní.
Zahraniční experti majú svojou expertízou prispieť k zvyšovaniu úrovne:
– výskumu v rámci UMB (napr. poradenstvo v oblasti plánovania, realizácie a vyhodnocovania výskumu; publikačné aktivity
týkajúce sa výskumov na UMB; realizácia vedeckých konferencií, seminárov a prednášok),
– vzdelávania na UMB (napr. nové predmety alebo inovované kurikulá už existujúcich predmetov, certifikované kurzy, evalvácia výučby a následné skvalitňovanie výučby, tvorba učebných materiálov a pod.).
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Na Pedagogickej fakulte UMB sa od 1. januára 2013 rozbehli v rámci tohto projektu dve aktivity:
– Aktivita 1.3. Edukácia – výskum – evalvácia, ktorej cieľom je priblíženie kvality vzdelávania a výskumu na Pedagogickej
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, resp. na UMB európskym štandardom vzdelávania prostredníctvom
spolupráce s medzinárodne uznávaným expertom na medzinárodné evalvácie vzdelávania a výskumu. Expertom je hosťujúci
prof. Seppo Saari, PhD. z Fínska, ktorý niekoľko rokov pracoval v pozícii poradcu vo Finnish Higher Education Evaluation
Council pri ministerstve školstva vo Fínsku. Bohaté skúsenosti získal z realizácie projektov evalvácie univerzitného vzdelávania, a to nielen na svojich pracoviskách vo Fínsku (univerzity v Tampere a Helsinkách), ale na viacerých univerzitách
v 20 krajinách EÚ.
– Zámerom je rozvoj, resp. osvojenie si nových výskumných postupov, evalvačných nástrojov a kompetencií manažmentom
univerzity, vysokoškolskými učiteľmi, doktorandmi a vedeckovýskumnými pracovníkmi univerzity s cieľom zvýšenia kvality
prípravy budúcich pedagogických pracovníkov.
– Prednášky fínskeho experta, realizované v rámci projektu, budú prístupné celej akademickej obci UMB, ktorá bude o nich
vopred informovaná. Uskutočnia sa pravdepodobne v máji a v októbri 2013. V prípade záujmu o prednášky bude expert
pripravený poskytnúť aj konkrétne poradenstvo v oblasti výskumu a evalvácie, ako ďalej riešiť konkrétny vedecký výskum,
resp. iné otázky súvisiace s kvalitou ich práce. Prednášky budú špecificky orientované na tému „Výskum – evalvácia – edukácia univerzitného vzdelávania ako prostriedok zlepšovania jej kvality (komparácia – fínsky model)“.
– Aktivita 1.4 Príprava budúcich učiteľov primárneho vzdelávania na výučbu anglického jazyka, ktorej cieľom je výmena
najlepších skúseností z praxe a implementácia výsledkov výskumu, zameraných na systém kvalitnej prípravy budúcich
učiteľov na výučbu anglického jazyka na primárnom stupni vzdelávania (ISCED1) prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s medzinárodne uznávaným expertom z Maďarska – doc. Judit
Kovács, PhD. z Fakulty primárnej a preprimárnej edukácie Univerzity ELTE v Budapešti – s viac než 40-ročnou učiteľskou
praxou (z toho 20 rokov v terciárnom vzdelávaní) v oblasti prípravy učiteľov anglického jazyka pre žiakov primárneho stupňa
vzdelávania. Zahraničná expertka o. i. študentom a ich učiteľom praktickej prípravy poskytne poradenstvo a konzultácie (o
teoretických východiskách alebo v otázkach týkajúcich sa reálneho vyučovacieho procesu). Cieľom konzultačnej činnosti
je viesť študentov v ich teoretickej, ale aj praktickej príprave pri riešení konkrétnych situácií a poskytnúť im poradenstvo
‘šité na mieru’.
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Koordinátorka aktivity 1.3, 1.4

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloþnosĢ/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB v procese
spoločného programovania v oblasti kultúrneho dedičstva a globálnej zmeny
V roku 2008 Európska komisia začala proces Spoločného
programovania – SP. Otvorenie tohto procesu má smerovať
k naplneniu ambicióznych strategických cieľov Európskej únie
zakotvených v novej hospodárskej stratégii Európa 2020. Výskum bude jedným z kľúčových elementov tejto stratégie.
Hlavným cieľom SP je sústrediť národné výskumné iniciatívy
do spoločného riešenia aktuálnych problémov, a tak vytvoriť
spoločnú platformu európskeho výskumu, čím sa okrem iného
prispeje aj k efektívnemu využívaniu verejných európskych
zdrojov. Celý proces je založený na partnerskom princípe,
dobrovoľnosti a vzájomnej dohode zúčastnených strán, ktoré
pristupujú do Spoločných programovacích iniciatív – SPI.
Spoločné programovanie by malo prispieť k určeniu priorít,
princípov a postupov vo výskume určitej oblasti, vytvoreniu
spoločných metodologických postupov a kritérií uplatňovaných
pri hodnotení národných a regionálnych programov, definovaniu princípov cezhraničnej spolupráce a financovaniu takéhoto
výskumu, prijatiu efektívnych opatrení zameraných na ochranu
duševného vlastníctva na jednej strane a na šírenie dosiahnutých
výsledkov výskumu a ich uplatnenie na strane druhej.

V roku 2009 bolo identifikovaných 10 oblastí výskumu, ktoré
sú zapojené do spoločného programovania. Jednou z týchto
oblastí je aj kultúrne dedičstvo a globálna zmena: nová výzva
pre Európu.
Európske kultúrne dedičstvo sa v celosvetovom meradle
vyznačuje najväčšou diverzitou a každoročne priťahuje milióny
návštevníkov. Je podstatou kultúrnej identity a integrity národov
žijúcich v EÚ. Zohráva aj mimoriadnu úlohu v ekonomike. V súčasnosti je však vystavené mnohým hrozbám vrátane klimatickej
zmeny. Na zastavenie postupného úpadku a znehodnocovania
kultúrneho dedičstva je nutné prijať efektívnu stratégiu, metódy
a nástroje jeho ochrany. Za týmto účelom sa začala realizovať
spoločná programovacia iniciatíva Kultúrne dedičstvo a globálna zmena: nová výzva pre Európu – SPI KD. V rámci tejto
iniciatívy boli vytvorené rozhodovacie (správna rada) a výkonné
štruktúry (výkonný výbor). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR nominovalo do správnej rady a výkonného výboru
jednu zástupkyňu z MŠVVŠ SR a dvoch zástupcov z Katedry
životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB.
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Pre naplnenie vízie a strategických cieľov SPI KD bol v rámci
7. Rámcového programu podporený projekt Koordinačné aktivity na podporu implementácie Spoločnej programovacej iniciatívy zameranej na kultúrne dedičstvo a globálnu zmenu:
nová výzva pre Európu, ktorý koordinuje Ministerstvo kultúry
Talianska. Slovensko je asociovaným partnerom projektu a pracujú v ňom nominovaní členovia Správnej rady a Výkonného
výboru SPI z Katedry životného prostredia Fakulty prírodných
vied UMB. Hlavnými výstupmi projektu bude Strategický
výskumný program v oblasti kultúrneho dedičstva a Akčný
plán zameraný okrem iného aj na rozširovanie partnerstiev medzi
členmi SPI KD a ostatnými krajinami EÚ, krajinami susediacimi
s EÚ a krajinami s vyspelými ekonomikami.
S cieľom vypracovania strategického výskumného programu
boli na národných úrovniach sformované Národné konzultačné
panely – NPK ako poradné orgány. Ich vytvoreniu v rámci
Slovenska predchádzali spoločné stretnutia odborníkov –
okrúhly stôl k problematike kultúrneho dedičstva, ktorý bol
zorganizovaný v rokoch 2011 a 2012 na pôde UMB v Banskej
Bystrici. Národný konzultačný panel Slovenska – NKP SK –
združuje šiestich odborníkov z oblasti hmotného, nehmotného
a digitálneho kultúrneho dedičstva. Jeho jadro tvoria výskumníci
UMB z Katedry životného prostredia Fakulty prírodných vied
a z Centra vedy a výskumu z Inštitútu sociálnych a kultúrnych
štúdií Fakulty humanitných vied. Členovia NKP SK prispievajú
svojimi skúsenosťami a návrhmi k formulovaniu stratégií a napĺňaniu Akčného plánu.
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Kick-off míting partnerov 7RP projektu FP7-JPROG-2011-RTD č. ENV2011.3.2.2-1 dňa 28. októbra 2011 v Ríme, kde je Univerzita Mateja Bela
asociovaný partner zastupujúci Slovenskú republiku.
Zdroj: http://www.jpi-culturalheritage.eu

V rámci iniciatívy a projektu boli vytvorené www stránky
(http://www.heritageportal.eu/, http://www.jpi-culturalheritage.
eu/) prezentujúce informácie o procese SPI KD a projektu.
Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
PhDr. Ivan Murin, PhD.
Katedra životného prostredia FPV UMB

Ako sme hľadali Higgsov bozón
Časticová fyzika zvykne pútať pozornosť, lebo skúma zaujímavé a vzrušujúce témy. Na druhej strane je tu bariéra nezrozumiteľnosti, a tým aj istej tajomnosti, ktorá zabraňuje bližšiemu zoznámeniu sa s touto disciplínou. Kvôli jej prekonaniu sa organizujú
rôzne popularizačné akcie s cieľom priblížiť prácu a výsledky časticovej fyziky obyčajným smrteľníkom. Zaujímavý impulz dostali takéto aktivity v ostatných mesiacoch, keď experimenty z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) ohlásili objav
Higgsovho bozónu – poslednej častice štandardného modelu, ktorá ešte nebola pozorovaná.
Na našej univerzite sa tradične zapájame do popularizačnej akcie pre stredoškolákov, ktorá je po celom svete organizovaná pod
názvom Medzinárodné majstrovské triedy z časticovej fyziky (International Particle Physics Masterclasses). Tento rok sme 7. marca už
deviatykrát privítali päťdesiatich účastníkov, ktorí sa chceli o výskume v časticovej fyzike niečo dozvedieť. Pri toľkých úspešne usporiadaných ročníkoch by sa dala predpokladať už istá rutina pre zvládnutie takéhoto podujatia. Každý ročník však prináša niečo nové, pretože sa vždy reaguje na
aktuálne výsledky výskumu. Tento rok sme
pracovali s dátami,
ktoré obsahovali možné signály Higgsovho
bozónu.
Program Majstrovských tried je viacmenej štandardný a
podobný na všetkých
160 výskumných inštitúciách z 37 krajín
sveta, ktoré sa do akcie
v tomto roku zapojili.
Dopoludnie je venované prednáškam, v
ktorých sa účastníci naučia základné poznatky
o teórii elementárnych
častíc a o experimentálnych metódach, ktoré
využívame na ich identifikáciu a meranie ich
Študentka v roli konzultantky vysvetľuje účastníkom záznam zobrazený v softvéri.
vlastností. Centrálnou
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časťou je v popoludňajších
hodinách praktické cvičenie. V
ňom je úlohou identifikovať v
zázname z detektora niektoré
špeciálne častice. Ide pritom
o skutočne namerané dáta, v
našom prípade z experimentu
ATLAS v CERNe. Zaoberali
sme sa identifikáciou možných
rozpadových produktov bozónu Z0 a Higgsovho bozónu
(obrázok). Naši účastníci si s
úlohou poradili výborne. Deň
bol ukončený video konferenčným spojením. V ňom sa
spojili všetky pracoviská, ktoré v ten deň robili ako cvičenie
rovnakú analýzu. Spojili sme
sa s univerzitami v Alexandrii,
Barcelone, Heidelbergu a
Štokholme. Videokonferencia Takto vyzerá analyzačný softvér HYPATIA, ktorý používali účastníci Majstrovských tried. Na
bola moderovaná s fyzikmi obrázku je záznam, ktorý môže pochádzať z rozpadu Higgsovho bozónu.
CERNu, takže okrem porovnávania výsledkov bola tu možnosť s nimi diskutovať.
Gymnazisti, ktorí prišli z Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, Zvolena, Hnúšte, Brezna, Banskej Štiavnice a Turčianskych Teplíc,
odchádzali večer domov síce unavení, ale spokojní s programom, v rámci ktorého nazreli pod pokrývku špičkového výskumu.
Na organizovaní akcie sa okrem kolegov z Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UMB podieľali aj študenti, ktorých pomoc
bola rozhodujúca. Majstrovské triedy sú šťastne za nami, ale už teraz sa tešíme na budúcoročný jubilejný desiaty ročník.
doc. Dr. rer. nat. Boris Tomášik
Katedra fyziky FPV UMB

Centrum vysokovýkonného počítania
na UMB v Banskej Bystrici
Podľa I. Fostera počítačový GRID je paralelný a distribuovaný systém, ktorý umožňuje spoločné využívanie,
vyhľadávanie a združovanie zdrojov rozmiestnených vo viacerých administratívnych oblastiach. Využitie zdrojov je
založené na ich dostupnosti, vlastnostiach, výkone, cene a požiadavkách používateľa na kvalitu služieb. Pojem „grid“
možno chápať aj ako sieť (napr. elektrická sieť). V našom prípade ide o sieť výpočtových uzlov. Predstavme si niekoľko miliónov počítačov na celom svete, ktoré patria rôznym vlastníkom. Nech sú to stolné počítače, laptopy, super
počítače, zariadenia ako napr. mobilné telefóny, meteorologické stanice
a teleskopy, atď. Predstavme si, že sú
tieto počítače a zariadenia prepojené
do jedného obrovského počítača. To
je grid budúcnosti.
Gridová infraštruktúra tvorí distribuovaný systém, ktorý sa používateľovi javí ako jeden počítač.
Používateľ sa pripojí k výpočtovým
zdrojom cez internet a použije to, čo
potrebuje na vyriešenie svojej úlohy
bez ohľadu na to, či ide o počítačový
klaster (skupinu počítačov) alebo
super počítač. Viac informácií je
možné nájsť napr. na http://www.
gridcafe.org.
Uvedené výpočtové zdroje môžu
byť súkromné alebo komerčné, ktoré
zvyčajne označujeme ako počítačové
http://www.gridcafe.org
mračná (cloudy). V súčasnosti sa buhttp://www.gridcafe.org
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dujú hybridné systémy, ktoré zvyčajne používajú vlastnú vysokovýkonnú infraštruktúru
a v prípade požiadaviek na ďalší výpočtový
výkon automaticky zabezpečia prenájom
výpočtových zdrojov z cloudu.
Na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici vznikla potreba vysokovýkonných
výpočtových zdrojov približne v roku 2004,
a to najmä pre paralelné a vysokovýkonné
výpočty, kvantovo chemické výpočty a
výpočty v jadrovej fyzike vysokých energií.
Preto sme na základe spolupráce s ÚI a VS
Slovenskej akadémie vied Bratislava participovali na príprave národného projektu
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné
počítanie SIVVP.
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Národný projekt SIVVP
Na národnom projekte SIVVP participujú:
• SAV Bratislava – hlavný koordinátor projektu – VS SAV, Ústav informatiky SAV a Ústav experimentálnej
fyziky SAV,
• Slovenská technická univerzita Bratislava,
• Žilinská univerzita Žilina,
• Technická univerzita Košice,
• UMB Banská Bystrica.
Celkový objem finančných prostriedkov projektu je 13 280750€ a výška prostriedkov určená pre UMB V Banskej
Bystrici je 1 172900€.
Hlavným cieľom projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie je vytvorenie slovenskej gridovej
a super počítačovej infraštruktúry, v rámci ktorej budú vybudované špecializované strediská disponujúce modernou
vysokovýkonnou výpočtovou technikou, super počítačmi a vysokokapacitnými úložiskami dát na štyroch univerzitách
na Slovensku a SAV. Vzájomné prepojenie tejto infraštruktúry bude tvoriť slovenský grid.
V súčasnosti, po prvej etape dodávky hardvéru, klaster UMB pozostáva z:
• 24 serverov, pričom každý server má 12 výpočtových jadier (spolu 288) a 48 GB RAM a 1,2 TB pevnými
diskami,
• 2 špeciálne grafické akcelerátory, určené na všeobecné výpočty so 448 výpočtovými jadrami,
• 2 servery na riadenie, bezpečnosť systému a prístup k dátam,
• 2 úložiská dát,
• moderná vysokorýchlostná sieť infiniband medzi výpočtovými uzlami a úložiskami dát.

Výpoþtový klaster UMB po prvej etape dodávky hardvéru
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V súvislosti s národným projektom SIVVP bolo 1. júna 2012 na UMB v Banskej Bystrici zriadené Centrum pre
vysokovýkonné počítanie (z anglického High Performance Computing Center – HPCC UMB). Hlavným cieľom
navrhovaného pracoviska je poskytovať služby vedcom, ktorí vo svojich výskumoch potrebujú realizovať vysokovýkonné výpočty. Väčšina súčasných projektov pre paralelné a distribuované výpočty, riešených vo svete spadá do
oblasti matematiky, fyziky a chémie. Známe sú projekty v oblastiach: analýza údajov, kryptografia, umelá inteligencia, optimalizácia, neurónové siete, botanické ekosystémy, financie a štatistika. V súčasnosti vznikajú projekty,
ktoré sú zamerané na umenie, kognitívne vedy, vytváranie kognitívnych modelov ľudskej mysle, modely sociálneho
správania sa, humanitárne modely, rozpoznávanie rôznych druhov bezpečnostných rizík. Pozri http://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_distributed_computing_projects. Najambicióznejším projektom súčasnosti je určite projekt modelu
ľudského mozgu, ktorý vedie Henry Markram, zo Swiss Federal Institute of Technology v Lozane. Projekt získal
podporu 0,5 bilióna eur a cieľom je použiť super počítač na vytvorenie komplexného modelu ľudského mozgu so
zakomponovaním všetkých doteraz známych vedeckých modelov a poznatkov.
Portál HPCC UMB
S rastom počtu používateľov sa ukázala potreba riešiť ďalšie úlohy, preto sme začali s vývojom portálu. Pôvodne
sme uvažovali o webových stránkach, ktoré budú plniť len informačnú úlohu a zabezpečovať publicitu.
Portál je verejne prístupný na adrese www.hpcc.umb.sk a poskytuje:
• Informácie o pracovisku.
• Činnosť pracoviska.
• Informácie o infraštruktúre.
• Návody na prihlasovanie do systému a návody pre začínajúcich požívateľov.
• Kontaktné údaje.
Interná funcionalita je dostupná len po prihlásení sa do systému a v súčasnosti zabezpečuje tieto funkcie:
• Systém na monitorovanie bežiacich úloh.
• Informácie o využívaní prostriedkov.
• Informácie o vyťažení výpočtových zdrojov.
Pracovisko HPCC spravuje infraštruktúru projektu SIVVP
Dňa 28. júna 2012 bol do užívania UMB odovzdaný vysokovýkonný klaster a správou systémov bol poverený Mgr.
Jozef Siláči. Na všetky uzly klastra nainštaloval dodávateľ operačný systém Scientific Linux 6.2. Súčasťou inštalácie
je aj softvér xCAT (Extreme Cloud Administration Toolkit) určený pre správu výpočtových uzlov v cloudoch a IBM
DS Storage manager na správu diskových polí. Na využívanie klastera pre vedecké výpočty a neskôr pripojenie do
gridovej infraštruktúry používame virtualizačnú platformu VMWare, s ktorou na UMB máme najviac skúseností. Do
tohto prostredia je nainštalovaný server slúžiaci na prihlasovanie používateľov a server riadiaci dávkové spracovanie
úloh. Následne bola inicializovaná časť diskového poľa, ktorá slúži ako pracovný priestor pre používateľov. Ďalším
krokom k efektívnemu využívaniu hardvéru bola inštalácia knižníc MPI, ktoré umožnia spúšťaným úlohám využívať
viac výpočtových jadier a úlohám komunikovať medzi sebou. Na využitie knižníc v prostredí klastra bolo potrebné
ich upraviť tak, aby spolupracovali so systémom na riadenie spúšťania úloh (Torque).
Počas celej doby prevádzky zariadení prebieha pravidelná údržba a aktualizácia systémov, inštalácia softvéru podľa
požiadaviek používateľov a ďalšie podporné činnosti nutné pre bezproblémové využívanie zariadenia. Priemerne je
klaster využitý na cca 70 % kapacity. V obdobiach zvýšeného záujmu, keď zaťaženie systému vzrastie nad 90 %, je
nutné obmedzovať počet spúšťaných úloh na jedného používateľa na 10. Aktuálne prebieha špecifikácia pre druhú
etapu nákupu hardvéru pre rozšírenie klastra, pričom hľadáme vhodné počítačové architektúry pre riešenie úloh na
základe požiadaviek používateľov.
Činnosť konzultantov softvéru pre HPCC
Koordinovaním prác konzultantov pre aplikačné softvéry bol poverený PaedDr. Vladimír Siládi, PhD. Túto úlohu
postupne preberá RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. Naším cieľom v tomto období je výber vhodného a potrebného
softvéru, jeho otestovanie pre paralelné a distribuované použitie a hľadanie vhodných licenčných podmienok pre
jednotlivé softvéry tak, aby plne vyhovovali používateľom, t. j. vedeckým pracovníkom. Mapujeme vedecké úlohy
s cieľom odhadnúť softvérové nároky na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Dominantnými pracoviskami UMB,
ktoré prejavili záujem o výpočty na klastri a o kúpu softvéru, patria najmä: Katedra chémie FPV, Katedra fyziky FPV,
Katedra informatiky FPV, Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie FPV, Katedra matematiky FPV, Katedra
kvantitatívnych metód a informačných systémov Ekonomickej fakulty UMB, FPVMV UMB a IMI FPV UMB.
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Z týchto pracovísk boli oslovení riešitelia, ktorí pre HPCC UMB plnia úlohu konzultantov softvéru. Ide o pracovníkov ovládajúcich problematiku jednotlivých softvérov, najmä pre sekvenčné výpočty. Predpokladáme, že po
analýze softvérov špecifikácii parametrov, konzultanti vyšpecifikujú vhodné parametre, moduly, počet a typ licencií.
Pre pracoviská, ktoré dosiaľ nepožiadali o softvér, bude k dispozícii štatistický softvér. Aktuálne beží fáza analýzy
softvérov. Niektoré softvéry už boli vyšpecifikované, napr. kompilátory a v tomto prípade už prebieha verejné obstarávanie. Softvér Matlab pre paralelné a distribuované výpočty je nainštalovaný na klastri s cieľom testovania najmä
z hľadiska licenčných podmienok. Boli sme oslovení koordináciou prác, v súvislosti so zabezpečením a obstaraním
softvéru Mathematica, pre spolupracujúce pracoviská SIVVP. Tento proces koordinuje Mgr. Ján Karabáš, PhD.
Po dodaní softvérov konzultanti budú úzko spolupracovať so správcom systému a po nainštalovaní otestujú jednotlivé softvéry. Vo fáze prevádzky budú konzultanti vykonávať konzultačnú činnosť v oblasti používania konkrétneho softvéru (resp. jeho modulu), určeného pre paralelné a distribuované výpočty, pre pracovníkov a doktorandov
UMB.
Nasledujúca tabuľka predstavuje záujem o nákup a inštaláciu softvéru z pracovísk UMB a tiež konzultantov pre
jednotlivé softvéry.
Názov softvéru

Typ

1

MATLAB

komerčný

2

Mathematica

komerčný

3

Gaussian09 for Unix/Linux

komerčný

Konzultanti
Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.
Mgr. Ján Karabáš, PhD.
M.S. Evgeni Kolomeitsev, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

4

CRYSTAL09

komerčný

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

5

Totalview debugger

komerčný

6

V-Ray for Blender

komerčný

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Mgr. Peter Trhan, PhD. a
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

10

OCTAVE
nainštalovaný a používa sa
ROOT + ďalší softvér z CERN-u
MapServer, GeoServer
OpenLayers, GRASS GIS
Quantum GIS
MOLCAS Academic group license

11

R http://www.r-project.org/

voľný

RNDr. Pavol Kráľ, PhD.

12

Turbo Mole

voľný

RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

13

Kompilátory
Knižnice Intel® Math Kernel Library
CULA Dense, CULA Sparse, MPI
Games, Orca, MPQC, Dirac
Nainštalovaný softv a používa sa.

7
8
9

14
15

voľný

Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.

voľný

doc. Dr.rer.nat. Boris Tomášik

voľný

RNDr. Michal Klaučo, PhD.

komerčný

RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

komerčný
komerčný
voľný

RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Registračná autorita SlovakGridu
V roku 2012 bolo pracoviskom Registračnej autority SlovakGridu na UMB, ktorá sa podieľa na zabezpečení
prístupu do gridovej infraštruktúry, registrovaných 15 nových používateľov Slovenskej gridovej infraštruktúry. Táto
činnosť bola vykonávaná v úzkej súčinnosti s Certifikačnou autoritou SlovakGridu reprezentovanej Ing. Miroslavom
Dobruckým z UI SAV v Bratislave.
Výučba umožnená existenciou pracoviska HPCC
Katedra informatiky v spolupráci s HPCC vyškolila vo voliteľných predmetoch Gridové technológie 1 (zimný
semester akademického roka 2012/2013) 13 študentov pod vedením RNDr. Miroslava Melicherčíka, PhD. a v predmete
Gridové technológie 2 (letný semester akademického roka 2012/2013) 17 študentov pod vedením PaedDr. Vladimíra
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Siládiho, PhD. Okrem toho HPCC umožnilo propagovať gridové počítanie a paralelné a distribuované výpočty aj
v zahraničí prednáškami pre študentov univerzity v Liepaja (Lotyšsko) – prednášajúci Dr. Siládi, Dr. Škrinárová.
Výučba predmetov prebiehala na cvičnom gride poskytnutom UI SAV v Košiciach, pretože existujúci gridový klaster
SIVVP nie je určený pre výučbové účely. Napriek tomu je to dôležité z toho hľadiska, že takto pripravení študenti
môžu následne spolupracovať na vedeckých experimentoch spolu s vyučujúcimi. Takto vznikli desiatky bakalárskych
a magisterských prác pod vedením Dr. Siládiho a Dr. Škrinárovej.
Podpora HPCC pri správe systémov a vplyv na publikačnú činnosť a vedecké projekty
Implementáciou infraštruktúry SIVVP a zavedením služieb podpory a správy systémov pracoviskom HPCC boli
vytvorené dobré podmienky pre okamžitý prístup k výpočtovým zdrojom pre vysokovýkonné počítanie. Vďaka usilovnej práci vedcov na UMB s podporou pracoviska boli už v roku 2012 vytvorené a publikované výsledky štyroch
vedeckých prác v karentovaných zahraničných časopisoch, troch vedeckých prác v nekarentovaných zahraničných
časopisoch, piatich prác na zahraničných vedeckých konferenciách, štyri abstrakty príspevkov zo zahraničných
konferencií a jedna odborná práca v domácom recenzovanom zborníku. Od začiatku roku 2013 je podaných päť
vedeckých prác v karentovaných zahraničných časopisoch, ktoré sú v štádiu posudzovania.
Aktuálne vedecké skupiny na UMB riešia dva projekty APVV a jeden projekt VEGA, v ktorých prezentujú riešenie
úloh na báze infraštruktúry SIVVP a s podporou HPCC pracoviska.
Kontakty
Prístupové konto vytvorí a požadovaný softvér nainštaluje administrátor systému: Mgr. Jozef Siláči: jozef.silaci@
umb.sk,
Koordinačné práce v súvislosti so softvérom zabezpečuje RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., prípadne konzultanti
softvérov, pozri www.hpcc.umb.sk.
Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
FPV UMB

Odborné semináre na Katedre psychológie
Pedagogickej fakulty UMB
Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB už dlhšiu
dobu organizuje odborné semináre pre pracovníkov katedry.
Spočiatku sa organizovali nepravidelne s cieľom prezentácie
výsledkov vedeckého skúmania, ktoré dosiahli pracovníci
katedry v rámci rôznych realizovaných vedeckovýskumných
projektov. Nová éra v organizácii odborných seminárov nastala po príchode doc. PhDr. J. Oravcovej, PhD. ako vedúcej
katedry. Odborné semináre sa začali organizovať pravidelne
každý polrok a ústrednou témou sa stali výsledky vedy a výskumu na katedre psychológie a na spolupracujúcich pracoviskách v praxi. Na odborné semináre začali byť prizývaní
aj odborníci z praxe, ktorí informovali o výsledkoch svojej
činnosti a bádania. Cieľom však bolo nielen informovanie
pracovníkov katedry o najnovších výsledkoch praktického
bádania a praktickej činnosti psychologických pracovísk, ale
aj nadviazanie kontaktov s týmito pracoviskami s možnosťou
perspektívnej spolupráce na projektoch a činnosti (napr.
zabezpečovaní odbornej praxe študentov).
Prvým krokom k uskutočneniu plánovaného zámeru
bolo zorganizovanie stretnutia učiteľov katedry a zástupcov
praktických psychologických pracovísk vo februári 2009.
Cieľom stretnutia bolo zistenie možných pracovísk, ktoré
majú záujem rozvinúť spoluprácu medzi katedrou psychológie ako akademickým pracoviskom, pripravujúcim budúcich
psychológov a učiteľov psychológie, a pracoviskami, ktoré
psychológiu prakticky realizujú. Pred samotným stretnutím
všetky vytypované pracoviská dostali dotazník, v ktorom
odpovedali na otázky o možnej spolupráci pri zabezpečovaní

výučby študentov, spolupráci v oblasti vedy a výskumu
a osobnej účasti na seminároch a konferenciách. Všetky
dotazníky boli vyhodnotené, pričom boli zadefinované možné
oblasti vzájomnej spolupráce. Výsledky ankety následne
slúžili ako námety na diskusiu počas stretnutia. Plánovaného
stretnutia sa potom zúčastnili pracovníci katedry psychológie
a psychológovia, resp. zástupcovia jedenástich pracovísk. Na
stretnutí sa dohodol ďalší postup pri organizovaní seminárov
a spôsob spolupráce v niektorých spoločných činnostiach.
Od tohto úvodného stretnutia sa doteraz uskutočnilo
sedem odborných seminárov. Na odborných seminároch
katedry psychológie sa zúčastnili postupne viaceré odborné
pracoviská, ktoré sa zaoberajú psychologickou alebo inou
príbuznou činnosťou. Najväčšie zastúpenia účasti mali odborníci – psychológovia, ktorí sa zaoberajú školskou, resp.
pedagogickou psychológiou. Na odborných seminároch
mali zastúpenie všetky základné a stredné školy z Banskej
Bystrice a blízkeho okolia, ktoré zamestnávajú školského
psychológa. Spomenúť možno napr. Špeciálnu základnú
školu na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici, Špeciálne
odborné učilište na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici
a Gymnázium Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici
v Banskej Bystrici. Ďalej sa seminárov zúčastňovali psychológovia pracujúci v psychologických pracoviskách patriacich
pod štátnu a verejnú správu nielen v Banskej Bystrici, ale aj
v Banskobystrickom kraji (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici a vo
Zvolene, Referát poradensko-psychologických služieb mesta
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Zvolen, Pedagogicko-psychologická poradňa mesta Zvolen
a Brezno, Železničná poliklinika Zvolen, Psychiatrické
oddelenie Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, Oddelenie psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti Ústavu
na výkon väzby Banská Bystrica, Psychologické pracovisko
Policajného zboru v Banskej Bystrici). Odborných seminárov sa zúčastnili aj psychológovia pracujúci v súkromných
ambulanciách a poradniach z Banskej Bystrice, Zvolena
a Brezna. S cieľom lepšieho informovania pracovníkov – učiteľov katedry o najnovších legislatívnych a právnych aktoch
v oblasti psychológie boli na odborné semináre prizývaní aj
psychológovia – odborníci, ktorí sa touto oblasťou zaoberajú.
Vyzdvihnúť možno účasť prezidenta Slovenskej komory
psychológov PhDr. Skokana, ktorý informoval o činnosti
Slovenskej komory psychológov a o doterajších, ale aj pripravovaných legislatívnych iniciatívach k jej činnosti.
Okrem psychologických pracovísk sa odborných seminárov zúčastňovali aj pracoviská priamo nevykonávajúce
psychologickú činnosť, ale s psychológmi úzko spolupracujú.
Spomenúť možno účasť zástupcov Divadla z pasáže, Detského domova Srdiečko, Domova sociálnych služieb Kompa,
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Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Banskej
Bystrici, Resocializačného zariadenia COR centrum, Centra
Návrat v Banskej Bystrici. Aktívne vystupovali aj pracovníci – učitelia katedry psychológie, ktorí sa najviac venovali
informovaniu o účastiach na medzinárodných konferenciách
a sympóziách a prezentácii výsledkov vedeckého bádania
v rámci vedeckých projektov.
Odborné semináre na Katedre psychológie PF UMB
možno hodnotiť vysoko pozitívne. Okrem zlepšenia informovanosti pracovníkov katedry o najnovších trendoch a výsledkoch praktického bádania a činnosti, prispeli k lepšiemu
poznaniu práce druhých členov katedry, a tým aj k vytvoreniu
tvorivejšej atmosféry na katedre. Keďže sa organizovanie
odborných seminárov na katedre psychológie osvedčilo,
aj v budúcnosti je zámer pokračovať v ich uskutočňovaní,
pričom na odborné semináre budú pozývaní aj odborníci zo
zahraničia. V najbližšom období je takto avizovaná účasť
Dr. Janusza Rapskiho z Poľskej republiky.
PhDr. Peter Kopp
Katedra psychológie PF UMB

X. medzinárodné sympózium o zborovom speve
CANTUS CHORALIS SLOVACA 2012 v Banskej Bystrici

alebo
návraty do vedeckých a umeleckých aktivít Katedry hudobnej kultúry PF UMB
V dňoch 17. – 20. októbra 2012 sa
konalo v Banskej Bystrici už desiate
jubilejné medzinárodné sympózium
o zborovom speve Cantus Choralis
Slovaca 2012 (CCHS), ktoré bolo
zamerané v tom roku na mládežnícke
spevácke zbory a dalo priestor aj mladým vedcom – doktorandom z Českej
a Slovenskej republiky.
Medzinárodné sympózium o zborovom speve CANTUS CHORALIS
SLOVACA sa koná pravidelne od roku
1994 striedavo každý druhý rok s podujatím AKADEMICKÁ BANSKÁ
BYSTRICA (medzinárodná súťažná
prehliadka vysokoškolských speváckych zborov) podľa vzoru podobného
podujatia, akým je CANTUS CHORALIS, usporiadaný na Pedagogickej
fakulte Univerzite Jana Evangelistu
Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika). Tento fakt je známy už 18 rokov celej širokej spevácko-zborovej obci nielen
na Slovensku, ale aj v ostatných susedných krajinách.
Mesto Banská Bystrica a Univerzita Mateja Bela privítali a hostili popredných odborníkov v oblasti zborového spevu,
hudobných skladateľov, jubilantov, dirigentov, publicistov a priaznivcov zborového spevu na podujatí konanom pod záštitou
rektorky UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. Hlavnými organizátormi boli Univerzita Mateja Bela a Štátna
vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, mediálnym partnerom bol Slovenský rozhlas – Rádio
Devín.
Podujatie sa konalo v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice a bolo v prevažnej miere orientované na nosnú tému
Mládežnícky zborový spev a jeho atribúty z pohľadu skladateľa, interpreta a poslucháča a na významného jubilanta
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislava BURLASA, DrSc. V úvode slávnostného otvorenia medzinárodného sympózia odovzdal
prorektor UMB doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., v zastúpení rektorky UMB, Pamätný list udelený jubilantovi pri
príležitosti jeho životného jubilea a 20. výročia založenia UMB.
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Tohtoročné sympózium CCHS sa prezentovalo v tematických oblastiach:
1) Mládežnícke spevácke zbory a súčasná zborová tvorba pre mládež.
2) Postavenie zborového umenia v hudobnej kultúre súčasnosti.
3) Mládežnícke a univerzitné spevácke zbory a ich miesto v hudobnej
kultúre v novom Miléniu (dirigenti, repertoár, činnosť, organizácia, súťaže,
ocenenia).
4) Zborový spev národnostných menšín na Slovensku a u zahraničných
Slovákov.
5) Zborová tvorba a interpretácia našich krajanov a Slovákov v zahraničí.
6) Jubilujúci hudobní skladatelia, dirigenti a spevácke zbory v rokoch 2011
– 2013.
7) Európske trendy.
8) Workshopy a sprievodné podujatia.
9) Teória a prax hudobnej edukácie (doktorandská konferencia).
Témy zahŕňali oblasti historické (osobnosti, zbory, jubileá), súčasné (v zmysle
nových trendov a perspektív) a praktické (ateliéry, tvorivé dielne, koncerty).
Na sympóziu odznelo 25 príspevkov, ktoré prezentovali odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Srbska (Vojvodiny). Každý z nich zaujal svojím
obsahom, hĺbkou analýzy a podnetmi do budúcnosti. Zo zahraničných účastníkov
to boli L. Pivovarský, J. Holubec, V. Kuželka, J. Slovík, P. Režný, M. Vajda, Z.
Prokeš a M. Valášek, ktorý priblížil osobnosť prof. J. Koláře – jubilanta, dirigenta
známeho nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Zo slovenských príspevkov boli
obsahom zaujímavé vystúpenia I. Medňanskej, K.
Medňanského, J. Hudákovej, B. Brosovej-Lipkovej,
L. Kurtulíkovej a J. Schultza. Poľsko fundovanými
príspevkami zastupovali G. Oliva, M. Kolodziejski,
Srbsko A. Medveďová. Na sympóziu sa uskutočnil
jeden hudobný ateliér – workshop v rámci sekcie
Európske trendy v zborovom speve, ktorý zrealizoval
Mgr. Jiří Slovík (Opava, ČR), v súčasnosti interný
doktorand Katedry hudební výchovy Pedagogické
fakulty UJEP v Ústí nad Labem, pod názvom „Muzikoterapia a zborový spev“, ktorý zaujal prítomných
účastníkov, referentov, dirigentov a študentov – členov speváckych zborov.
Zo sprievodných podujatí možno spomenúť koncert vokálnej tvorby v podaní banskobystrických
vokálnych telies z Konzervatória Jána Levoslava Belu
(miešaný i dievčenský) a Pedagogickej fakulty UMB
(komorný orchester NON, zbor katedry hudobnej kultúry ZBORHUS a Univerzitný miešaný spevácky zbor MLADOSŤ),
ktorý sa uskutočnil dňa 18. októbra 2012 v slávnostnej spoločenskej aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici o 19.00 hod., kde zbory prezentovali diela zo svojej dramaturgie a diela slovenských a zahraničných
autorov.
Po skončení sympózia CCHS (priam symbolicky) sa uskutočnila v Banskej Bystrici
Celoštátna súťažná prehliadka dospelých
speváckych zborov v aule ROTUNDA Ekonomickej fakulty UMB (organizátori NOC,
HF Bratislava, SOS, BBSK a UMB Banská
Bystrica). Hosťom prehliadky bol Spevácky
zbor slovenských učiteľov s dirigentom doc.
Štefanom Sedlickým.
Aký je prínos medzinárodného sympózia
o zborovom speve CANTUS CHORALIS
SLOVACA v Banskej Bystrici pre slovenskú
hudobnú kultúru, výchovno-vzdelávací proces
a prípravu budúcich učiteľov hudobnej výchovy?
Už retrospektíva a ohliadnutie dozadu nasvedču-
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je, že desať ročníkov medzinárodného
sympózia o zborovom speve našlo
pravé zázemie na pôde Univerzity Mateja Bela, kde zborový spev má hlboké
korene a pozitívne ohlasy.
V histórii hudobnej a vokálnej
kultúry na Slovensku sme zaznamenali
v oblasti zborového spevu zvýšenú pozornosť. Napomáha tomu nielen záujem
o tento žáner z pohľadu univerzitných
centier a učiteľských prípraviek, ale
aj aktivizácia zborových festivalových centier, niektorých hudobných,
hudobno-pedagogických a kultúrnospoločenských inštitúcií, medzi ktoré
nesporne patrí aj medzinárodný festival
Akademická Banská Bystrica.
Je dôležité a nesmierne potrebné
napomáhať tomuto trendu tak z pohľadu edukačného ako aj umeleckého. Pomáhať zborovému spevu stále výraznejšie s využitím všetkých možných foriem
a prostriedkov, pretože po roku 1989 nastal v tomto žánri kompozičný úpadok a prepad záujmu o túto prácu nielen zo strany
štátu, ale aj zo strany samotných školských zariadení a v konečnom dôsledku
aj samotných aktérov – detí a mládeže.
K istej obnove a akejsi renesancii
zborového spevu na Slovensku chcela
(od roku 1994) výrazne pomôcť aj banskobystrická Univerzita Mateja Bela
so svojimi katedrami hudby, hudobnej
výchovy a hudobnej kultúry, ktorá
sa rozhodla pravidelne organizovať
(z pohľadu histórie a súčasnosti) tieto
významné stretnutia domácich a zahraničných odborníkov z oblasti zborového
spevu, hudobných skladateľov, dirigentov speváckych zborov, zástupcov speváckych zborov, hlasových pedagógov,
kultúrnych a osvetových pracovníkov,
učiteľov hudobnej výchovy všetkých
stupňov škôl a študentov, ktorým zborový spev prirástol k srdcu a ktorí v ňom našli svoju záľubu vo voľnom čase a majú
radi spev. Či sa to podarilo, ukáže až budúcnosť.
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
garant podujatia
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Tradícia „v modrom“
Názov tak trochu pripomínajúci názov známej skladby amerického skladateľa George Gershwina chce byť len akousi
slovnou hrou s pojmom tradícia a asociáciou na banskobystrický kostol, ktorý vďaka svojmu výzoru dostal prívlastok „modrý“. Súčasťou tohto kostola v Banskej Bystrici na sídlisku Fončorda, jeho atmosféry
a histórie sa stáva už aj tradičný novoročný
koncert hudobných zoskupení študentov
a pedagógov Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela.
Nájde sa medzi nimi nemálo tých, ktorí sú
s touto tradíciou spätí už od jej vzniku, teda
od roku 2010. K takýmto „pamätníkom“
iste patria dirigenti vystupujúcich zborov:
Milan Pazúrik, Alfonz Poliak, Barbora
Brosová Lipková, moderátorka Ľubomíra
Vrábľová, starší študenti – zboristi, ale aj
domáci poslucháči a všetci, ktorí s ročnou
pravidelnosťou napomáhajú realizácii koncertu. Dôkazom vzájomnej priazne divákov,
pozývajúcich a pozvaných je každoročný
rastúci počet účinkujúcich.
Narodil sa Kristus Pán, Pie Jesu, AngeModrý kostol na sídlisku Fončorda
lus Domini... o láske narodenej, ukrižovanej, o láske Matky... Poslucháči mali v ten večer možnosť zažiť aj malý návrat do vianočného obdobia v rámci sakrálneho
bloku miešaného speváckeho zboru Mladosť. Do sviatočného programu vniesla atmosféru východného obradu spevácka
zložka Univerzitného folklórneho súboru Mladosť skladbami Otče náš, Izaije, Živite ľudije v úprave a naštudovaní Miroslavou Vasiľovou. Tento rok bol program
obohatený o sólové vystúpenie Komorného
orchestra pod vedením Pavla Martinku. Repertoár tohto umeleckého telesa zameriavajúceho
sa na interpretáciu skladieb klasickej hudby
rôznych štýlových období tvoria skladby určené
pre sláčikové nástroje, čo je podmienené jeho
členským obsadením.
Vianočnú „Mladosť“, piesne a koledy
v podaní jej hudobných zložiek mali možnosť
prvýkrát zažiť aj poslucháči sústredení okolo
„saleziánskeho kostola“ v Banskej Bystrici na
sídlisku Sásová. Členovia zboru preukázali svoju
radosť a nadšenie zo spievania, keď sa spoločne
zišli aj na sviatok Troch kráľov a vycestovali
za publikom do približne šesťdesiat kilometDievčenský zbor Mladosť s A. Poliakom

Folklórna spevácka skupina

rov vzdialenej obce Prenčov v okrese Banská
Štiavnica. Súčasťou histórie novoročného ekumenického koncertu v tejto malej obci sa tak
univerzitný zbor stal aj vďaka študentke a členke
zboru, Katke Žlnkovej, ktorá vystúpenie zboru
sprostredkovala.
Posolstvo, ktoré všetci účinkujúci spevom
umocnili a svojim poslucháčom pre tento rok
odovzdali, pochádza z autorskej dielne Kamila
Peteraja. A hoci už záverečná koleda Daj Boh
šťastia v úprave nedávno zosnulého majstra
zborových kompozícií Zdenka Mikulu v kostoloch doznela, priania, vinše a sprievodné
slová spomínaných koncertných večerov nech
sprevádzajú všetkých ľudí dobrej vôle po celý
rok 2013:
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Milujte nepotrebné.
Zahodené, zasypané,
na ústupe zo slávy.
Aj v kope haraburdia
sa vždy niečo vzácne objaví.
Opatrujte si nepotrebné.
Vo vnútri pomliaždené, rozsypané,
čo stratí sa a viac už nezíska.
Je cena bezcennosti.
Cena píšťalky, čo ju nezahodíš
práve preto, lebo nepíska.
Mgr. Ľubomíra Vrábľová, PhD.
Katedra hudobnej kultúry PF UMB
FOTO: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť

Pozvánka na XV. roþník festivalu zborového spevu Akademická Banská Bystrica
– sviatok vysokoškolákov a stredoškolákov v oblasti zborového spevu
V dĖoch 9. – 12. 5. 2013 sa uskutoþní v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už XV.
roþník etablovanej medzinárodnej súĢažnej prehliadky vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov
v siedmych kategóriách: A) Vysokoškolské spevácke zbory: mužské zbory, ženské zbory, miešané zbory,
komorné zbory. B1) Stredoškolské spevácke zbory: ženské zbory, miešané zbory. B2) Stredoškolské spevácke
zbory konzervatórií. C ) Vokálne zoskupenia.
Predsedom odbornej medzinárodnej poroty bude Dr. h. c. prof. Ondrej Lenárd, významný dirigent
a popredná hudobná osobnosĢ. Hlavnými organizátormi AKADEMICKEJ BANSKEJ BYSTRICE sú:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Podujatie sa uskutoþní pod
záštitou ministra školstva SR Dušana ýaploviþa a rektorky UMB Beaty Kosovej.
Zúþastnené zbory absolvujú: vystúpenia na festivalovom koncerte (v dĎžke podĐa urþenia prípravného
výboru, max. 10 – 15 minút), krátky vstup na promenádnom koncerte a závereþný spoloþný spev (Eugen
SuchoĖ – Aká si mi krásna, Lubor Bárta – Gaudeamus igitur). Podmienky súĢaže upravuje súĢažný poriadok,
ktorý je prílohou propozícií ABB 2013.
V rámci festivalu ABB 2013 budú aj tento rok sprievodné podujatia: sprievod mestom, spev pod vežou,
voĐba Miss ABB, hosĢovské vstúpenie komorného zoskupenia OTTO VOCE z Banskej Bystrice a pod.
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
umelecký riaditeĐ festivalu ABB

NAŠI JUBILANTI
Viacerí zamestnanci univerzity oslávia v období mesiacov marec – apríl 2013 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
Peter Adamec
Prof. Ing. Milan Piatrik, PhD.
Jarmila Tomaščíková
PhDr. Zuzana Drugová
Ing. Anna Harmaniaková, PhD.

Prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Anna Antalová
Drahomíra Hanusová
Eva Hrušovská
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Vysoké školy – špecializovaná príloha –
UMB

Ponuka štúdia
2013/2014

UMB

na

akademický

rok

Noviny o 17.00, Bitka o študentov

Vysoké školy spustili reklamné kampane.
Rozhovor poskytol prorektor pre vzťahy s
verejnosťou doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Na UMB sa stredoškoláci stali na jeden
deň časticovými fyzikmi

Na pôde UMB sa uskutočnil deviaty ročník
podujatia Majstrovské triedy (Masterclasses)
z časticovej fyziky. Centrálnou súčasťou bola
analýza skutočne nameraných dát z urýchľovača
LHC v laboratóriu CERN. Organizátorom na
UMB bol doc. Boris Tomášik.

Na UMB sa konal 9. ročník podujatia Masterclasses
(Majstrovské triedy). Garantom podujatia bol
Nezabudnuteľný deň študentov na UMB Boris Tomášik z Katedry fyziky FPV UMB.
Úlohou mladých fyzikov bola analýza údajov
nameraných v urýchľovači v CERNe.

Regionálny denník – Masterclasses z
fyziky na UMB

Dňa 7. 3. 2013 sa na UMB uskutočnilo podujatie
Masterclasses z fyziky, kde stredoškolskí študenti
analyzovali dáta z laboratória v CERNe. Garantom
podujatia bol doc. Boris Tomášik z Katedry fyziky
FPV UMB.

Správy – Masterclasses z fyziky

Na UMB sa uskutočnilo podujatie Masterclasses
z časticovej fyziky. Organizátorom na UMB bol
doc. Boris Tomášik z Katedry fyziky FPV UMB.

Masterclasses z časticovej fyziky na
UMB

Na UMB sa uskutočnil 9. ročník Masterclasses
z časticovej fyziky. Organizátorom podujatia
na UMB bol doc. Boris Tomášik z Katedry
fyziky FPV UMB. Účastníci analyzovali dáta z
urýchľovača CERN.

Bystrickí stredoškoláci sa stali na jeden
deň časticovými fyzikmi CERNu

Na UMB sa dňa 7. 3. 2013 uskutočnilo
medzinárodné podujatie International Particle
Physics Masterclasses 2013. Cieľom projektu
bolo zážitkovou formou priblížiť stredoškolákom
oblasť kvantovej fyziky. Koordinátorom podujatia
na UMB bol doc. Boris Tomášik.

Mozaika domova

V relácii Mozaika domova priniesla redaktorka
Marta Výbošteková príspevok o podujatí
Masterclasses z časticovej fyziky na UMB.
Garantom podujatia bol doc. Boris Tomášik.

18. 3. 2013

Náš kraj

Plavkyňa Medveďová z UMB zvíťazila
v Opave

Plavkyňa Medveďová získala zlatú medailu v
kategórii starších žiačok v disciplíne 100 m znak
na 20. ročníku pretekov Veľká cena mesta Opavy
a 10. ročníku Memoriálu Vladimíry Ryplovej v
ČR.

18. 3. 2013

Náš kraj

Plavci UMB „vyťažili“ v Banskej
Štiavnici 82 cenných kovov

V úvodnom 1. kole Banskobystrického
plaveckého pohára 2013 plavci z UMB BB získali
82 medailí.
Ing. Marián Lihan
referát marketingovej komunikácie R UMB
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UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB INFORMUJE
Izraelský večer alebo izraelsko-slovenské vzťahy vtedy a dnes
Pri príležitosti 65. výročia vzniku
štátu Izrael a 20. výročia nadviazania
diplomatických stykov medzi Izraelom a Slovenskou republikou zorganizovala Univerzitná knižnica UMB
a akademická organizácia Centrum
národov Slovenska pod záštitou Fakulty
politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB v Banskej Bystrici dňa
27. februára 2013 podujatie s názvom
Izraelsko-slovenské vzťahy.
Táto jedinečná akcia sa konala
za prítomnosti Jeho Excelencie veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku
Alexandra Ben-Zvi a prostredníctvom
videokonferencie priamo z Tel Avivu
Jeho Excelencie veľvyslanca Slovenskej republiky v štáte Izrael Radovana
Javorčíka. Podujatie bolo členené do
dvoch častí. V prvej boli predstavené izraelsko-slovenské vzťahy očami diplomatov. Hovorilo sa nielen o vzájomných
medzištátnych politických a diplomatických vzťahoch a dohodách, ale aj o ekonomických a iných aspektoch spolupráce
oboch krajín. Druhá časť bola venovaná židovskej kultúre, zvykom a tradíciám.
Judaizmus je jedno z najstarších monoteistických náboženstiev. Židovská kultúra, zvyky a tradície sa vďaka pevnej filozofii
udržali v srdciach svojich stúpencov tisíce rokov. Židovský národ prešiel veľkými útrapami, ktoré viac-menej ovplyvňovali
a pretvárali jeho kultúru a náboženstvo. S odkazom, zvykmi a rituálmi židovskej kultúry prítomných oboznámil slovenský
judaista, historik a riaditeľ Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave prof. Pavel Mešťan, DrSc.
Pozvanie na podujatie prijal aj člen prezídia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku a predseda
židovskej obce v Banskej Bystrici Ing. Juraj Turčan. Vo vystúpení priblížil históriu a vývoj židovskej komunity v Banskej
Bystrici a na Slovensku.
Kultúrnu atmosféru podujatia podčiarklo inštrumentálne kvarteto Mladosť pôsobiace pri Katedre hudobnej kultúry
Pedagogickej fakulty UMB a študenti Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, huslista Ján Sedlický a gitarista Matúš
Medveď. Touto cestou ďakujeme vedúcemu spomínanej katedry doc. PaedDr. Liborovi Fridmanovi, PhD. za sprostredkovanie kvarteta, koncertnému majstrovi Pavlovi Martinkovi, riaditeľovi Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici Mgr.
Tiborovi Sedlickému a samotným umelcom.
V závere stretnutia sa medzi hosťami a prítomnými študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
rozprúdila živá diskusia k témam, ktoré odzneli. Po skončení boli všetci prítomní srdečne pozvaní na izraelský večer, ktorý
pripravil a moderoval študent 2. ročníka Michal Hertlík a pán Peter Szalay, ktorý niekoľko rokov žil a pôsobil v Izraeli.
Zúčastneným hosťom a študentom predstavili video prezentáciu Izraela, ktorú poskytla izraelská ambasáda v Bratislave.
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Súčasťou izraelského večera bola ochutnávka tradičných židovských jedál. Napriek tomu najlepší spôsob, ako krajinu bližšie
spoznať a pochopiť, je osobná návšteva. Veď ako sa hovorí, raz vidieť je viac ako stokrát počuť.
Výnimočnosť podujatia Izraelsko-slovenské vzťahy spočívala v tom, že sa na ňom spoločne zúčastnili Jeho Excelencia
veľvyslanec štátu Izrael Alexander Ben-Zvi a významní hostia zo židovskej náboženskej obce. Veríme, že prvou návštevou
izraelského veľvyslanca v Banskej Bystrici sa vzájomná spolupráca neskončila a akademickú pôdu Univerzity Mateja Bela
navštívi aj v budúcnosti.
Mgr. Erika Sanitrová
Univerzitná knižnica UMB

PRÍSPEVKY ETICKEJ KOMISIE UMB

Ešte raz o lojalite trochu inak
Akademické obce (nielen na Slovensku) často diskutujú o problematike lojality voči vlastnej univerzite, vlastnému vedeckému ústavu a výskumnému pracovisku. Obvykle sa takáto diskusia sústreďuje na otázky pracovných úväzkov, odborných
garancií a publikačnej činnosti. S nevôľou sa komentuje, ak má nejaký pracovník aj iný pracovný úväzok, ak publikuje pod
hlavičkou iného pracoviska, ak garantuje nejaký predmet (nebodaj študijný odbor) na inej škole, na inom pracovisku. Tak
trochu pri tom ustupuje do úzadia skutočnosť, že obvykle sa takéto výhrady týkajú práve najerudovanejších pracovníkov
univerzity (veď kto by už mal záujem o niekoho, kto nemá čo odborne a vedecky ponúknuť?). Občas by bolo azda vhodnejšie,
keby sme na týchto pracovníkov boli hrdí a keby sme sa tešili z toho, že o našich ľudí je záujem aj inde.
Samozrejme, všetko je otázkou miery. Je značne pochybné, pokiaľ má niekto dva (prípadne aj viac) plných úväzkov na
viacerých školách (ústavoch, výskumných pracoviskách) a pod. Na druhej strane, pracoviská, ktoré takýto postoj k vlastnému
pracovisku kritizujú, často akceptujú rovnakú pomoc od pracovníkov z iných inštitúcií.
Niekedy by azda bolo vhodnejšie posudzovať lojalitu podľa iných kritérií. Plní si pracovník všetky pedagogické
a ďalšie pracovné povinnosti voči domácej univerzite? Prispieva k vedeckým výstupom univerzity adekvátnym dielom?
Je jeho meno ozdobou pracoviska? Prináša univerzite úžitok tým, že buduje úspešné grantové a výskumné tímy? Môže
sa hrdiť vlastnou vedeckou školou, úspešnými doktorandmi, magistrami, inžiniermi? Chodia študenti na jeho prednášky
so záujmom? Ovplyvňuje pozitívne vedecké a pedagogické smerovanie katedry? Je členom redakčných rád v prestížnych
časopisoch? Je členom vedeckých rád a odborových komisií aj na iných univerzitách? Je jeho názor akceptovaný širokou
vedeckou komunitou?
Koľkí profesori a docenti nechávajú namiesto seba prednášať doktorandov, koľkí pracovníci nepriniesli dlhé roky na
univerzitu žiadny grant, nepublikovali žiadny hodnotný vedecký príspevok, neviedli doktorandov, diplomové práce, ich
odborný rast stagnuje? Mnohí takíto pracovníci sú často považovaní za lojálnych, veď pracujú len na našej univerzite, na
ich troch-štyroch publikáciách, ktoré publikovali na akýchsi domácich workshopoch, je uvedená vždy len adresa domácej
univerzity, garantujú (pokiaľ vôbec garantujú) predmety len na vlastnej katedre, občas sa prezentujú ako vedúci nejakej
bakalárskej práce, prednášajú niekoľko nudných, bezobsažných poznatkov.
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
členovia Etickej komisie UMB

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

23

PRÍSPEVKY ŠTUDENTOV
Vedecký seminár prof. JUDr. Imricha Karvaša
Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky
a dohľadu nad finančným trhom
Na konci februára 2013 sme si pripomenuli 110.
výročie narodenia významnej vedeckej osobnosti a
prvého guvernéra Národnej banky Slovenska Imricha
Karvaša. Pri tejto príležitosti sa dňa 4. marca 2013
konal na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici vedecký seminár, ktorý niesol
meno tohto uznávaného národohospodára, praktika
v oblasti hospodárskej vedy a uznávaného pedagóga. Záštitu nad podujatím prevzala Národná banka
Slovenska a dekan Ekonomickej fakulty Univerzity
Mateja Bela Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Na úvod vystúpila doc. Ing. Emília Zimková,
PhD., hlavná organizátorka a gestorka vedeckého seminára, ktorá privítala všetkých zúčastnených a predstavila významných hostí: guvernéra Národnej banky

Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. a syna ústrednej
osobnosti podujatia, doc. Ing. Milana Karvaša, PhD.
Významné zásluhy Imricha Karvaša pri rozvoji slovenského hospodárstva v rokoch druhej svetovej vojny, najmä
financovanie Slovenského národného povstania,
ale aj internovanie prof. Karvaša v koncentračných táboroch a následné perzekúcie, ktoré pretrvávali v druhej polovici jeho života, vyzdvihol
v prejave Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Jeho
slová doplnil doc. Milan Karvaš, ktorý odcitoval
slová svojho otca s poukázaním na jeho významnú prácu a optimizmus, ktorý mu pomáhal pri
prekonávaní životných prekážok.
S hlavnou prednáškou na tému „Aktuálne
úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti
menovej politiky a dohľadu nad finančným
trhom“ vystúpil guvernér NBS doc. Jozef
Makúch. V rámci makroekonomického vývoja
v eurozóne upozornil na heterogénny vývoj tak
hrubého domáceho produktu, ako aj inflácie,
čo výrazne vplýva na správanie sa účastníkov

finančného trhu. Uplynulé mesiace môžeme
charakterizovať ako krízu nedôvery medzi
účastníkmi finančného trhu i jednotlivých ekonomických subjektov. V snahe eliminovať krízu
nedôvery Európska centrálna banka uviedla
niekoľko nekonvenčných opatrení, ktorých
cieľom bolo dodávanie likvidity do bankového
sektora. Napriek dodatočnej likvidite, ktorá
bola počas finančnej krízy uvoľnená Európskou
centrálnou bankou v prospech komerčných bánk,
transmisia týchto prostriedkov v podobe úverov
do reálnej ekonomiky stále zaostáva. Absorpčná
schopnosť reálnych ekonomík v eurozóne však
závisí od štrukturálnych reforiem, ktoré v Európe
postupujú pomaly. V závere prednášky guvernér
Národnej banky Slovenska uviedol informácie
o príprave bankovej únie, ktorá je postavená na
troch pilieroch: jednotnom mechanizme dohľadu, jednotnom rezolučnom mechanizme a jednotnom fonde
ochrany vkladov. Reálny výkon jednotného mechanizmu
dohľadu je plánovaný na rok 2014, čomu však predchádzajú
prípravné aktivity. Po prednáške nasledovali otázky štu-

24

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

dentov, ktoré boli zamerané predovšetkým na nefunkčnosť
transmisného mechanizmu, možnosť morálneho hazardu zo
strany komerčných bánk a tiež na oblasť aktuálnej kľúčovej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.
Podujatie ukončila doc. Zimková, ktorá poďakovala
aktívne participujúcim účastníkom i všetkým prítomným
a uviedla hosťa nasledujúceho vedeckého seminára, ktorým
bude univ. prof. Mikuláš Ľuptáčik. Bude sa venovať národohospodárskej dileme, prečo sú niektoré krajiny bohaté
a niektoré chudobné.
Ambíciou vedeckého seminára Imricha Karvaša je
pravidelne diskutovať národohospodárske otázky, spojené

s koncepčnými cieľmi ekonomiky, ale tiež s každodennou
ekonomickou realitou. Súčasne si budú účastníci seminára
pripomínať morálnu autoritu, vedecký a pedagogický odkaz
univ. prof. Imricha Karvaša.
Daniela Dvorščáková
členka organizačného výboru
vedeckého seminára Imricha Karvaša
3. ročník študijného programu financie,
bankovníctvo a investovanie
Ekonomická fakulta UMB

Dni frankofónie 2013-EFPOLIT
Asociácia frankofónnych študentov EFPOLIT v duchu tradície aj tento rok, v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a najnovšie aj s Alliance francaise Banská Bystrica, pripravila v dňoch 18. – 27. marca 2013 pre študentov
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a ostatných študentov univerzity podujatie Dni frankofónie 2013 prezentujúce francúzsku, resp. frankofónnu
kultúru a informácie na aktuálne témy
z oblasti Frankofónie.
Program podujatia na pôde Fakulty
politických vied a medzinárodných
vzťahov otvorila prednáška na tému
Aktuálne postavenie Québecu v Kanade.
Vzácnym hosťom bol bývalý mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec v Kanade
a súčasný aktívny europoslanec pán Miroslav Mikolášik. Predmetom prednášky
a plnohodnotnej diskusie boli otázky
o potenciálnej úspešnosti quebeckých
separatistov presadiť sa v medzinárodnom
spoločenstve, ako aj konštatovanie, že
autonomistické tendencie v Québecku, aj
s rastúcou sociálnou neistotou, idú nateraz
do úzadia.
Dni frankofónie pokračovali (20.
marca) Beninským kultúrnym večerom
pri príležitosti Medzinárodného dňa frankofónie, ktorý sa v tento deň oslavuje celosvetovo. Vďaka dobrým kontaktom nášho člena Bernadina Kouhossounona, rodeného
Beninčana, sme privítali aj širšiu beninskú komunitu z rôznych kútov Slovenska. Ben bol aj prednášajúcim a spolu s vyučujúcim
na francúzsko-slovenskom bilingválnom gymnáziu v Bratislave Emilom Noelom Kindji vytvorili uvoľnenú priateľskú atmosféru.
Akcia pozostávala nielen z pútavého rozprávania o jednej z krajín afrického kontinentu, ale aj z prezentácie tradičnej beninskej
hudby a ochutnávky tamojších pravých
beninských špecialít. Poslednou akciou
v rámci cyklu Dni frankofónie 2013
bola prednáška Dr. Zuzany Poláčkovej
(Ústav politických vied SAV) na aktuálnu
tému Multikulturalizmus vo Francúzsku,
v ktorej poukázala na jednotlivé historické
udalosti vplývajúce na vývoj multikulturalizmu vo Francúzsku.
Tento rok EFPOLIT zrealizoval spoluprácu s bystrickou pobočkou Alliance
francaise a študentským spolkom Pont
francophone prostredníctvom niekoľkých
úspešných projektov. Dňa 12. marca 2013
sme sa podieľali na akcii „Jeu de piste“,
ktorá sa organizovala pre približne 60
banskobystrických a zvolenských stredoškolákov a gymnazistov. Podstata hry
spočívala vo vyhľadávaní indícií a s nimi
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spojených miest. Študenti museli porozumieť a správne zodpovedať otázky z oblasti francúzskej histórie, kultúry, športu a geografie,
aby sa postupne dostali do cieľa.
Ďalším projektom pod záštitou EFPOLIT, Alliance francaise a Pont francophone bola akcia s názvom „Francúzsky večer s prekvapením“, ktorá sa odohrávala v priestoroch kaviarne Leroy. Bola to francúzska kultúra, hudba, víno a syry, ktoré tento večer
spravili typicky francúzskym.
Dni frankofónie pomáhajú k šíreniu povedomia medzi študentmi o aktuálnom dianí vo Francúzsku a v krajinách s ním spätými
prostredníctvom Medzinárodnej organizácie frankofónie, ktorá zastrešuje 77 krajín z piatich kontinentov, medzi nimi aj Slovensko. Toto spojenie prebieha najmä v obľube používania francúzskeho jazyka ako komunikačného medzinárodného jazyka, alebo
francúzštiny ako jazyka kultúry.
Dominika Jankóová
študentka FPVaMV UMB
EFPOLIT

ŠPORT

Hokejisti HC Iuridica obhájili titul!
Dňa 4. marca 2013 sa konal na zimnom štadióne v Banskej
Bystrici hokejový turnaj o pohár dekana Ekonomickej fakulty
UMB. Turnaja sa zúčastnili štyri fakulty z UMB – Ekonomická
fakulta, Fakulta humanitných vied, Fakulta prírodných vied
a Právnická fakulta. Kvalitu turnaja potvrdila aj účasť vyše 600
fanúšikov, ktorí prišli podporiť svoje fakulty.
Tím Právnickej fakulty UMB HC Iuridica nastúpil v zostave –
Martin Bobok, Stanislav Kobuš, Andrej Staroň, Dominik Čipka,
Andrej Marguš, Ľubomír Kelemen, Sebastián Akantis, Tomáš
Kocka, Adam Kašák, Adrián Korbel, Jozef Alač, Peter Nacko
a tradične nemohla chýbať podpora od JUDr. Miloša Levrinca,
PhD. Do brány nastúpil Tomáš Slezák, ktorý bol vyhlásený za
najlepšieho brankára turnaja. Ocenenie najlepšieho hráča turnaja
získal tiež nás hráč, Sebastián Akantis.
Právnici išli do turnaja s jasným cieľom obhájiť titul. Pri
porovnaní istých individuálnych hráčskych schopností bolo

zjavné, že im chýba trošku hokejového kumštu, čo nahradili
bojovnosťou a odhodlanosťou. Riadili sa heslom JUDr. Miloša
Levrinca, ktorý vyhlásil: „Veď stačí vyhrať len o jeden gól!“
V tomto duchu sa nieslo celé ťaženie právnického tímu počas
celého turnaja.
V prvom zápase nastúpili proti Ekonomickej fakulte, ktorej
hráči predviedli fantastický výkon. Po bezgólovom riadnom

hracom čase nasledovali nájazdy. Ekonómovia vsadili na individuálne hráčske skúsenosti, ale všetci si vylámali zuby na bravúrne chytajúcom Tomášovi Slezákovi, ktorý zneškodnil takmer
všetky nájazdy súpera, čím značnou mierou prispel k víťazstvu
právnického tímu. Na strane právnikov sa vyrovnávajúcim gólom
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o víťazstvo pričinil Andrej Staroň a klinec do rakvy ekonómov
víťazným gólom zabil Adam Kašák.
Právnici po víťazstve nad Ekonomickou fakultou postúpili
do finále, kde narazili na favorita celého turnaja Fakultu humanitných vied. Boli si vedomí ich kvalít, ale právnici povzbudení
víťazstvom a plní bojovnosti boli odhodlaní vyhrať celý turnaj.
V šatni vládla pozitívna nálada a chuť víťaziť.
Už v úvode zápasu sa podarilo kapitánovi Sebastiánovi
Akantisovi rozvlniť sieť súperovej brány. Neprešli ani tri minúty
a Šebo, ako ho volajú spoluhráči, prekonal súperovho brankára
po druhýkrát.
Hráčov fakulty humanitných vied to naštartovalo do väčšieho
náporu, a po pár minútach svoju snahu korunovali kontaktným

gólom. Právnici ale boli „hladní“ po víťazstve. Počas oddychového času si povedali taktiku a vybrali sa s odhodlaním na posledné
minúty zápasu. Humanitná fakulta zapla na plné obrátky, poslali
tam to najlepšie, ale vynikajúcu obranu a skvelého brankára
právnikov už prekonať nedokázali.
K dobrému výkonu prispelo aj sústavné povzbudzovanie ľavej strany tribúny, ktorú obsadili fanúšikovia Právnickej fakulty,
ktorí tak právnikom pomohli k vytúženému titulu „hokejových
majstrov UMB“.
Dominik Čipka
študent PrF UMB

XIII. Zimné majstrovstvá zamestnancov UMB
V náročných poveternostných podmienkach a hlbokom, čerstvo napadnutom snehu sa netradične až v polovici marca (19. 3.
2013) uskutočnil XIII. ročník Zimných majstrovstiev zamestnancov UMB. V zimnom stredisku Park snow Donovaly si zmerali
svoje sily zamestnanci v klasických disciplínach (zjazdové a
bežecké lyžovanie) a v špeciálnej disciplíne (zjazd na surfe). Na
podujatí sa zúčastnili zamestnanci všetkých fakúlt univerzity
a jej súčastí. Nepriaznivé počasie ovplyvnilo počet súťažiacich
aj fanúšikov, no napriek tomu podali súťažiaci výborné športové
výkony a fanúšikovia dávali najavo sympatie svojim favoritom.
Majstrovstvá tento rok prvý raz organizovala KTVŠ FHV UMB
v spolupráci s ŠK UMB, ktorý poskytol chatu na organizáciu
podujatia. Pre všetkých zúčastnených organizátori pripravili
občerstvenie, guláš a povolený doping – varené víno. Okrem
športových aktivít organizátori zabezpečili aj príjemnú atmosféru
pri spoločenskom posedení a vyhodnocovaní výsledkov.

VÝSLEDKY
OBROVSKÝ SLALOM
Mláďatá
1.
2.
3.

Mandzáková Martina
Kamarašová Lucia
Nemcová Lívia

Dievčatá
1.
2.
3.

Šúrová Dagmar
Medveďová Petra
Orličková Katarína

Ženy
1.
2.

Loulová Jana
Belková Vlasta

Chlapci
1.
2.

Muži

Haško Juraj
Sedliačik Ivan

1.

Dobrík Pavol

BEH NA LYŽIACH
Dievčatá
1.
2.

Mandzáková Martina
Nemcová Lívia

Ženy
1.
2.

Starovecká Eva
Podobová Barbora

Muži sk. A
1.

Sedliačik Ivan

Muži sk. C

Muži sk. B
1.

Nemec Miroslav

1.
2.
3.

Kypta Peter
Dobrík Pavol
Sýkora Ján

ZJAZD
NA SURFE
1.
2.
3.

Marly
Jostar
DKP

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
riaditeľ pretekov
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Škola v prírode s lyžiarskym a snowboardovým výcvikom
V dňoch 1. – 7. marca 2013 sa uskutočnila Škola v prírode s lyžiarskym a snowboardovým výcvikom pre Slovákov žijúcich
v zahraničí v priestoroch penziónu Limba na Donovaloch.
Zišlo sa 43 detí a učiteľov z Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Srbska. Projekt sa uskutočnil za podpory Centra pre celoživotné
vzdelávanie UMB, pracovisko Metodické centrum UMB pre Slovákom žijúcich v zahraničí
a zahraničných študentov v spolupráci s Ministerstvom školstva, mládeže, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
V prekrásnom prostredí lyžiarskeho strediska Donovaly bolo pre žiakov pripravené
množstvo pohybových a spoločenských aktivít.
Po skúsenostiach z predošlých rokov bol do
kurzu opäť okrem lyžiarskeho výcviku zaradený
aj atraktívny snowboarding. Dotyky so snehom
pre mnohé deti (81 %) znamenali vôbec prvé
skúsenosti s lyžami. O to milšie bolo prekvapenie inštruktorov, keď na druhý deň všetci žiaci
zvládli jazdu na svahu a tiež jazdu na vleku. Aj
snowboardový výcvik zvládli všetci záujemcovia. K úspechom patrí aj zapojenie
sa krajanských učiteľov do základného
výcviku. Inštruktori ich naučili základy
carvingu, resp. snowbordingu.
Začiatky boli ťažké. Prvé modriny
a pády sa prekonali s úsmevom za
pomoci kvalifikovaných inštruktorov
z UMB pod vedením vedúceho doc.
Jiří Michala.
Po každodennej lyžovačke a snowboardovaní deti čakali netradičné
športové aktivity a zábava. Mohli si
vybrať z viacerých aktivít: plávanie
a saunovanie, hádzanie šípok, ringo
krúžky, stolný tenis, streľba zo vzduchovky a pod. Okrem tohto programu
mohli účastníci absolvovať aj krásnu vyhliadku
na Novú hoľu (1363 m n. m.), na ktorú sa vyviezli
lanovkou TELEMIX.
Popri zvládnutí lyžovania bolo ďalším cieľom
projektu aj zdokonalenie sa v slovenskom jazyku
a nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev
medzi sebou.
V posledný večer si deti pripravili rozlúčkový
program, v ktorom prezentovali zvyky a tradície
svojej krajiny. Lyžiarsky a snowboardový kurz bol
ukončený slávnostným odovzdávaním diplomov,
diskotékou a pozvaním na ďalší ročník kurzu.
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
vedúci výcviku
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. mája 2013.
Redakčná rada
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Byt vybraný. Úver schválený.
Prečo úver od Slovenskej sporiteľne?
 Vyplatíme Vám 80 eur za znalecký posudok vypracovaný zmluvným znalcom
banky/*.
 Možnosť raz ročne predčasne splatiť 10 % zostatku úveru bez poplatku.
 Jedinečná služba – o schválení žiadosti o úver Vás môžeme informovať
SMS správou.
Tip pre vás
Q Aktívnych klientov odmeňujeme. Môžete získať zľavu z úrokovej sadzby úveru na bývanie až 0,7 %
ročne v rámci programu Výhodný súčet, stačí si posielať príjem aspoň vo výške 1,5-násobku
splátky úveru, najmenej však 250 eur na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a úver si poistiť.
Q Zafixujte si úrokovú sadzbu na dlhšie obdobie, ideálne na 5 rokov. Môžete sa tak ochrániť pred
zmenou výšky splátky úveru a lepšie riadiť výdavky rodinného rozpočtu.
Q Vďaka progresívnemu splácaniu máte možnosť získať vyšší úver a splátky prispôsobiť svojim
možnostiam.
Q Požiadajte o hypotekárny úver pre mladých. Úroková sadzba je znížená o príspevok banky a štátu
až o 3 %.
Q Príďte sa nás opýtať na možnosti prefinancovania svojho úveru novým, výhodnejším, ak máte
úver v inej banke. Takýto úver u nás získate bez spracovateľského poplatku.
Vzorový príklad je pripravený pre Úver na bývanie pri úrokovej sadzbe fixovanej na 5 rokov vo
výške od 3,99 % ročne/**.
Splátka úveru obsahuje spracovateľský poplatok, poplatok za správu úveru a poplatok za poistenie
– základný súbor (riziko smrť, plná a trvalá invalidita).
Výška úveru v eur

Výška mesačnej splátky pri lehote splatnosti v eur
10 rokov

20 rokov

30 rokov

20 000 €

Od 226,27 €

Od 137,19 €

Od 109,05 €

40 000 €

Od 446,54 €

Od 269,30 €

Od 213,30 €

65 000 €

Od 722,21 €

Od 434,90 €

Od 343,97 €

/* Akcia trvá od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013.
/** Úrokové sadzby pre Úver na bývanie sú už od 3,99 % ročne po zohľadnení programu Výhodný súčet / od 4,69 % ročne bez zohľadnenia programu Výhodný súčet pri
5 ročnej fixácii úrokovej sadzby a pre Hypotekárny úver pre mladých od 0,99 % ročne po zohľadnení programu Výhodný súčet / od 1,69 % ročne bez zohľadnenia programu
Výhodný súčet.

