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Vážení kolegovia, milí študenti,
želám Vám pokojné, pohodou, láskou a šťastím naplnené
vianočné sviatky. Nech nový rok 2011 je pre Vás rokom splnených
želaní a dosiahnutých mét, rokom hojnosti, zdravia, osobnej
spokojnosti a sebarealizácie.
Dr. h. c. prof. Beata Kosová, CSc.
rektorka UMB
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ZO ŽIVOTA REKTORÁTU

Významné zahraničné návštevy na Rektoráte UMB
Dňa 26. októbra 2010 navštívila našu univerzitu mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Holandského kráľovstva v Slovenskej republike J. E. pani Daphne Bergsma v sprievode p. Mareka
Chlebuša, tlačového a politického tajomníka veľvyslanectva. Hostí prijali rektorka UMB Dr. h. c.
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. a prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc.
PhDr. Ján Chorvát, PhD. Stretnutia sa ďalej zúčastnili aj Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., prodekan
pre medzinárodné vzťahy FHV UMB, a Ing. Peter Krištofík, PhD., prodekan pre medzinárodné
vzťahy Ekonomickej fakulty UMB. Predmetom rokovania boli možnosti a súčasný stav spolupráce
UMB s holandskými univerzitami. Rektorka UMB pozvala pani veľvyslankyňu na prednášku pre
študentov.
Dňa 9. novembra 2010 navštívili našu univerzitu predstavitelia Právnickej fakulty Lucian
Blaga University z Rumunska, a to prof. Ioan
Les, PhD., dekan fakulty, Dr. Sebastian-Constantin Spinei, prodekan fakulty a Dr. Adrian Circa,
vedúci Katedry občianskeho práva. Na Rektoráte UMB hostí prijal prorektor pre medzinárodnú
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD. Na prijatí bola prítomná aj
poverená prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Právnickej fakulty UMB PhDr. Anna
Schneiderová, PhD. Účastníci stretnutia si vymenili názory na existujúcu zmluvnú spoluprácu
medzi obidvoma univerzitami.
Dňa 10. novembra 2010 navštívil našu
univerzitu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike
J. E. pán Pavel Kuznecov a atašé pre kultúru pán
Denis Arsent´ev. Hostí prijali rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. a prorektor
pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD. Na rokovaní
sa zúčastnil aj prof. PhDr. Ján Koper, PhD., prodekan pre štúdium a rozvoj FPVaMV UMB a Mgr.
Vladimír Biloveský, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy FHV UMB. Zástupcovia univerzity
informovali pána veľvyslanca o situácii v oblasti vyučovania ruského jazyka na jednotlivých fakultách
UMB. Obidve strany sa zhodli na tom, že je potrebné podporovať výučbu tohto slovanského jazyka.
Rektorka univerzity vyjadrila presvedčenie, že pán veľvyslanec zavíta aj medzi študentov UMB.
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Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa UMB prof. PhDr.
UMB udelila čestný titul prof.
Jánovi Sabolovi, DrSc. na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady
Jánovi Sabolovi
UMB rozšírenom o Vedeckú radu FHV UMB.
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB rozšírenej o Vedeckú
UMB udelila čestný titul prof.
radu FHV UMB, kde bol udelený čestný titul Doctor honoris
Jánovi Sabolovi
causa UMB prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc.
V dňoch 21. – 23. októbra 2010 sa uskutočnil 9. ročník medziSympózium o zborovom speve
národného sympózia o zborovom speve CANTUS CHORALIS
sa tento rok venuje detskej
SLOVACA. Organizátormi podujatia bola UMB v BB a Štátna
tvorbe
vedecká knižnica v BB.
Na pôde Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši
v Maďarsku sa uskutočnil výjazdový kurz pre učiteľov škôl s
Metodický kurz pre učiteľov v
vyučovacím jazykom slovenským. Kurz zabezpečilo MetodicSlovenskom Komlóši
ké centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných
študentov UMB.
UMB hľadá dodávateľa informačných a komunikačných
technológií spojených s tvorbou a verifikáciou modelov krízoUniverzita Mateja Bela hľadá
vého riadenia a podpory vzdelávacieho procesu. Financovanie
dodávateľa IT technológií
projektu: UMB, prostriedky MŠVVaŠ SR operačné programy
Vzdelávanie a VV.
ARRA zverejnila tohtoročný rebríček pozitívnych a negatívnych
Univerzity majú nový rebríček.
skokanov roka v rámci fakúlt VŠ. Za pozitívneho skokana roka
Pozrite sa, ako skončila vaša
označila aj Fakultu humanitných vied UMB.
Ing. Marián Lihan, referát marketingovej komunikácie R UMB
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JUBILUJÚCE OSOBNOSTI

Životné jubileum prof. RNDr. Jaroslava Mazúrka, CSc.
Dňa 4. novembra 2010 zorganizovala Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied
UMB v spolu so Stredoslovenskou pobočkou Slovenskej
geografickej spoločnosti pri SAV a OZ Príroda vedecké
kolokvium venované životnému jubileu prof. RNDr. Jaroslava Mazúrka, CSc. Vedeckého kolokvia sa zúčastnila
rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,
ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla prínos prof. J. Mazúrka k rozvoju učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici
a k rozvoju Fakulty prírodných vied a Univerzity Mateja
Bela. Na vedecké kolokvium prijali pozvanie a vystúpili tu
s pozdravnými príhovormi a odbornými referátmi vrcholní
predstavitelia geografickej vedy na Slovensku: prezident
Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV a rektor Prešovskej univerzity prof. RNDr. René Matlovič, PhD., riaditeľ
Geografického ústavu SAV prof. RNDr. Vladimír Ira, PhD.,
prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády, doc. RNDr. Alena Dubcová,
CSc., vedúca Katedry geografie a regionálneho rozvoja na
FPV UKF v Nitre a zástupca geografickej obce z ČR prof.
RNDr. Arnošt Wahla, CSc. z Mendelovej univerzity v Brne.
Obsiahle zhodnotenie činnosti, pôsobenia a životnej cesty
prof. Mazúrka prezentoval doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.,
vedúci Katedry geografie, geológie a krajinnej ekológie
Fakulty prírodných vied UMB.
Dňa 1. októbra 2010 sa dožil 80 rokov známy a všestranný
geograf prof. Jaroslav Mazúrek. Predstaviť osobnosť Jaroslava Mazúrka na takom malom priestore je úloha veľmi
náročná. Napriek tomu sa o to pokúsim. Jaroslav Mazúrek
sa narodil 1. októbra 1930 v Starom Měste ako časti mesta
Uherské Hradište, v malebnom kraji Moravského Slovácka.
Prvých 20 rokov života prežil v ťažkom období – I. Československej republiky, Protektorátu Čechy a Morava a povojnovej ČSR na viacerých miestach, striedavo na južnej a severnej
Morave. Maturoval na reálnom gymnáziu v Novom Jičíne
v roku 1950. Profesionálny i osobný život jubilanta je od
tohto roku natrvalo spojený so Slovenskom.
Po maturite prišiel na vysokoškolské štúdiá do Bratislavy,
kde na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského absolvoval študijnú kombináciu geografia – biológia. Neskôr si
aprobáciu rozšíril o históriu na Fakulte spoločenských vied
Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Zameranie štúdia sa
odrazilo neskôr v jeho pedagogickej a vedeckej činnosti. Po
absolvovaní Vysokej školy pedagogickej nastúpil v roku 1954
do prvého zamestnania na Katedru geografie uvedenej školy.
Tu sa osudovo stretol s významným geografom doc. Jozefom
Fraňom, ktorý ho ako dekan poverený zriadením Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, vzal na novovzniknuté
pracovisko. V dnešnom uponáhľanom živote, plnom zmien,
pôsobí výnimočne informácia, že prof. J. Mazúrek patrí medzi 11 pedagógov – zakladateľov Vyššej pedagogickej školy
v roku 1954, ktorá predstavuje začiatok vysokého školstva
v Banskej Bystrici. Z uvedených 11 zakladateľov vysokého
školstva v Banskej Bystrici je dnes už jediný žijúci. Prof. J.
Mazúrek dodnes pôsobí na následníckej Fakulte prírodných
vied UMB ako emeritný profesor.

Ďalšie osudové stretnutie absolvoval J. Mazúrek v Martine, kde pôsobil v rokoch 1961 – 1965 na Katedre geografie
a histórie Pedagogického inštitútu, v rokoch 1964 – 1965
ako vedúci katedry. Tu sa stretol s doc. Kosírom, s ktorým
formoval ďalších 30 rokov najprv spomínanú katedru na
Pedagogickom inštitúte (PI) v Martine a po zlúčení PI
v Martine a Banskej Bystrici (1964) Katedru geografie na
Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po odchode doc.
Kosíra z funkcie vedúceho pôsobil v rokoch 1980 – 1992
ako vedúci katedry.
Ďalší významný pracovný medzník v živote jubilanta sa
viaže na vznik Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(1992). Na Katedre geografie najskôr na Fakulte humanitných a prírodných vied a od roku 1995 na Fakulte prírodných
vied došlo k intenzívnemu nárastu počtu pracovníkov a zároveň i kvality pedagogického procesu a vedeckého výskumu,
na čom má významný podiel aj jubilant.
Neobyčajná životná vitalita umožnila J. Mazúrkovi popri
značnej pedagogickej vyťaženosti, i cieľavedome vedecky
pracovať, čo sa odrazilo v jeho odbornom a kvalifikačnom
raste. Titul RNDr. získal v roku 1969 na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave. Pre pedagogickú prácu i publikačnú
aktivitu bolo významné jeho štúdium externej vedeckej ašpirantúry na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe, kde v roku
1973 získal po úspešnej obhajobe kandidátskej dizertačnej
práce „Experimentálne metódy vo vyučovaní fyzického
zemepisu na ZDŠ a gymnáziách“ vedecko-akademickú
hodnosť kandidáta vied (CSc.) v odbore teória vyučovania
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zemepisu. Ďalšie dva dôležité kroky v uvedenom odbore
vykonal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde
v roku 1977 po úspešnej obhajobe habilitačnej práce „Metódy
terénnych pozorovaní vo vyučovaní zemepisu na základnej
a strednej škole“ bol vymenovaný za docenta a po úspešnej
inaugurácii v roku 1991 za profesora v odbore teória vyučovania geografie ako prvý a doteraz jediný na Slovensku.
Vtedajšej Katedre geografie na FHPV bolo na základe
uvedenej skutočnosti priznané právo konať v uvedenom
odbore habilitácie a inaugurácie. Významným medzníkom
v kvalite práce katedry bolo zriadenie školiaceho pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou v odbore 75-02–9
teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania geografie.
Garantom špecializácie bol prof. J. Mazúrek. Dokladom
životaschopnosti školiaceho pracoviska je skutočnosť, že
doktorandské štúdium úspešne absolvovalo 7 doktorandov,
a v rámci možností habilitácií a inaugurácií bolo úspešných
6 docentov a 1 profesor.
V pedagogickom procese sa prof. J. Mazúrek orientoval
na profilujúce predmety, ako je regionálna geografia Slovenska, regionálna geografia Európy a problémy environmentálnej geografie. Podobná je i jeho vedecká orientácia,
ktorá našla odraz vo veľmi bohatej publikačnej činnosti
vrátane množstva učebných pomôcok. Počet diplomantov
usmerňovaných jubilantom, pôsobiacich po celom Slovensku
sa počíta už na stovky, rovnako inšpirujúce prednášky pre
učiteľov organizovaných metodickými centrami.
Srdcovou záležitosťou jubilanta je orientácia na antropogénnu geomorfológiu – štúdium banských regiónov
stredného Slovenska (Špania Dolina, Staré Hory, Ľubietová,
Kremnická a Štiavnická banská oblasť) z environmentálneho
pohľadu. Jeho práce s uvedenou problematikou sú na Slovensku priekopnícke. Významné sú i jeho práce orientované na
problémy ochrany prírody v regióne stredného Slovenska.
Široké geografické srdce ho neustále ťahalo na cesty.
Precestoval Európu, Severnú Ameriku, Karibik a ďalšie
regióny sveta. Exkurzie s ním boli pre študentov studnicou
poznania a neobyčajných zážitkov. Z mnohých zahraničných
pobytov možno spomenúť najúspešnejšie stáže z pohľadu

jubilanta: Veľká Británia (1970), Kuba (1982) a 4 pobyty
v Kanade (1994 – 1997).
Pre všestrannú osobnosť jubilanta je prirodzené, že
vykonával množstvo funkcií v akademických orgánoch,
redakčných radách, Slovenskej geografickej spoločnosti,
v organizáciách ochrany prírody. Bol členom Vedeckej
rady UMB, členom Vedeckej rady Technickej univerzity
vo Zvolene a členom vedeckej rady jej Fakulty ekológie
a environmentalistiky. Bol dlhoročným členom VR Fakulty
prírodných vied UMB a členom VR Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB. Dlhé roky vykonával
funkcie člena ÚV Slovenskej geografickej spoločnosti pri
SAV a predsedu Stredoslovenskej pobočky S geografickej
spoločnosti (SGS), bol spoluorganizátorom zjazdov (kongresov) SGS v rokoch 1970 a 1986 v Banskej Bystrici. Dlhé
roky sa venoval organizácii geografickej olympiády, pôsobil
ako externý pedagóg na Ekonomickej fakulte UMB, na
Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.
Pôsobil ako externý pracovník Krajského pedagogického
ústavu v Banskej Bystrici a pôsobí tiež ako externý pracovník Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Jeho aktivity boli
odmenené aj významnými oceneniami: Zlatá medaila UMB,
Zlatá medaila OU, Zlatá medaila UKF.
Pre ľudskú všestrannosť prof. J. Mazúrka sú charakteristické i početné aktivity v oblasti telovýchovy a športu. Patrí
k zakladateľom TJ Slávia Banská Bystrica v roku 1954. Bol
aktívnym hráčom a trénerom jej basketbalového družstva,
spoluorganizátorom československých univerziád v Banskej
Bystrici. Najznámejšie je jeho účinkovanie na celoštátnych
a medzinárodných ľahkoatletických podujatiach v Banskej
Bystrici vo funkcii rozhodcu a neskôr predsedu komisie
rozhodcov.
Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc. sa dožil 80 rokov
v dobrom zdraví a v plnej pracovnej aktivite. Geografická
obec Slovenska, učitelia, študenti a absolventi prajú jubilujúcemu profesorovi veľa zdravia, životného optimizmu a aby
bol ešte dlho užitočný pre rodinu a pre nás všetkých.
doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.
Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie
Fakulta prírodných vied UMB

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
UNIVERZITNEJ PROFESORKY HELENY KUVÍKOVEJ
Sú také chvíle. Spomalia na chvíľočku krok, aby nám dali priestor na
spomínanie. Takých chvíľ však nie je
veľa. S pokorou ich preto prijímame
a rekapitulujeme. Aj ja v týchto dňoch
intenzívne spomínam. Dôvodom na
návrat spomienok je životné jubileum
prof. Heleny Kuvíkovej. Pred očami sa
mi vynárajú spomienky najmä na to
obdobie, keď sme spolu s pani profesorkou začínali našu vedecko-pedagogickú kariéru. Do popredia vystupujú
tie, ktoré sú prejavom vzájomnej úcty,
dôvery a spolupráce na našej alma

mater, Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(predtým Fakulty ekonomiky služieb
a cestovného ruchu Vysokej školy
ekonomickej v Bratislave).
Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.
(*21.10.1950) sa narodila v Beňuši,
okres Banská Bystrica, kde prežila
svoje detstvo. Po absolvovaní základnej a strednej školy nastúpila na
vysokoškolské štúdium na Obchodnú
fakultu VŠE v Prahe, ktorú úspešne ukončila v roku 1974 v odbore
ekonomika a riadenie vnútorného

obchodu. To predurčilo jej budúce
pôsobenie v oblasti teórie a praxe ekonomických vied, a preto po ukončení
vysokoškolského štúdia nastúpila ako
odborná asistentka na Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE
v Bratislave, s pôsobiskom v Banskej
Bystrici. Zanietenosť našej jubilantky
v pedagogickej práci ovplyvnila jej budúcu vedecko-pedagogickú orientáciu,
čoho dôkazom bol ďalší odborný rast
dokumentovaný úspešným obhájením
dizertačnej práce pod názvom „Problémy merania efektívnosti poskytovania
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zdravotníckych služieb“ (1984). Práve
to sa stalo predpokladom pre jej vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť, najmä so zameraním na
ekonomiku zdravotníctva. Potvrdením
tejto jednoznačnej odbornej profilácie
bol habilitačný proces, ktorý vyústil
v roku 1998 do habilitačného konania
v odbore riadenie a ekonomika podnikov, obhajobou habilitačnej práce
pod názvom „Ekonomické a finančné
súvislosti produkcie zdravotníckych
služieb v období transformácie“.
Kvalitné teoreticko-metodologické
zázemie prof. H. Kuvíkovej, jej dostatočný vedecký potenciál, logická
a presvedčivá odborná argumentácia
prispeli k tomu, že ju v roku 2005 prezident Slovenskej republiky vymenoval za univerzitnú profesorku v odbore
odvetvové a prierezové ekonomiky.
Vzácnou prednosťou pani profesorky
je skutočnosť, že zasvätila vedeckopedagogickú dráhu tej istej vednej
oblasti (ekonomika zdravotníctva) na
jednom vysokoškolskom pôsobisku,
na Ekonomickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde
nepretržite pracuje od roku 1974.
Odborná erudovanosť, organizačné
schopnosti našej oslávenkyne predurčili výkon niektorých akademických
funkcií, najmä však pôsobenie vo
funkcii vedúcej katedry, zástupkyne
vedúcej Katedry verejnej ekonomiky,
ktorá do dnešnej podoby prešla niekoľkými etapami organizačnej a obsahovej prestavby. V týchto funkciách

pôsobila nepretržite od roku 1988 do
roku 2010. Bola to práve prof. H.
Kuvíková, ktorá so svojimi spolupracovníkmi sa podieľala na jej obsahovej
prestavbe a profesionálnej orientácii.
Katedra verejnej ekonomiky sa stala
základnou vedecko-pedagogickou
bunkou a garantom študijného odboru
verejná ekonomika a služby, pri poskytovaní bakalárskeho, inžinierskeho,
doktorandského štúdia s možnosťou
habilitačného a inauguračného konania. Oslávenkyňa je tiež garantkou
medzinárodnej akreditácie študijného
odboru.
Kvalita vedecko-pedagogickej práce jubilantky sa odráža v publikačnej
produkcii, ktorá predstavuje vyše 30
vyriešených výskumných projektov.
Je autorkou 3 samostatných vedeckých
prác a monografií, publikovala 46 vedeckých štúdií a vedeckých pojednaní.
Ako vysokoškolská učiteľka sa podieľala na tvorbe 18 učebníc a učebných
textov. Prostredníctvom aktívnej účasti
na domácich a zahraničných konferenciách sa prezentovala 18 prednesenými
referátmi a príspevkami, ktoré sú
uvedené vo vedeckých zborníkoch.
Hoci jej výskumný záber je rozsiahly, zjednocuje ho systémový prístup
ekonóma. Svojimi vedeckovýskumnými ambíciami prispieva k rozvoju
ekonomickej teórie a praxe najmä
v oblasti ekonomiky a manažmentu
neziskových organizácií a ekonomiky
a manažmentu zdravotníctva.
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Pri dotváraní širokospektrálneho
odborného profilu prof. H. Kuvíkovej
môžeme pokračovať vymenúvaním
ďalších vedeckých a pedagogických
aktivít, bohatou expertíznou, recenznou a zostavovateľskou činnosťou, aktívnym pôsobením v redakčných radách odborných časopisov
doma a v zahraničí, jej členstvom vo
vedeckých radách a medzinárodných
mimovládnych orgánoch a organizáciách a pod. Okrem toho je dlhodobo
stálou členkou komisií na habilitácie
docentov, vymenúvacích konaní
na profesorov a odborných komisií
doktorandského štúdia. Pravidelne
predsedá komisiám doktorandských
a štátnych záverečných skúšok. Vedie
záverečné bakalárske a diplomové
práce. Je školiteľkou 3 doktorandov
a celkovo pod jej vedením úspešne
ukončilo štúdium 7 doktorandov. Jej
rukopis je čitateľný vo viacerých študijných programoch a projektoch.
Bohatá je aj vedecko-pedagogická činnosť nielen na UMB, ale aj
na zahraničných univerzitách a výskumných inštitúciách, pričom absolvovala 11 zahraničných pobytov
a stáží. V poslednom období je aktívna
jej spolupráca najmä s Karlovou univerzitou a Českým vysokým učením
technickým Praha. Za vedecko-pedagogickú a publikačnú činnosť získala
mnohé ocenenia.
Uvedené výsledky prof. Heleny
Kuvíkovej presvedčivo dokumentujú,
že jej doterajší vedecký, pedagogický
a kultúrno-spoločenský život je veľmi
bohatý na konkrétne tvorivé výsledky
v oblasti ekonomickej vedy, uznania
a ocenenia hodných univerzitnej
profesorky.
Na záver v mene spolupracovníkov, študentov a známych i v mene
svojom prajem jubilantke, prof. Ing.
Helene Kuvíkovej, PhD., aby sa jej
vízie a predsavzatia podarilo napĺňať,
aby ju životný entuziazmus neopúšťal
a aby ešte veľa rokov mohla svojou
vedecko-pedagogickou aktivitou robiť
dobré meno svojej alma mater a banskobystrickej, slovenskej a svetovej
ekonomickej vede.
Ďakujem Vám, pani profesorka,
za našu vzájomnú a dlhoročnú spoluprácu.
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Benčo, PhD.
Ekonomická fakulta UMB
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Od strojov k ľuďom
(venované 80. narodeninám prof. PhDr. Ing. Miroslava Tumu, DrSc.)

Onedlho sa dožíva významného
životného jubilea univ. prof. PhDr.
Ing. Miroslav Tuma, DrSc., emeritný
profesor na Katedre chémie Fakulty
prírodných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Prof. Miroslav Tuma sa narodil 17.
januára 1931 vo Vrútkach v železničiarskej rodine. Po ukončení základného
vzdelania študoval na Osemročnom
štátnom gymnáziu v Martine, kde
zmaturoval v roku 1950. Už v mladosti
sa venoval publikovaniu najnovších
vedecko-technických poznatkov v periodikách určených predovšetkým mládeži. Po maturite pracoval v zlievarni
strojárenských závodov v Martine,
kde založil a viedol prvý podnikový
časopis. Za výborné pracovné úspechy
ho podnik vyslal na vysokoškolské štúdium elektrotechnického inžinierstva
do Bratislavy. Popri štúdiu pracoval
ako redaktor vo vydavateľstve Smena,
kde viedol špecializované rubriky pre
deti a mládež zamerané na atomistiku,
jadrovú energiu, polytechnickú výchovu, výchovu k povolaniu a pod..
Pozornosť teda venoval témam, ktoré
neskôr tvorili základ jeho kníh.
Pracovnú kariéru začínal v Turčianskych celulózkach a papierňach
v Martine (1954 – 1955), kde ako
konštruktér prispel k modernizácii závodu. Pokračoval ako učiteľ na Strednej
priemyselnej škole v Martine (1955 –
1974), na ktorej sa významnou mierou
pričinil o realizáciu projektu prvej
modernej strednej školy technického

zamerania v rámci vtedajšieho Československa. V tom období tiež zorganizoval veľké množstvo medzinárodných
a celoštátnych konferencií a seminárov
pre odbornú verejnosť, napísal viacero
stredoškolských celoštátnych učebníc
a metodických príručiek, ktoré v opakovaných a inovovaných vydaniach
majú svoje uplatnenie aj v súčasnej
škole. O svojich pedagogických výsledkoch často prednášal v zahraničí.
V roku 1974 nastúpil do Výskumného
a vývojového ústavu mechanizácie
a automatizácie tehliarskej výroby
v Žiline ako námestník pre vedu a perspektívne koncepcie. Dokončil vedeckú
ašpirantúru na ČVUT v Prahe a zriadil
v tom období detašované pracovisko
SAV v Martine, kde od r. 1977 pôsobil
ako vedúci pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej
akadémie vied. Aktívne riešil vtedy
potrebnú úlohu arktikalizácie strojov
a lesných traktorov pre extrémne
teploty pod -30° C. Jeho doménou
však bolo riešenie spoľahlivosti systémov a mikroprocesorové ovládanie
motorov veľkých výkonov. Desiatky
výskumných prác, aktívna účasť na
mnohých medzinárodných konferenciách, prednášky v rámci postgraduálneho vzdelávania na Strojníckej fakulte
SVŠT, práca v Kabinete riadenia kvality SVTS boli charakteristické pre toto
obdobie života prof. M. Tumu. V roku
1987 nastúpil ako vedecký pracovník
v Ústave sociálnych a politických teórií v Bratislave (1987 – 1990), ďalej
pôsobil ako vedúci oddelenia v Ústave
informatizácie strojárenstva v Martine
(1990 – 1991), ako vedúci oddelenia na
Ministerstve pre správu a privatizáciu
národného majetku SR v Bratislave
(1991 – 1992) a následne ako výkonný
manažér firmy Educoconsulting Martin
(1992 – 2002).
Ako uznávaný odborník a výborný
učiteľ prednášal od 70-tych rokov
20. storočia prognostiku, vzdelávanie
a prípravu manažérov na univerzitách
v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a ďalších vysokých školách doma
i v zahraničí. Tieto aktivity vykonáva
aj v súčasnom období. Systematicky
pracoval aj na svojom vedecko-technickom kvalifikačnom profile: postupne sa
stal doktorom vied, docentom a uni-

verzitným profesorom. V posledných
rokoch pôsobil ako vysokoškolský
učiteľ na viacerých univerzitách v rámci Slovenska i Českej republiky. Tieto
inštitúcie výrazne posunul smerom ku
skvalitneniu prípravy absolventov pre
reálny život. Zároveň je dlhoročným
členom redakčných rád časopisov určených hospodárskej praxi – Manažér,
Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Duševné vlastníctvo.
Pred nástupom na Fakultu prírodných vied v Banskej Bystrici vyučoval
na viacerých vysokých školách: Pedagogický inštitút v Martine, Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave,
Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave,
Vysoká vojenská veliteľsko-technická
škola v Martine, Filozofická fakulta UK
v Bratislave, Filozofická fakulta UPJŠ
v Prešove, Ekonomická univerzita
v Bratislave a Ekonomická univerzita v Prahe. Prednášal na mnohých
svetových kongresoch v Holandsku,
Nemecku, Taliansku, Rusku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a na
nespočetnom množstve konferencií na
Slovensku.
Na Fakultu prírodných vied UMB
nastúpil v r. 1996 a pracoval tu do r.
2003 ako profesor, po roku 2003 ako
emeritný profesor. Na katedre chémie
v rámci tzv. spoločného základu vyučoval predmety: synergetika (4. roč.),
rozvoj ľudských zdrojov (4. roč.),
ekomanažment (5. roč.), psychologické
a sociálne aspekty ochrany životného
prostredia (5. roč.), manažérska komunikácia (4. roč.), metódy vedeckej práce
(doktorandské štúdium).
V oblasti vedy sa venoval najprv
problematike elektrických pohonov
celulózo-papierenských strojov, automatizácii a regulácii strojov, elektrickým meracím systémom, koncepcii
elektrotechnických laboratórií, robotizácii strojov v keramickom priemysle,
ovládaniu a regulácii spaľovacích motorov veľkých výkonov, spoľahlivosti
traktorov a lesných strojov, systémom
kvality a napokon problematike prognostiky vedecko-technického rozvoja
strojárskych komplexov a teórií ich
privatizácie.
Bol členom odbornej pracovnej
skupiny Akreditačnej komisie vlády
SR, členom Vedeckej rady Univerzity
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Mateja Bela, Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB, Vedeckej rady
Fakulty prírodných vied UMB, Vedeckej rady Slovenského pedagogického
nakladateľstva v Bratislave, odborným
garantom City University Bratislava a
Open University Praha, členom komisií
pre obhajobu doktorských dizertácií
(DrSc.), kandidátskych prác (CSc.)
a doktorandských dizertácií (PhD.)
v Bratislave, Prešove, Košiciach a
Banskej Bystrici. Bol členom desiatok
komisií pre habilitáciu docentov a
inaugurácie profesorov v niekoľkých
študijných odboroch.
Cez jeho audítorské ruky prešlo
hodnotenie vyše stovky podnikov na
Slovensku. Ako člen mnohých redakčných rád časopisov ovplyvňuje najmä

oblasť rozvoja personalistiky, rozvoja
ľudských zdrojov, tvorbu vynálezov
a patentov, manažovanie podnikov,
prognostiky a tvorby stratégie podnikovo-hospodárskej sféry a regiónov.
Je členom Rady národnej kultúry
v Martine.
Jeho publikačná činnosť doteraz
predstavuje vyše 130 odborných monografií, učebníc, skrípt pre stredné
i vysoké školy a vzdelávanie v organizáciách, viac ako 430 vedeckých
článkov, ďalších vyše 200 v odbornej tlači, 28 technických projektov
a v praxi realizovaných technických
diel, nevyčíslené počty populárnovedeckých článkov v periodikách na
Slovensku, v Čechách a Maďarsku.
V roku 2003 mu bol udelený čestný titul
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„emeritného profesora“ na Univerzite
Mateja Bela. Počas pôsobenia na FPV
UMB v Banskej Bystrici bola jeho
práca ocenená Zlatou medailou UMB,
Striebornou medailou Ekonomickej
univerzity v Bratislave, Pamätnou medailou Podnikovo-hospodárskej fakulty
v Košiciach. Získal Cenu Akadémie
vzdelávania za rok 1991.
Vážený pán profesor, do ďalších
rokov Vám úprimne želáme pevné
zdravie, inšpiratívne nápady pri odovzdávaní Vašich bohatých skúseností
ďalším generáciám, príjemnú pohodu
medzi svojimi blízkymi a dúfame, že
Vás nikdy neopustí dobrá nálada a Váš
nezabudnuteľný ostrovtip!
Doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Katedra chémie FPV UMB

Slovenská cesta k atómovému jadru
(venované 80. narodeninám prof. Ing. Juraja Tölgyessyho, DrSc., člena Európskej Akadémie vied a umení)

Univ. prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc., člen Európskej
Akadémie vied a umení, emeritný profesor na Katedre chémie
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, sa začiatkom roku 2011 dožíva významného životného
jubilea – 80. narodenín.
Prof. Juraj Tölgyessy predstavuje významnú osobnosť slovenskej vedy. Osobnosť, ktorá sa výrazne podieľala na vývoji
predovšetkým jadrovej chémie, rádiochémie, analytickej chémie,
chémie životného prostredia a ekológie. Ako vedec uvedených
odborov a pedagogický pracovník pôsobí, resp. pôsobil vo vedeckých radách viacerých vysokých škôl, v odbornej pracovnej
skupine Akreditačnej komisie vlády SR pre ekológiu, spoločnej
odborovej komisie doktorandského štúdia v študijných odboroch
ekológia, environmentalistika, jadrová chémia, chemická technológia a ďalších. Počas svojho života získal mnohé ocenenia
za vedeckú, odbornú, ale aj popularizačnú a verejnú činnosť.
Spomeňme aspoň tie najvýznamnejšie: Štátna cena Slovenskej
republiky za vedeckú činnosť a vytvorenie vedeckej školy
v odbore jadrovej chémie na Slovensku, čestný titul Zaslúžilý
vynálezca v ochrane životného prostredia s právom nosiť Zlatý
odznak, Strieborná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, Medaila G. Hevessyho s diplomom za významné
výsledky v oblasti nukleárnej analytickej chémie (USA). Prof.
J. Tölgyessy je nositeľom Ceny Slovenskej akadémie vied za
vedecko-popularizačnú činnosť, Ceny Maďarskej akadémie vied
za dielo Radiometrische Titrationen, Ceny Ministerstva školstva
SR a Vydavateľstva Alfa za dielo Chemické aspekty životného
prostredia, Ceny Vydavateľstva Alfa a Prémie Slovenského literárneho fondu za diela Svet hľadá energiu, Nukleárna farmácia,
Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd, Ceny Vydavateľstva
Obzor za dielo Za tajomstvami ekobiofyziky, Veľkej zlatej
medaily Univerzity Matej Bela za zásluhy o rozvoj univerzity
(2001) a čestného titulu Propagátor vedy a techniky udelený
ZSVTS (2004).
Prof. J. Tölgyessy sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj
chémie na Fakulte prírodných vied UMB v oblasti výskumu
a odbornej prípravy študentov. Bol zakladateľom a prvým garantom študijného programu environmentálna ekológia, v rámci

ktorého boli v roku 1997 otvorené štyri študijné špecializácie:
ekochémia, ekomuzeológia, krajinná ekológia a environmentálna
výchova, ktoré sa po určitých zmenách zachovali dodnes a tvoria
základ prírodovedného vzdelávania neučiteľského charakteru na
Fakulte prírodných vied UMB.
Juraj Tölgyessy sa narodil 27. januára 1931 v Dunajskej
Strede v rodine učiteľa hudby. Ľudovú školu a prvých päť tried
gymnázia navštevoval v Dunajskej Strede. Gymnaziálne štúdium
ukončil maturitnou skúškou v Komárne (1948). Vysokoškolské
štúdium absolvoval na Chemickej fakulte SVŠT, špecializácia
plastické látky, v Bratislave (1949 – 1953) s vyznamenaním
a získaním titulu inžiniera (Ing.). Už počas štúdia od roku 1952
pracoval ako asistent na celý úväzok na Katedre analytickej
chémie uvedenej fakulty. Po ukončení štúdia ostal pracovať na
katedre vo funkcii odborného asistenta. Zároveň prednášal aj
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na Vyššej škole pedagogickej a učil na Priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Po ukončení vedeckej ašpirantúry v oblasti
analytickej chémie (1959) obhájením dizertačnej práce na tému
„Rádiometrické titrácie“ na Fakulte anorganickej technológie
Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe získal titul
kandidáta chemických vied (CSc.).
Po založení Katedry rádiochémie a radiačnej chémie prestúpil na túto katedru, kde sa v roku 1969 habilitoval na docenta
(doc.). V rokoch 1969 – 1972 vykonával funkciu prodekana pre
pedagogické záležitosti na Chemickej fakulte SVŠT. V roku
1968 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému „Objemná
analýza za použitia rádiometrickej indikácie bodu ekvivalencie“
na Chemickej fakulte Lomonosovovej Univerzity v Moskve
a získal titul doktora chemických vied (DrSc.).
Počas pôsobenia na SVŠT vykonával rôzne funkcie vo
vedeckých radách vysokých škôl v Prahe a Bratislave, v odborných komisiách Ministerstva školstva SR a Ministerstva
životného prostredia SR, v redakčných radách časopisov (Príroda
a spoločnosť, Természet és Társadalom, Svet vedy, Zlepšovateľ
a vynálezca, Technické noviny, Pyramída, Jaderná energie a
i.), v komisiách pre obhajobu kandidátskych a doktorských
dizertačných prác a i. Dňa 13. marca 1973 bol vymenovaný prezidentom Československej socialistickej republiky za riadneho
profesora (prof.) v odbore jadrová chémia s účinnosťou od 1.
januára 1973. Od roku 1968 je spoluzakladateľom a vedúcim
redaktorom medzinárodného vedeckého časopisu Journal od
Radioanalytical and Nuclear Chemistry (zo začiatku vychádzal
v podobe dvoch časopisov, a to Radiochemical and Radioanalytical Letters a Journal of Radioanalytical Chemistry). Jeho
publikačnou a výskumnou činnosťou získala Katedra rádiochémie a radiačnej chémie v tomto období vynikajúce meno
v celosvetovom meradle.
Od roku 1951 bol prof. J. Tölgyessy členom Spoločnosti pre
šírenie politických a vedeckých poznatkov, kde po celé obdobie
bol členom predsedníctva Ústredného výboru, určité obdobie
podpredsedom, ďalej predsedom komisie pre zahraničné styky,
predsedom redakčnej rady Príroda a Spoločnosť a Pyramída,
a po premenovaní organizácie na Akadémiu vzdelávania bol
predsedom celoštátnej organizácie. V rámci organizácie dostal
celý rad vyznamenaní, pričom spomeňme aspoň to najvýznamnejšie: Pamätnú medailu Juraja Fándlyho.
V rokoch 1975 – 1985 pracoval na Ministerstve školstva SSR
ako zástupca riaditeľa odboru vedy pre vysoké školy.
1. januára 1978 prof. J. Tölgyessy bol poverený založením
a vedením Katedry chémie a technológie životného prostredia,
ktorá bola zo začiatku orientovaná predovšetkým na prípravu absolventov so zameraním na chemickú výrobu a materiály v rámci
študijného odboru 28-05-8 technológia vody. Pod jeho vedením
boli aktivizované autorské kolektívy a v relatívne krátkom čase
boli študijné materiály pripravené pre otvorenie štúdia. V akademickom roku 1992/93 došlo k prestavbe štúdia a na fakulte bol
akreditovaný študijný odbor 0400 technológia životného prostredia so zameraniami technológia vody, technológia ovzdušia
a rádioekológia. V rámci novej katedry sa prof. J. Tölgyessymu
podarilo vybudovať jedinečné pracovisko s celorepublikovým
pôsobením, ktoré dodnes vychováva odborníkov pre riešenie
väčšiny problémov životného prostredia.
Od roku 1968 bol prof. J. Tölgyessy expertom Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. V rámci expertíznej
činnosti absolvoval niekoľko viacmesačných prednáškovovýskumných pobytov v rôznych krajinách, napr. v Mexiku,
Albánsku, Myanmarsku, Kube, Mongolsku, Cypre, USA
a Sovietskom zväze, vypracoval mnohé expertízne materiály

a aktívne sa zúčastnil mnohých medzinárodných konferencií
organizovaných IAEA (USA, Thajsko, NSR, Rakúsko, Cyprus,
Francúzsko, ZSSR, USA a i.).
V roku 1972 bol prof. J. Tölgyessy zvolený za člena Európskej Akadémie vied a umení v rakúskom Salzburgu.
S Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici spája profesora
J. Tölgyessyho veľmi úzky vzťah. V rokoch 1996 – 2006 pôsobil
na Katedre chémie Fakulty prírodných vied. Čoskoro po svojom
príchode na fakultu založil študijný odbor environmentálna
ekológia so špecializáciami ekochémia, ekomuzeológia, krajinná ekológia a environmentálna výchova, pričom všetky tieto
zamerania sú v ponuke študijných programov našej univerzity
dodnes, či už s rovnakým názvom alebo boli transformované na
podobné študijné programy.
V pedagogickej činnosti sa zameral na výučbu odborov
analytickej chémie, nukleárnej analytickej chémie, rádiochémie
a radiačnej chémie, analytickej chémie životného prostredia, rádioekológie, ekobiofyziky a chemickotechnologických odborov.
Na katedre chémie prednášal a viedol semináre z ekochémie,
jadrovej chémie, priemyslovej chémie, ale aj chemickej informatiky a ďalšie. Pre potreby zabezpečenia študijných materiálov pre
študentov UMB v krátkom čase vypracoval so spolupracovníkmi
katedry chémie 15 učebníc, resp. učebných textov (skrípt). Viedol
množstvo diplomantov, študentov v rámci študentskej vedeckej
a odbornej činnosti a rigoróznych prác. V roku 2003 mu bol
udelený čestný titul emeritného profesora na UMB.
Bol členom Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela, zabezpečoval rigorózne konania a prispieval k organizácii, k
publikačnej a praktickej činnosti výskumu na katedre chémie.
Z jeho iniciatívy začal v roku 1998 vychádzať vedecký zborník
Acta Universitatis Matthaei Belii, Ser. chem., ktorého je dodnes
vedeckým redaktorom. Počas pôsobenia na katedre bol vedúcim
slovenskej časti výskumného projektu INCO-COPERNICUS
(Európska komisia, Brusel) zameranom na využitie tuhých
odpadov obsahujúcich kovy Cu a Zn v poľnohospodárstve.
V tomto období zastával rôzne funkcie:
člen Vedeckej rady UMB Banská Bystrica,
člen odbornej skupiny Akreditačnej komisie SR pre ekológiu,
člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia pre
študijný odbor „chémia a technológia životného prostredia“
a „jadrová chémia, člen Komisie pre obhajobu doktorských
dizertačných prác (DrSc.) z odborov „ekológia“, „environmentalistika“, „jadrová chémia“ a „chemické technológie“, predseda
a člen komisií pre inauguračné a habilitačné konania.
Od roku 2010 je zahraničným členom poradného zboru
Izotópového výskumného ústavu Maďarskej akadémie vied (na
požiadanie prezidenta Maďarskej akadémie vied).
V roku 2010 mu bol udelený titul „Čestný občan mesta
Dunajská Streda“.
Pre osobnosť prof. Ing. Juraja Tölgyessyho, DrSc. je charakteristická múdrosť v symbióze s neúnavnou pracovitosťou
a skromnosťou. Jeho pochopenie a citlivý prístup k riešeniu malých i veľkých problémov, nesmierna tolerancia vo vystupovaní
voči kolegom, ale i študentom a ochota vzácneho radcu a priateľa
ho robí veľmi blízkym všetkým jeho spolupracovníkom.
Vážený pán profesor, do ďalších rokov Vám i Vašim blízkym
úprimne želáme pevné zdravie a veľa životného optimizmu,
ktorý Vás neopúšťal ani v tých najťažších etapách Vášho
plodného života.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Katedra chémie FPV UMB

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
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NAŠI JUBILANTI
Viacerí zamestnanci univerzity oslávia v období mesiacov november – december 2010 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

Eva Prievalská
prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
Anna Vajsová
Marta Ivaničová

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.
Veronika Christová
Ing. Jaromír Dzúrik
PhDr. Mária Bieliková, PhD.

Dňa 8. novembra 2010
udelila Užhorodská štátna univerzita na Ukrajine
prof. PaedDr. Pavlovi ODALOŠOVI, CSc.,
členovi Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB,

čestný titul
doctor honoris causa.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

B LA H O Ž E L Á M E !
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
udelil dňa 7. decembra 2010
pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže
Top manažéri kvality roku 2010

doc. Ing. Helene Č I E R N E J, PhD.
z Ekonomickej fakulty UMB

ocenenie
T O P MANAŽ É R K VALI TY R O K U 2 0 1 0
v kategórii B) sektor verejnej správy.
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VEDA NA UNIVERZITE

Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., čestným doktorom
Univerzity Mateja Bela

Udeľovanie čestného titulu doctor
honoris causa na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici sa uskutočňuje
v súlade s akademickými zvyklosťami
výnimočne a neobligátne. Od roku
1992 a vzniku univerzity sa tak stalo
dvadsaťjedenkrát. Prvýkrát v roku
1996, keď bol titul Dr. h. c. udelený zakladateľovi a vtedajšiemu generálnemu
riaditeľovi Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve Dr.
Arpádovi Bogschovi (1919 – 2004).
Ďalšími vynikajúcimi osobnosťami,
ktoré sa zaslúžili o výnimočný rozvoj
vedy, kultúry a umenia alebo iných
oblastí spoločenského života a ktorým bol priznaný titul doctor honoris
causa Univerzity Mateja Bela, sú:
hudobný skladateľ Tibor Andrašovan
(1917 – 2001), manažér prof. Dr.
Claude Kaspar, generálny riaditeľ
WIPO Dr. Kamil Eltayed Idris, dirigent prof. Ondrej Lenárd, spisovateľ
Mgr. Ladislav Ballek, matematik prof.
Alexander Rosa, PhD. (McMaster University, Hamilton, Canada; Univerzita
Komenského, Bratislava), psychológ
prof. Shlomo Breznitz, prezident Medzinárodnej únie súdnych exekútorov

a súdnych vykonávateľov
v Paríži Dr. Jacques Isnard,
spisovateľ, dramatik a herec
Radošinského naivného divadla Mgr. Stanislav Štepka,
podnikateľ a manažér KarlHeinz Kago, grafický dizajnér prof. Piotr Jerzy Kunce
(Akadémia krásnych umení,
Krakov), právnik prof. Dr.
René Schaffhauser (Univerzita St. Gallen), básnik
Milan Rúfus (in memoriam,
1928 – 2009); prvou z dvoch
žien doterajších nositeliek
čestného doktorátu UMB sa
stala ekonómka prof. Ivonne Strecková (Masarykova
univerzita, Brno) a druhou
jazykovedkyňa prof. Ľudmila Alexejevna Verbická
(Petrohradská štátna univerzita, Petrohrad); z domácich
akademikov bol prvým oceneným historik prof. Július
Alberty, ďalšími jazykovedec prof.
Ján Findra, chemik prof. Otto Tomeček (1934 – 2004) a literárny historik
a teoretik prof. Zdenko Kasáč.
Je viac ako symbolické, že dvadsiatemu prvému doktorovi honoris causa
našej univerzity Jánovi Sabolovi odovzdala vzácny diplom rektorka Dr. h. c.
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,
v dvadsiaty prvý októbrový deň tohto
roku na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UMB rozšírenom o Vedeckú
radu Fakulty humanitných vied UMB,
ktorá návrh iniciovala a prerokovala na
svojom zasadnutí 17. marca 2010. VR
UMB predložený návrh jednomyseľne
schválila 29. apríla 2010. Laudatio na
čestného doktora na slávnostnom zasadnutí vedeckých rád predniesol dekan
Fakulty humanitných vied UMB prof.
PhDr. Vladimír Varinský, CSc., ktorý
univerzitného profesora PhDr. Jána
Sabola, doktora vied, predstavil ako
znamenitú a obdivuhodnú osobnosť,
ktorá sa svojou vedeckou a pedagogickou aktivitou a verejným účinkovaním
mnohovýznamne podieľa na prezentovaní slovenskej jazykovedy a literárnej

vedy a povznesení duchovnej kultúry
a vzdelanosti v slovenskom národnom
priestore i medzinárodnom rozmere.
V závere svojej reči dekan V. Varinský s vážnosťou aktuálnej chvíle
i veľkou radosťou notifikoval súhlas
VR FHV a VR UMB udeliť titul
doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela prof. PhDr. Jánovi Sabolovi,
DrSc., ako vyjadrenie uznania a úcty
Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici výnimočnej osobnosti súčasnej
slovenskej jazykovedy, literárnej vedy
a národnej kultúry za doteraz učinenú
vedeckovýskumnú a pedagogickú
prácu, ktorá má trvalý a pevný podiel
na kvalitatívnej úrovni vedy o slovenskom národnom jazyku a akademickej
vzdelanosti.
J. Sabol sa narodil 25. januára 1939.
Rodiskom, priestorom detstva a domova jazykovedca, literárneho vedca a tiež
básnika Jána Sabola sa stalo a ostáva
východné Slovensko a najmä neopakovateľná atmosféra – genius loci – hornádskeho údolia s koncertom šumiacej
hory, kde uzrel svetlo sveta, vyrástol
a kam sa dodnes vracia ako k prameňu
živej vody, k nevysychajúcemu žriedlu
živototvornej energie, lásky a pokoja.
V rokoch 1956 – 1959 študoval na
Filologickej fakulte Vysokej školy
pedagogickej v Prešove a v rokoch
1959 – 1960 na nástupníckej Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika
v Prešove študijný odbor slovenský
jazyk – ruský jazyk. V roku 1969 získal
na FF UPJŠ v Prešove po obhajobe
rigoróznej práce Teória informácie
a jazykovedný výskum akademický
titul doktor filozofie (PhDr.) v odbore
slovenský jazyk. V roku 1980 obhájil
na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe kandidátsku dizertačnú
prácu Základné zvukové kombinácie
v slovenčine a získal vedeckú hodnosť
kandidáta filologických vied (CSc.) vo
vednom odbore všeobecná jazykoveda.
V roku 1991 obhájil v Jazykovednom
ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej
akadémie vied v Bratislave doktorskú
dizertačnú prácu Syntetická fonologická teória a získal vedeckú hodnosť
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doktora vied (DrSc.) vo vednom
odbore slovenský jazyk. V roku 1985
sa habilitoval za docenta vo vednom
odbore slovenský jazyk a v roku 1992
bol inaugurovaný za univerzitného
profesora vo vednom odbore slovenský
jazyk. Od roku 1962, t. j. 48 rokov je
vysokoškolským učiteľom, najskôr na
Katedre slovenského jazyka a literatúry
FF UPJŠ v Prešove, neskôr Prešovskej
univerzity v Prešove, od roku 2005
v Inštitúte slovakistiky, všeobecnej
jazykovedy a masmediálnych štúdií
a na Katedre všeobecnej jazykovedy,
fonetiky a masmediálnych štúdií FF
PU. V rokoch 1990 – 2005 pôsobil ako
vedúci oddelenia všeobecnej jazykovedy a fonetiky na Katedre slovenského
jazyka a literatúry FF UPJŠ/PU, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sa stalo
fonetické laboratórium ako unikátne,
vysoko špecializované a medzinárodne uznávané pracovisko na skúmanie
a modelovanie rečovokomunikačného
procesu a centrum základných experimentálnych výskumov J. Sabola
v problematike analýzy rečového
signálu. V roku 2005 inicioval nové
založenie Filozofickej fakulty UPJŠ
v Košiciach; najprv v rámci Ústavu
filologických a sociálnych vied UPJŠ
v Košiciach, v roku 2007 už ako samostatná fakulta. V súčasnosti pôsobí
na Katedre slovakistiky, slovanských
filológií a komunikácie Filozofickej
fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Profesor J. Sabol rozvíja svoju vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť
najmä v oblasti fonetiky, fonológie,
morfonológie a morfológie spisovnej
slovenčiny, štylistiky, verzológie,
všeobecnej jazykovedy, matematickej
jazykovedy a bibliografie slovenskej jazykovedy. Svoj prvý odborný príspevok
pod názvom Niekoľko slov o trpných
tvaroch publikoval už počas vysokoškolského štúdia v časopise Prešovský
vysokoškolák v akademickom roku
1957/58. Počas nasledujúcich piatich
desaťročí tvorivej vedeckovýskumnej,
teoreticko-odbornej, pedagogickej
a vedecko-popularizačnej činnosti sa
upísal jazykovede, ale aktívne a systematicky vstupoval a vstupuje aj do
priestorov literárnej vedy, semiotiky,
teórie informácie a teórie komunikácie.
Jeho vedeckú a publikačnú činorodosť
dokumentujú nielen desiatky knižných prác od vedeckých monografií
cez učebnice pre študentov vysokých

a stredných škôl a žiakov základných
škôl po zbierku básní, ale aj stovky
príspevkov, článkov alebo recenzií
v domácich a zahraničných časopisoch aj zborníkoch, podľa príslušných
recenzentov, vedeckých redaktorov
či editorov všetko a vždy na vysokej
odbornej úrovni a v obdivuhodnom
tematickom rozpätí. V sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch sa stal jedným
z publikačne najaktívnejších československých jazykovedcov.
Profesor J. Sabol ako jedinečná
tvorivá vedecká osobnosť, ktorej
názory a metódy prijímajú a rozvíjajú
vo vlastnom vedeckom výskume jeho
doktorandi (k dnešným dňom vyše 20)
a ďalší nasledovatelia, výrazne ovplyvnil rozvoj skúmaného vedného odboru
– fonetiky, fonológie a morfonológie
v národnom meradle a tak vytvoril
vlastnú vedeckú
školu.
S Univerzitou Mateja Bela
a s jej viacerými pracoviskami
spája profesora
J. Sabola veľmi
tesný vzťah. V rokoch 1996 – 2008
kontinuálne
prednášal banskobystrickým
študentom ako
interný profesor
na čiastkový úväzok úvod do štúdia slovenského
jazyka, základy
jazykovedy, fonetiku a ortoepiu, fonológiu, vývin
slovenského jazyka a dejiny spisovnej
slovenčiny na Katedre slovenského
jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB. Fakulte ochotne a vďačne
radil a odporúčal pri vzniku či transformácii študijných odborov v rámci
ich prvej akreditácie v 90. rokoch
minulého storočia. Od roku 2007 je
členom Vedeckej rady Ústavu vedy
a výskumu UMB. Pravidelne prichádza
do banskobystrického akademického
prostredia na medzinárodné vedecké
konferencie o komunikácii organizované Katedrou slovenského jazyka
a literatúry FHV UMB, na prednášky
v rámci banskobystrickej pobočky
Slovenskej jazykovednej spoločnosti
pri SAV alebo na zasadnutia komisií
pre dizertačné skúšky.
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Prejavovaný rešpekt a vyjadrované
uznanie si prof. J. Sabol vybudoval nielen šírkou poznania, múdrosťou a učiteľskou náročnosťou, ale aj ľudskou
skromnosťou, pokorou, dávaním sa,
ktoré mu je bytostne vlastné, a úprimnou žičlivosťou, celkovým optimistickým životným postojom a vierou,
ktoré uplatňuje v každodennom živote.
Profesor Ján Sabol patrí k typu ľudí,
ktorí aj napriek tomu, že sú neustále
zaujatí priveľkým množstvom povinností, vo chvíli, keď niekto potrebuje
radu či pomoc, všetko odloží nabok a je
naporúdzi. So zaujatím jemu vlastným
pohrúži sa do problému druhého a nesie
ho na svojich pleciach. Aj preto, že
má záujem, aj preto, že vždy vie nájsť
spôsob vyriešiť problém. Azda to bude
tým, že žičlivo ľudský Ján Sabol má
rád ľudí.

J. Sabol vo svojej ďakovnej prednáške ponúkol pozorným a vďačným
poslucháčom „zopár skíc o fenoméne,
ktorý – obrazne povedané – stvoril
človek a ktorý stvoril človeka, o jazyku, jeho podstate, o jeho múdrosti,
ale aj zádumčivosti, o sile, ale i častej
bezmocnosti slova, ktoré najhlbšie,
najsugestívnejšie a najintenzívnejšie
zažívame v objatí materinskej reči; reči
každodennej i sviatočnej, rozihranej
i povznášajúcej, kódujúcej smútok
a pieseň, siestu aj prácu“. Úprimne sa
vyznal o svojej „ceste k jazykovému
nebu, v ktorom bola nie jedna, ale celé
blikotajúce súhvezdie rozprávkových
trinástych komnát ako Božích iskier
hravosti a tvorivosti, v ktorej dominovala symbióza slova a melódie“.
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Uvažujúc o zvukoch reči, ale aj
o tichu a mlčaní v rečovej komunikácii,
prof. Sabol vyzdvihol princíp tvorivosti
nielen pri generovaní jazykových textov, ale ako jednu z dominánt univerzitného vzdelávania. Na rozvoj tvorivosti
vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej
činnosti na vysokej škole sú podľa
jeho názoru nevyhnutné dva systémové
predpoklady:
„1. vytvorenie synergického, kooperujúceho, pozitívneho, informáciami nasýteného, invenčne aktívneho,
negentropického prostredia: ... viac
poznáme (lebo tvoríme) – v mene súručenstva – to, čo spája, čo je dobré, kooperujúce... Tvorivosť teda predpokladá
pohyb ku konštrukcii, k pozitívnemu
videniu sveta, k prediktabilite dobrého
v človeku, k ľudskej úfnosti...
2. empatický vzťah k svetu a k človeku: Empatia... ako úsilie chápať
a pochopiť vychádza z pohybu po
pozitívnom životnom póle, dokáže
diferencovať, potvrdzovať individualitu a neopakovateľnosť, vedie k bázni
i k pokore z velebnosti stvorenstva
– ako objektu tvorivého vzplanutia,
pomáha hľadať poriadok a hierarchiu
vecí, upozorňuje na potrebu symbiózy
kognitívnych a etických rozmerov
komunikácie...
Na ceste za obrodou ducha a činu, za
kontinuálnosťou všeľudských hodnôt,
za zázračnosťou ľudskej tvorivosti, za
tichom a mlčaním, ktoré je spirituálnym
zvukom zvona zvolávajúceho na medi-
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táciu, nás sprevádza Jeho Vznešenosť
a Pokora – umelecké a súčinnostné vedecké echo viditeľného a zvnútorneného sveta. To práve ono môže pošepnúť,
aby aj také exaktné disciplíny, k akým
patrí kybernetika, genetika, energetika,
ktoré vládnu dnešnému svetu, vedeli
o svojej kalambúrovej časti, ktorou je
etika. Lebo – turčányovsky povedané
– estetika est etika. A táto symbióza sa
premieta do odkazu aktualizovať víziu
moderného sveta na začiatku tretieho
tisícročia o zodpovednosti bádateľov
a umelcov a ich mladých nasledovníkov – osobitne z kreatívneho a axiologicky zakotveného univerzitného

prostredia – za „vedenie o stave vecí“
aj za záchranu hodnôt, ktoré bdejú nad
tým, aby ľudstvo nebolo s konečnou
platnosťou vyhnané z raja.“ (Úplný text
prednášky prof. J. Sabola je odtlačený
v príležitostnej publikácii Ján Sabol.
Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela, ktorú vydala FHV UMB.)
Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc., úprimne blahoželáme k udelenému titulu, želáme dobré zdravie,
radosť z vytváraného diela a osobnú
i rodinnú spokojnosť.
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
FHV UMB

Vedecká kaviareň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa rozhodla vstúpiť do
projektu Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave VEDA V CENTRE organizovaním cyklických podujatí vedecká kaviareň, zameraných na popularizáciu vedy,
techniky a umenia, určených širšej odbornej i laickej verejnosti. Prvým hosťom podujatia bol vysokoškolský učiteľ a jazykovedec Dr.
h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., jedinečná tvorivá akademická
osobnosť.
V moderovanom
rozhovore
so Slavomírou OčenášovouŠtrbovou spríjemnil hosť prítomným posedenie pri šálke kávy, keď
odkrýval svoj vzťah k jazyku a materinskej reči, priblížil prostredie,
ktoré ho formovalo, istoty, na ktorých staval a budoval svoje nazeranie na svet. Prezradil, čo ho fascinuje na zvukovej sústave jazyka,
ktorá je doménou jeho vedeckého bádania, ale aj nadchnutie pre veci
duchovné a umelecké.
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PRÍSPEVKY Z PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT
V nasledujúcom príspevku uvádzame pokračovanie prejavu prof. Petra Fialu, rektora Masarykovej univerzity v Brne,
ktorého prvú časť sme uverejnili v predchádzajúcom čísle Spravodajcu. Prejav bol prednesený na zhromaždení Akademickej
obce Masarykovej univerzity dňa 19. 5. 2010 počas „DIES ACADEMICI“. Porovnávanie situácie vysokého školstva v Českej
republike a Slovenskej republike, ktorá sa pri čítaní prejavu pána rektora núka, je vzhľadom na spoločnú česko-slovenskú históriu
veľmi poučné. Čitateľ v ňom nájde určite mnoho zaujímavých a inšpirujúcich myšlienok. Ďakujeme pánovi rektorovi za dovolenie
uverejniť tento prejav v našom časopise.

Akademická obec a její autonomie
Reformy a jejich výsledky
Jiným důsledkem tohoto neřízeného vývoje je vzrůstající
pochybnost o kvalitě některých a vlastně v konečném důsledku
všech vysokoškolských institucí. Když ovšem nejsou stanoveny
rozdílné úkoly a cíle, ale ani žádná kvalitativní kritéria, tak prostě
dělají všichni všechno. Chovají se tak i proto, že za všechno
dostanou nebo získají nějaké finanční prostředky. A tak vznikají
nové školy, rozšiřují se školy stávající, přibývá studentů (a to i
v doktorském studiu), přibývá vysokoškolských pracovníků a
to zřejmě až nad rámec toho, co stávající systém, vyznačující se
navíc nízkou mobilitou pracovních sil a minimálním přílivem
zahraničních učitelů, dokáže zajistit. Zcela zákonitě se tu a tam
ukáže, že nejsnazší cesta, jak v tom obstát, je nehlídané standardy
kvality a akademické zvyklosti prostě ignorovat. Kauza typu té
plzeňské je pak na světě.
Možná namítnete, že systém je přece regulován, kontrolován
a z hlediska kvality ohraničen působením Akreditační komise.
Jak se však opakovaně ukazuje, není Akreditační komise z povahy věci schopna celý systém kvalitativně a vlastně ani kvantitativně regulovat a jen tu a tam zabraňuje nejhorším excesům.
Nemá dost kapacit, nástrojů, má špatně nebo nejasně definované
úkoly a má jich příliš mnoho, takže jim vlastně nyní nelze při
rozsahu celého systému nikdy úplně dostát, Akreditační komise
se stává čímsi mezi nezávislou odbornou institucí, správním
orgánem, vyšetřovacím úřadem, regulátorem trhu a evaluační
komisí. Výsledek musí být přes všechnu snahu neuspokojivý.
Jiný marný boj a se stejně nedostatečnými a špatně definovanými zbraněmi svedla nedávno Rada pro výzkum a vývoj,
což je poradní orgán vlády. Připravila návrh reformy výzkumu
a vývoje, který přijala vláda, jehož cílem bylo omezit počet
poskytovatelů prostředků na výzkum a vývoj, nepřidělovat je
už těm rezortům, které žádný výzkum nerealizují a posílit pozici
těch poskytovatelů, kteří dokáží organizovat výzkum tak, že
jimi financované instituce vytváří kvalitní výstupy. První část
se povedlo realizovat jen částečně, protože počet poskytovatelů
nebyl nakonec z důvodů různých politických zájmů omezen
dostatečně. Druhý aspekt reformy, který měl spočívat právě
v přidělování části institucionálních prostředků podle výkonu,
ztroskotal nakonec úplně. Nejprve s tím všichni zúčastnění aktéři
v principu souhlasili, když bylo ale pravidlo aplikováno, ukázalo
se, že meziroční rozdíly jsou vůči některým poskytovatelům
příliš dramatické. Hlavní problém spočíval v tom, že tento systém
přinášel velké ztráty pro Akademii věd, která dosud získávala
finanční prostředky větší, než jaký podíl by ji měl nyní z hlediska
výkonu jejích ústavů fakticky připadnout v rámci institucionálního financování z celkového objemu prostředků určených na
výzkum a vývoj, který je tak jak tak pro všechny malý. Nejprve
tedy došlo k mírné kompenzaci a posléze vláda rozhodla, už bez
doporučení své Rady, že se chybějící prostředky akademii prostě
dorovnají, ale neřekla jak, což znamená, že se tento závazek
splní i za cenu, že by se tyto peníze měly vzít ostatním. Toto

v jistém smyslu pochopitelné rozhodnutí
mělo ale jeden fatální
důsledek, kterým bylo
zanesení nové nespravedlnosti do celého
systému a zrušení
principu přidělování
financí podle dosažených výsledků; a tak
zůstal neoceněn rostoucí výkon resortu
MŠMT, což znamená
vysokých škol. S výsledky celého procesu tedy jsou nakonec
nespokojeni všichni,
je demotivující, pokřivený a postrádá parametry kvality.
Bezradnost vlády se ostatně projevila i v tom, že ministerským předsedou v říjnu minulého roku ohlášená a opakovaně
vyhlašované odvolání rady a jmenování rady nové se uskutečnilo
nakonec až v květnu, tři týdny před volbami. Mezitím musela po
celou tu dobu pracovat politicky již delegitimovaná, personálně
oslabená a celkově stále méně funkční rada. Ani tento aspekt
nemohl nezvyšovat napětí v širší akademické obci.
Samozřejmě, že hlavní příčiny tohoto stavu, do nějž se náš
systém terciárního vzdělávání a výzkumu dostal, jsou zřejmé
a není potřeba je zde znovu opakovat, protože jsem zde o nich
mluvil v minulých letech: patří k nim absence jasně definované
výzkumné a vysokoškolské politiky, která je obvyklá v jiných
zemích a jež by dala celému systému pravidla, cíle a směr.
Politiky nejsou zformulovány a hlavně prosazeny, úsilí končí
často u toho, že se vytvoří pracovní skupina, zvíří se prach a
pak se nestane nic nebo se přijme nějaká náhodná novela, která
systém ještě zkomplikuje. Nejrůznější reformní skupiny a návrhy,
které se překrývají, tu mají odborný, tu politický charakter, tam
jsou směsí obojího, věnují se reformě terciárního vzdělávání,
výzkumu, reformě univerzitních nemocnic a kde čeho, nakonec
situaci jen zhoršují (to říkám přesto nebo proto, že jsem se na řadě
těchto věcí podílel). Nikoliv proto, že by jejich návrhy nebyly
rozumné, že by se jejich činnosti neúčastnili kompetentní lidé,
ale proto, že za nimi je sice politický impulz a objednávka, ale
nikdy ne dostatečná politická vůle a síla. A tak často jen rozjitří
situaci, pojmenují problémy, ale nevedou k žádným výstupům,
nejsou nikdy dokončeny a ani navzájem provázány. Zůstávají
tak vlastně jen dalším zdrojem zneklidnění.
Předvídal jsem již před lety (a to i ve svých proslovech při
příležitosti Dies academicus), že stávající stav povede ke špatným koncům a ke snižování kvality - že povede až k takovému
vzrůstu napětí mezi institucemi jsem ovšem nepředpokládal.
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Podstata autonomie
Co má tváří v tvář tomuto vývoji akademická komunita
alespoň na těch institucích, jež mají vlastní akademickou kulturu, dělat, aby se nezvyšoval neklid, nezhoršovala kvalita a
nevzrůstala obecná nedůvěra ve vysoké školy?
Především by měla zůstat sama sebou.
Dovolte mi na jednom příkladu uvést, co tím myslím. Tím
příkladem je ona nešťastná metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Nehájím ji, nehlasoval jsem pro ni v Radě a
vždy jsem k ní vznášel řadu zásadních připomínek. Nicméně
tato metodika vznikla jen a pouze jako způsob, jak nahrubo
rozdělit podle nějakého klíče peníze mezi rezorty. Jejím cílem
nikdy nebylo vytvořit systém, který by opravdu hodnotil, co
je kvalitní a co ne a jejím cílem už vůbec nebylo a nemohlo
být, aby se vědecká práce týmů a dokonce jednotlivců začala
podle ní řídit. Samozřejmě, že poskytovatelé si oproti původní
ideji práci zjednodušili, žádná skutečně kvalitativní kriteria pro
rozdělování prostředků nepřidali, a rozdělují finanční prostředky
zcela podle výsledků této metodiky. Ale co se stalo horšího, je to,
že se podle ní začaly orientovat vědecké komunity. V oborech,
kde se vždy publikovalo ve sbornících se najednou sborníky
nevytvářejí nebo se nazývají monografiemi, protože metodika
se snažila snížit hodnotu nekvalitních sborníků v těch oborech,
které se sborníky jako s hodnotným výstupem nepracují. Jinde
se zase vždy za klíčový výstup považovaly knihy, ale dnes
uslyšíte, že je potřeba publikovat hlavně v časopisech, protože
za ty je více bodů.
Je takové jednání důstojné akademické komunity a nevystavuje nás je další regulaci a dalšímu a dalšímu tlaku? Přitom
to není ani jednání pragmatické: s ohledem na to, jak často se
pravidla a bodování v metodice mění a s tím, že se vše počítá
v pětiletých oknech, je finanční efekt dosažený přizpůsobováním
se zpravidla zanedbatelný. Ale mají se vůbec po staletí vytvářená
pravidla vědecké práce přizpůsobit nějaké metodice a tomu, že
se podle toho zrovna teď přidělují finanční prostředky? Navíc
když spousty jiných prostředků, např. účelových, se přidělují také
podle jiných kriterií? Neselháváme tady svou přizpůsobivostí a

malou důvěrou ve vlastní zvyklosti více než ti, kteří se snaží,
byť neúspěšně, vnést do systému alespoň nějaká kvalitativní
pravidla?
Formulovat, udržovat, rozvíjet a hájit pravidla vědecké práce
v rámci jednotlivých oborů určitě není úkol politiků, není to ani
úkol organizátorů vědy a ostatně to nemůže být ani úkol univerzitního managementu. Je to úloha konkrétní vědecké komunity,
která musí být schopna určit, ale dnes také veřejně zdůvodnit,
normy, jež stanovují kvalitu uvnitř oboru. Bude-li to skutečně
dělat, pak jen stěží bude nakonec někdo, kdo by tato pravidla
nerespektoval. Přehlížení kvality, neformulování pravidel, přizpůsobování se kde jakému novému nápadu ale nemůže mít pro
vědeckou obec z dlouhodobého hlediska jiný konec, než ten, že
ji pravidla a domnělá kriteria kvality odněkud zvnějšku přinese
někdo jiný. Pak už možná bude pozdě i na rozumnou obranu.
Podobně jako v případě přizpůsobování se bodům v metodice
je tomu ale i v jiných oblastech. To opravdu budeme čekat, až
nám třeba novináři budou říkat co je a co není plagiát a co je
a co není oprávněně získaný vysokoškolský titul? Není to vše
otázka především akademické komunity? Nemáme náhodou my
sami uvnitř svých oborů jasně, srozumitelně a vytrvale určovat
pravidla vědecké a pedagogické práce a hájit je? Není ostatně
také toto klíčovým posláním univerzit?
To nejsou jen otázky, to jsou i moje odpovědi. Síla a přínos
univerzit, akademického prostředí byl vždy v tom, že se jen
opatrně, na základě promyšleného rozhodnutí a s rozvahou
přizpůsobovaly duchu doby, že dokázaly odolávat krátkodobým
politickým experimentům a že hájily svoji nezávislost nikoliv
jen v oblasti vnitřních mechanismů, ale i v otázkách obsahu
a podstaty své činností. Pokud se k tomu nedokážeme vrátit,
dopadneme špatně. Tváří v tvář neutěšené politické situaci, neřízenému prostředí, byrokratickým omezením a různým reformním
experimentům je potřeba zachovat chladnou hlavu a s rozvahou,
přesvědčením a hlavně odvahou hájit principy a kvalitu vlastní
práce. K tomu nás všechny vyzývám.
Petr Fiala

PRÍSPEVKY FAKÚLT

Prednáška ministra zahraničných vecí SR
Mikuláša Dzurindu na FPVaMV UMB
Dňa 7. októbra 2010 navštívil Fakultu politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Dôvodom jeho návštevy
bola prednáška v rámci predmetu zahraničná politika Slovenskej
republiky, ktorý FPVaMV zabezpečuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a ktorý už
„tradične“ ponúka študentom medzinárodných vzťahov na magisterskom stupni
štúdia. Na pôde fakulty pána ministra
privítal dekan FPVaMV prof. PhDr. Peter
Kulašik, CSc. spoločne s prodekanom
a vedúcim Katedry medzinárodných
vzťahov a diplomacie doc. PhDr. Petrom
Teremom, PhD. V rámci prednášky, na
ktorej sa zúčastnili študenti zo všetkých
ročníkov, pán minister predstavil základné východiská zahraničnej politiky SR
a vyjadril sa tiež k niektorým špecifickým
medzinárodnopolitickým otázkam, napr.
pôžička Grécku a jej odmietnutie zo strany

SR, rozširovanie Európskej únie a budúce perspektívy členstva
Chorvátska, Turecka a Ukrajiny, či aktuálny vývoj slovensko-maďarských vzťahov a ich budúce smerovanie. V následnej diskusii,
ktorá sa niesla vo veľmi otvorenej a priateľskej atmosfére, minister M. Dzurinda trpezlivo odpovedal na otázky študentov, ktorí
sa zaujímali napr. o riešenie problému
dvojitého občianstva, o budúce zahraničnopolitické kroky vlády na zabezpečenie
energetickej bezpečnosti SR. Vzhľadom
na odbornú profiláciu študentov FPVaMV,
z ktorých mnohí nájdu v budúcnosti uplatnenie pravdepodobne aj v štruktúrach
MZV SR, bolo toto stretnutie nepochybne
veľmi podnetné a zaujímavé. Istotne také
budú aj ďalšie prednášky, v rámci ktorých
budú študentom prednášať skúsení slovenskí diplomati, medzi ktorými bude aj
niekoľko bývalých veľvyslancov.
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
FPVaMV UMB
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Rozosmiať človeka je hotová veda
V dňoch 12. – 13. októbra 2010 sa
na pôde Katedry slovenského jazyka
a literatúry Fakulty humanitných
vied UMB uskutočnila medzinárodná
literárnovedná konferencia Rozosmiať
človeka je hotová veda alebo Podoby
komiky v umeleckej literatúre. Poduja-

tie, na ktorom sa aktívne zúčastnilo 43
literárnych vedcov a vedkýň zo 16 rôznych vedecko-vzdelávacích inštitúcií,
bolo súčasťou končiaceho grantového
projektu VEGA č. 1/0505/08 Varianty
komiky v slovenskej literatúre, ktorého

riešiteľský kolektív je tvorený Ivanom
Jančovičom, PhD., doc. PhDr. Kristínou Krnovou, CSc., PaedDr. Zuzanou
Bariakovou, PhD., Henrichom Jakubíkom, PhD. a Martinou Kubealakovou,
PhD. Spoluorganizátormi podujatia boli
už osvedčení partneri z Ústavu bohemistiky a knihovníctva Sliezskej
univerzity v Opave a Univerzitná
knižnica UMB,
reprezentovaná
riaditeľkou PhDr.

Agnieszka Janiec-Nyitrai, PhD. (UKF
Nitra), PhDr. Nadežda Zemaníková,
PhD. (UMB Banská Bystrica), prof.
Roman Mnich (IN AP Siedlce), prof.
Danuty Szymonik (IN AP Siedlce), doc.
PaedDr. Martin Golema, PhD. (UMB
Banská Bystrica) a prof. PhDr. Tibor
Žilka, DrSc. (UKF Nitra). Program
pokračoval rokovaniami v sekciách
a prvý deň sa zavŕšil spoločnou slávnostnou večerou v príjemnom prostredí
reštaurácie Belveder.
Rôznorodosť príspevkov len potvrdila rozmanité možnosti stvárnenia

Ľudmilou Homolovou.
Prvý konferenčný deň otvoril vedecký garant
konferencie Ivan
Jančovič, PhD.,
v mene fakulty
všetkých zúčastnených privítala doc.
PhDr. Kristína Krnová, CSc. a za
partnerské pracovisko doc. PhDr.
Milada Písková, CSc., ktorá následne moderovala plenárne zasadnutie.
V ňom so svojimi príspevkami vystúpili

a chápania komického v umeleckej
literatúre, ale bez povšimnutia nezostali ani otázky jazyka a didaktiky.
Stretnutie tak prispelo do dlhoročnej
otvorenej diskusie o aspekte komického
(nielen) v priestore umeleckej literatúry
a opäť potvrdilo zložitosť skúmaného
fenoménu. Trvalým výsledkom bude
aj recenzovaný elektronický zborník,
ktorý vyjde v najbližšom čase.
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
KSJL FHV UMB

Návšteva z Rumunska na Právnickej fakulte UMB
V dňoch 7. – 9. novembra 2010
na Právnickej fakulte UMB privítali návštevu z Právnickej fakulty
Simiona Barnutiu Univerzity Luciana Blagu v Sibiu (Rumunsko).
Vedúcim delegácie bol dekan Právnickej fakulty prof. univ. dr. Ioan
LEŞ PhD., ďalšími členmi boli
prodekan Dr. Sebastian-Constantin
Spinei a vedúci katedry Občianskeho práva Dr. Adrian Circa.
Cieľom ich návštevy bolo predstavenie univerzity a fakulty
a prediskutovanie možností na spoluprácu, ktoré už boli
rámcovo zakotvené v zmluve podpísanej rektorkou Dr. h
. c. prof. PhDr. Beatou Kosovou, CSc. na základe impulzu
postgraduálnych študentov z Rumunska.

Po formálnom prijatí nasledovala
príslovečná slovenská pohostinnosť.
Rumunskí partneri boli milo prekvapení blízkosťou našich kultúr a veľmi príbuzného vnímania reality.
Dobré kontakty s touto rumunskou univerzitou v Sibiu, ktoré v roku
2007 získalo štatút Cultural Capital
of Europe, má pre Univerzitu Mateja
Bela význam a v prípade záujmu o spoluprácu je Právnická
fakulta UMB ochotná sprostredkovať ďalšiu komunikáciu
medzi týmito vysokoškolskými inštitúciami.
PhDr. Anna Schneiderová – Martuliaková, PhD.
poverená funkciou prodekanky pre zahraničné vzťahy
a rozvoj PrF UMB
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Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky
Nemecko Dr. Axela Hartmanna
Od júla 2009 je hlavou Veľvyslanectva Spolkovej republiky
Nemecko v Slovenskej republike Dr. Axel Hartmann. Počas
svojho doterajšieho pôsobenia na Slovensku sa do povedomia
verejnosti zapísal ako aktívny podporovateľ nielen nemecko-

slovenských hospodárskych a kultúrnych vzťahov, ale aj vyučovania a štúdia nemeckého jazyka, ktorý je najpoužívanejším
materinským jazykom v Európe a v našej kultúre mal po stáročia
neodmysliteľné miesto.
Návšteva veľvyslanca nepatrí ku každodenným udalostiam
na univerzite. O to väčšie bolo potešenie, keď pán veľvyslanec
prijal pozvanie vedúcej Katedry germanistiky Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela (FHV UMB) PhDr. Aleny
Ďuricovej, PhD. a 28. októbra 2010 sa prihovoril študentom a
pedagogickým pracovníkom pútavou prednáškou o 20. výročí
nemeckého zjednotenia.

Pred prednáškou pána veľvyslanca prijal dekan FHV UMB
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. so zástupcami vedenia
FHV. Za Univerzitu Mateja Bela ho privítal prorektor pre
medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr.
Ján Chorvát, PhD. Dr. Axel Hartmann v rozhovore zdôraznil,
že nemecko-slovenské vzťahy sú konštruktívne. Nemecko je
najdôležitejším ekonomickým partnerom Slovenskej republiky.
V intenzívnej spolupráci s nemeckými podnikmi etablovanými
na Slovensku vidí pán veľvyslanec možnosti realizácie zaujímavých projektov na podporu vysokého školstva, vedy a výskumu.
V regióne stredného Slovenska Univerzitu Mateja Bela vníma
ako kľúčovú vysokú školu.

Tému svojej prednášky si zvolil nielen ako súčasť osláv
20. výročia nemeckého zjednotenia. Na búrlivých procesoch,
ktoré predchádzali pádu železnej opony, sa Dr. Hartmann na
rôznych postoch sám podieľal. Ako vedúci právneho a konzulárneho odboru na Veľvyslanectve vtedajšej Nemeckej spolkovej
republiky (NSR) v hlavnom meste Maďarska Budapešti bol
v rokoch 1982 – 1985 v bezprostrednom kontakte s utečencami
z vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Publikum
prekvapil napríklad informáciou o sume, ktorú Nemecká spolková republika zaplatila za vykúpenie občanov NDR, hľadajúcich
útočisko na jej veľvyslanectvách v stredoeurópskych hlavných
mestách. Od roku 1963 do roku 1989 išlo o 3,4 miliardy západonemeckých mariek.
V čase pádu Berlínskeho múru 1989 pracoval Dr. Hartmann
v Kancelárii spolkového kancelára na referáte pre Východnú
Európu a bol priamym
spolupracovníkom kancelára NSR Helmuta
Kohla. V prednáške
pred študentmi prekladateľstva a tlmočníctva
a študentmi učiteľských
odborov v základných
rysoch upozornil na
udalosti z druhej polovici osemdesiatych
rokov 20. storočia, ktoré
viedli k prekvapujúcim
konšteláciám a nakoniec k historickej zmene: Od 2. mája 1989,
keď začalo Maďarsko
s demontážou železnej opony na hraniciach s Rakúskom, cez
obrovské vlny utečencov v lete 1989 a obsadenie veľvyslanectiev
NSR v Budapešti a Prahe až po Paneurópsky piknik pri Šoproni
v auguste 1989 a oficiálne otvorenie maďarských hraníc 10.
septembra 1989. Od tzv. pondelkových masových demonštrácií
v NDR, cez tragikomické oslavy 40. výročia založenia NDR
až po pád Berlínskeho múru 9. novembra 1989. Od Kohlovho
desaťbodového programu prekonania rozdelenia Nemecka
a Európy cez medzinárodné obavy zo silného Nemecka až po
prvé slobodné voľby v marci 1990, v ktorých zvíťazila CDU.
Od Zmluvy o menovej, hospodárskej a sociálnej únii v júli 1990
až po 3. október 1990, keď NDR ako samostatný štát zanikla
a pripojila sa k NSR.
Vo svojom vystúpení vyzdvihol, že všetko sa udialo bez
násilia v priebehu niekoľkých mesiacov. Zároveň to otvorilo
cestu k integrácii stredoeurópskych krajín do Európskej únie. Dr.
Hartman prednášku pravidelne osviežoval historkami zo zákulisia uvedených historických procesov. Jeho osobné skúsenosti
v zhode s viacerými historiografickými štúdiami poukazujú na
to, že vláda NSR na jeseň 1989 nepočítala s takýmto rýchlym
priebehom udalostí. Pokojný pád múru a s ním spojené možnosti
zjednotenia boli pre ňu prekvapením.
Na prednášku pána veľvyslanca nadviazala zaujímavá diskusia k rôznym aspektom nemecko-nemeckej a východoeurópskej
minulosti, ktorá u súčasných študentov sa už nespája s osobnou
skúsenosťou.
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Katedra germanistiky FHV UMB
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Migrácie, mobility, susedstvá a hranice
Dňa 11. novembra 2010 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela (FPVaMV UMB)
zorganizovala konferenciu na tému Migrácie, mobility, susedstvá

a hranice, na ktorej vystúpilo približne 20 účastníkov: doc. Grzegorz Pozarlik z Inštitútu európskych štúdií v Krakove (Poľsko),
Mgr. Valer Lomuashvili, Dr. Martina Bolečeková, Mgr. Olexia
Basarab et Mgr. Svetlana Pinzari za FPVaMV UMB a Mgr.
Abdelrazak Bouali z Katedry európskych kultúrnych štúdii Fakulty humanitných vied UMB. Zahraničné partnerské inštitúcie
reprezentovali štyria účastníci z Grenoblu, ďalej prof. Monique
Lakroum a doc. Thierry Côme z Remeša a Olga Davydova a Pirjo
Pöllänen z Univerzity Ita-Suomen Yliopisto (Fínsko).
Dve sekcie konferencie „Európska integrácia: od migrácie
k mobilitám“ a „Nové hranice pre starých susedov“ umožnili
dospieť k vypracovaniu návrhu projektu v rámci 7. rámcového
programu (7. RP) „Antropológia európskej integrácie“. Kon-

zorcium zložené z výskumných tímov v Grenobli, Viedni, Cluj,
Krakove, Zürichu, Berlíne, Budapešti, Ita-Suaomen a ďalších
dvoch až troch výskumných tímov si počas konferencie dali za
cieľ vypracovať návrh projektu, ktorý by mal byť predložený
v januári 2011. V prípade úspešnosti bude koordinácia projektu
zabezpečená Univerzitou Mateja Bela, zastúpenou predovšetkým z pracovníkov FPVaMV a FHV, ako i pridružených

členov z partnerských inštitúcií z Remeša a Krakova. Do tejto
iniciatívy, ktorá by mala smerovať k vypracovaniu ďalšieho,
tento raz menej ambiciózneho projektu v rámci Višegrádskeho
fondu, bude zapojených aj približne dvadsať študentov doktorandského štúdia.
Ďalšie informácie: Dr. Mária Rošteková, Dr. Radovan Gura.
Prof. Gilles Rouet, FHV UMB
Katedra Jeana Monneta ad personam
a PaedDr. Mária Rošteková, PhD., FPVaMV UMB

Slovakistika v Segedíne alebo O prvej mobilite
cez program ERASMUS
S potešením možno konštatovať, že
príchodom PhDr. Ladislava Györgyho
– pracovníka oddelenia prekladateľstva
a tlmočníctva Katedry slovenského jazyka
a literatúry Fakulty humanitných vied
UMB – na pozíciu lektora slovenského
jazyka do maďarského Segedína sa pre
Univerzitu Mateja Bela otvorili nové
možnosti. Po svojom príchode (september
2010) na Segedínsku univerzitu v spolupráci s referentkou pre medzinárodné
vzťahy a edičnú činnosť FHV UMB PhDr.
Ingrid Balážovou pomohol uzatvoriť
v rámci programu Erasmus bilaterálnu
zmluvu medzi Univerzitou Mateja Bela
a Segedínskou univerzitou. Nová zmluva
umožňuje učiteľom a študentom UMB
vycestovať na štipendijný pobyt na túto
maďarskú univerzitu.
So súhlasom Katedry slovenského
jazyka a literatúry Fakulty humanitných
vied UMB a Katedry menšinových filológií Pedagogickej fakulty Gyula Juházsa

Segedínskej univerzity som za pomoci
PhDr. Ladislava Györgyho a PhDr. Ingrid
Balážovej v dňoch 14. – 20. novembra
2010 absolvovala pracovný pobyt na
uvedenej univerzite. Náplňou mobility
boli prednášky pre maďarských študentov
slovenského jazyka a literatúry denného aj
externého štúdia z metodiky vyučovania
slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.
Zároveň som im poskytla informácie aj o
konkrétnych skúsenostiach a zážitkoch
z pôsobenia ako učiteľky slovenského
jazyka pre cudzincov, čomu sa venujem
už niekoľko rokov jednak v rámci Metodického centra pre Slovákov žijúcich
v zahraničí UMB alebo z individuálneho
vyučovania cudzincov. Katedra aj študenti
mali záujem najmä o prezentáciu konkrétnych praktických cvičení zameraných
na vyučovanie gramatiky slovenského
jazyka ako cudzieho jazyka, fixáciu
gramatiky a jej aplikáciu v bežnej konverzácii a komunikačné cvičenia spolu

s poukázaním na problémy, ktoré sa pri
vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka môžu vyskytnúť.
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Keďže som niektorých študentov,
ale aj učiteľov katedry z minulých období poznala, atmosféra na prednáškach
bola príjemná, pohodová, študenti mali
záujem o získanie nových informácií.
K tomu prispeli aj veľmi dobré vzťahy
s oddelením slovenského jazyka a literatúry Katedry menšinových filológií,
ktoré nadviazal kolega PhDr. Ladislav
György.
Súčasťou programu okrem návštevy
katedry bola aj návšteva Maďarskej
štátnej televízie, kde sme sledovali
nakrúcanie slovenského národnostného
programu, stretnutie s kultúrnym atašé
v Maďarsku, prehliadka Slovenského rozhlasu v Maďarsku, ktorému sme poskytli
rozhovor, prechádzka po Pedagogickej
fakulte Segedínskej univerzity a návšteva
obrovskej modernej a skvele vybavenej
univerzitnej knižnice, ktorá obsahuje
okrem časopisov a zborníkov 1,5 milióna
zväzkov a niekoľko stovák počítačov
napojených na internet a do ktorej majú
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všetci študenti Segedínskej univerzity
prístup zadarmo.
Okrem toho ma zaujímali aj vyučovacie hodiny slovenčiny, ako ich
realizujú tamojší vyučujúci S ich
súhlasom a vedúcej katedry som
mala príležitosť vidieť nielen metodiku a priebeh hodiny slovenčiny
pre maďarských študentov, ale aj
posúdiť úroveň vedomostí samotných
študentov v bakalárskych študijných
programoch.
Mobilita v rámci programu Erasmus
bola veľmi prospešná, a to hneď z niekoľkých dôvodov: nadviazali sme vynikajúce
kontakty so Segedínskou univerzitou,
ktorá odteraz veľmi rada prijme študentov a učiteľov UMB na ďalšie pobyty,
oboznámili sme sa s obsahom a manažmentom veľkej a kvalitnej univerzitnej
knižnice, zoznámili sme sa s kultúrnym
atašé a vedúcimi pracoviska Slovenskej
televízie v Maďarsku a Slovenského
rozhlasu v Maďarsku. Okrem toho – a to

v neposlednom rade – sme posilnili
záujem maďarských študentov prísť na
Slovensko a spoznávať nielen jeho jazyk
a kultúrne hodnoty, ale aj ľudí, krajinu
a prírodu a pozvali sme na návštevu k nám
aj kolegov zo Segedínskej univerzity, aby
sme im vrátili starostlivosť a priateľstvo,
ktorými nás vo svojom meste zahrnuli.
PaedDr. Eva Čulenová, PhD.
Katedra slovenského jazyka
a literatúry, oddelenie prekladateľstva
a tlmočníctva, FHV UMB

Konferencia Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra
V ostatnom čase sa v pedagogickej teórii venuje veľký
priestor úvahám o učiteľskej profesii. Na Slovensku je to
jednoznačne spojené s prijatím zákona
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
(2009). Keďže učitelia
sú rozhodujúcim článkom súčasnej školskej
reformy v mnohých
európskych krajinách,
je prirodzené, že pedagogická veda hľadá odpovede na otázky vynárajúce sa v súvislosti so všetkými dimenziami ich profesie.
Medzinárodná konferencia „Učitelia a primárna edukácia
včera, dnes a zajtra“ sa konala v dňoch 14. – 15. októbra 2010
ako jeden z výstupov projektu APVV-0026-07, ktorého zodpovednou riešiteľkou je prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Organizovala a zabezpečovala ju Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja
Bela (PdF UMB) v Banskej Bystrici v spolupráci s Pedagogickou
fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave, Pedagogickou fakultou
Univerzity Karlovej v Prahe, Wydziałom Pedagogiki a Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczi a
Wydziałom Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowiciach v priestoroch hotela Dixon v Banskej Bystrici.
Moderátormi hlavnej časti podujatia boli prof. PhDr. Bronislava
Kasáčová, CSc. a PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Konferenciu slávnostne otvoril dekan PdF UMB prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. Hovoril o súčasnej príprave učiteľa,
ktorá by mala reflektovať potreby školy a spoločnosti. V pléne
odznelo päť hlavných referátov. Rektorka UMB Dr. h. c. prof.
PhDr. Beata Kosová, CSc. sa vo svojom referáte zaoberala
transformáciou primárnej edukácie a vzdelávania jej učiteľov
na Slovensku v zjednocujúcom sa európskom vzdelávacom
priestore. Prof. Dr. hab. Ewa Filipiak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pozornosť zamerala na učiteľa

primárneho vzdelávania a jeho didaktických spôsobilostí súvisiacich s riadením aktívneho učenia sa žiakov. Prof. PhDr. Hana
Lukášová, CSc. z Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity
predniesla referát na tému Primárna edukácia a učiteľ v alternatívnej pedagogike. Diskusiu podnietil kritický referát doc. PhDr.
Tomáša Janíka, PhD. (Masarykova univerzita Brno) o povahe
didaktických znalostí edukačného obsahu u učiteľov primárnej
edukácie. Zaujímavý referát o rôznych teoretických prístupoch
k primárnej edukácii a ich vplyve na jej súčasnosť a budúcnosť
predniesol PaedDr. Štefan Porubský, PhD. z hosťujúcej fakulty,
ktorý popoludní moderoval aj panelovú diskusiu na tému „Čo
podnecuje a čo ohrozuje ďalší rozvoj primárnej edukácie?“.
Panelová diskusia voľne nadväzovala na dopoludňajšie referáty
a diskutujúci – Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. Dr.
hab. Ewa Filipiak, prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., doc. PhDr.
Tomáš Janík, PhD., prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.,
prof. Dr. hab. Urszula Szuşcik, PaedDr.
Ivan Pavlov, PhD. –
pohotovo a aktuálne
reagovali na množstvo
podnetov z pléna.
Na druhý deň konferencia pokračovala
rokovaním v sekciách. V sekcii č. 1
„Základné problémy
primárnej edukácie“ a sekcii č. 2 „Problémy vytvárania a rozvoja
vzdelávacích oblastí v primárnej edukácii“ odznelo paralelne
viac ako 50 príspevkov v slovenskom, českom a poľskom jazyku. Účastníci vo svojich príspevkoch sa venovali zaujímavým
parciálnym témam učiteľskej profesie a primárnej edukácii vo
všeobecnosti. Prezentovali nielen teoretické štúdie, ale aj výsledky realizovaných výskumov. Z bohatej účasti je zrejmé, že riešená problematika je aktuálna a citlivo vnímaná v slovenských,
českých aj poľských pedagogických odborných kruhoch.
PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB
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PRÍSPEVKY ŠTUDENTOV

ESN Welcome Erasmus day 2010
Každý rok prichádzajú na našu univerzitu zahraniční študenti.
V tomto akademickom roku sme sa rozhodli pripraviť im veľmi
zaujímavý a poučný Welcome Erasmus day, ktorý sa konal 6.
októbra 2010 v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB.
Výber miestnosti dodal celému dňu krásnu atmosféru a náladu.
Moderátorka podujatia Simona Ježiková privítala zahraničných
študentov na Slovensku, a zvlášť na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Po úvodných minútach dostal slovo lokálny
prezident ESN UMB Miroslav Hajnoš, ktorý zahraničných
študentov privítal a venoval sa problematike integrácie Európy
a porozumenia ľudí pochádzajúcich z odlišných krajín. Pre zahraničných hostí sme pripravili veľmi krásne a príjemné folklórne

vystúpenie v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť,
ktorý pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Členmi súboru sú prevažne študenti, mladí ľudia, ktorí majú radi
folklór, ľudové umenie a dobrú zábavu. Vystúpenie určite očarilo
zahraničných študentov, pretože dlhý potlesk nemal konca. Za

toto spríjemnenie privítania hostí sa chceme poďakovať p. Janke
Táboreckej-Petrovičovej, manažérke súboru, a jeho členom. Po
vystúpení nasledovali prezentácie. Prvá bola venovaná Univerzite Mateja Bela v podaní Moniky Mistuncovej. Ďalej to boli
prezentácie: Pravidlá na internátoch v podaní Emmy Repčikovej,
prezentáciu o našej sekcii ESN mala na starosti Mirka Švabová
a Alenka Novaková a posledná prezentácia bola venovaná téme
Ako prežiť na Slovensku, a ako sa žije na Slovensku (tradície a
pravidlá), ktorú prezentovali Michal Straňak a Mirka Švabová.
Po prezentáciách sme si urobili spoločnú welcome fotku a rozišli
sa. Na úplný záver nasledovala Welcome party, ktorá v Kapitol
pube bola organizovaná v spolupráci s ELSA Banská Bystrica.
Na základe ohlasov sa domnievame, že zahraniční študenti si
odniesli vynikajúce dojmy a všetci sme si to užili. Pred nami je
celý semester a tešíme sa na naše ďalšie podujatia.
Miroslav Hajnoš
ESN UMB

Zúčastnili sme sa projektu s názvom „The Tree, the Stone and the Well“
V dňoch 27. septembra – 2. októbra
2010 sa realizoval výskum v rámci slovenských dedín so svojimi ,,sacral places“
(posvätnými a mystickými miestami), pod
vedením koordinátora Mgr. Wojciecha
Bedynského, ktorého sa zúčastnili študenti
druhého a tretieho ročníka Európskych
kultúrnych štúdií FHV UMB. Cieľom bolo
zamerať sa na slovenské oblasti, hlavne dedinky, v ktorých sa ešte zachovala posvätná, mystická a kultúrno-historická hmotná
kultúra. Svoje posolstvo niesli vždy povesti
a mýty, ktoré sa odjakživa šírili na týchto
miestach ústnym podaním. Všetko sa nám
podarilo podrobne vyskúmať a výsledky
chceme touto formou sprístupniť.
Spoločne sme sa pokúsili zistiť viac
o materiálnej a duchovnej kultúre Červeného Kameňa, ktorý sa nachádza v severnej
časti Bielych Karpát ako súčasť Červenokamenskej doliny. Dolina, z hľadiska
podrobnejšieho geomorfologického začlenenia, leží v alpsko-himalájskej sústave,
podsústava Karpaty, provincia západné
Karpaty, subprovincia Kobylináč, Kýčer-

ská hornatina a Vršatské bralá. Cieľom projektu bolo vyskúmať posvätné, oficiálne
miesta a fotograficky ich zdokumentovať.
Najskôr sme sa zamerali na Červenú skalu
nad obcou, podľa ktorej má názov aj táto
malebná dedinka. Cesta na vrchol bola
bezstarostná a turistom ešte ľahko sprístupnená. Zavítali sme k oltáru sv. Panny Márie
a potom sme sa presunuli úplne na vrchol,
odkiaľ bola možnosť vidieť nádhernú
panorámu Červeného kameňa. Na skalách
sa kedysi nachádzali aj kamenné fosílie, no
dnes už ich môžeme nájsť len zriedkavo.
Krásna, malebná dedinka s približne 500 až
600 obyvateľmi je obklopená neskutočne
čarovnou prírodou – kopcami, lesmi,
lúkami a hlavne vápencovými skalami
– Červený kameň. Ukrýva nielen prírodné,
ale aj posvätné pamiatky. Nájdeme ich tu
neuveriteľne veľa. Všetky tieto miesta sme
navštívili, zdokumentovali a môžete ich
vidieť v obrazovej prílohe.
Ku kultúrnym pamiatkam patria v obci
predovšetkým sakrálne objekty. Rímskokatolícky kostol Panny Márie je barokovou

stavbou a nachádza sa približne v strede
obce. Počiatky tejto stavby sa uvádzajú
približne od roku 1795, odkedy sa staval
jeden rok. Ide o jednoloďový chrám so
segmentovým uzáverom presbytéria a prestavanou vežou. Baroková hladká fasáda
má na priečelí umiestnenú sochu svätého
Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. 83-ročná respondentka Anna Hajdúchová, rodená Machová, pôvodom z osady
Štepnice, žije v Červenom Kameni od roku
1950. Spoločne pri obede nám vyrozprávala príbeh o Červených skalách. Táto povesť
bola o chlapcoch, ktorí pásli kravy. Medzi
nimi bol aj Miško Stanko, ktorý sa niekam
zatúlal a nikto nevedel kam. Zrazu len bolo
počuť krik. ,,Chlapcííí, poďte sem, skala
sa otvára!“ No nevedeli ho nájsť a tak sa
trošku začali báť. Večer sa domov vrátili
bez Miška, ktorý ostal v Červenej skale.
Na druhý rok, keď si chlapci už na túto
príhodu nespomenuli, pásli zasa kravy pod
Červenou skalou. Bolo práve v ten istý deň,
čo sa tak nešťastne stratil Miško Stankovie. Vrátil sa... Stena skaly bola otvorená
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a o chvíľu sa s treskotom zavrela. Miško
však už nebol zvedavý, čo skrýva v sebe
otvor, len sa tešil, že je znova na slobode,
na božom slniečku. Keď mu hovorili, že
tam bol rok, nechcel tomu veriť. On myslel, že to bola chvíľka… Takúto tajomnú
povesť si v dedinke hovorili za čias Anny
Hajdúchovej. Takýchto povestí je ešte
omnoho viac. Ako sme už na začiatku
spomínali, jednými z kamenných útvarov
a brál sú Babky. Toto pomenovanie pochádza tiež z povesti, ktorá sa rozprávala už
od dávnych čias. Bralá pripomínajú babku,
ktorá akoby pásla kozu, no nechtiac povedala niečo veľmi ostré a vulgárne a príroda
ju potrestala tým, že ju uväznila a zakliala
do skál. Okrem Babiek sa tu nachádzajú
najvyššie položené bralá Chmeľová, Javorníky, Vršatec a Chotúč.

KULTÚRNY ŽIVOT OBCE
Kultúrne a spoločenské dianie Červenokamenčanov v uplynulých storočiach
môžeme iba rekonštruovať, ako tomu je
aj v iných slovenských dedinách. Toto
dianie sa skladalo zo zvykov a obyčajov,
ľudovej piesne a inej slovesnosti, odievania, hrdého vystupovania, zodpovednosti
k rodine a k vrchnosti. Z tejto sféry sa
nám zachovali iba nevýrazné stopy, ktoré
nachádzame v doteraz interpretovaných
melódiách, porekadlách, rozprávkach,
povestiach atď. Podľa údajov Štefana
Mončeka sa občania Červeného Kameňa
začali ľudovému divadlu venovať od r.
1916. Pani Machová nám prezradila, že
divadlo si chodilo po Slovensku a dokonca
na celoslovenskej súťaži v Martine vyhrali
Kamenčania šieste miesto.

ZÁVER
Výskum nám dal veľmi veľa, pretože
sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí a stretli
mnoho múdrych ľudí. Aj keď už táto obec
nie je taká aká bola predtým, predsa má
svoje čaro a svoju históriu. Najnáročnejšia
bola cesta na Červenú skalu, ktorá sa nachádza vo vysoko položených horách a na
skalách sme zazreli aj chránené živočíchy
ako napríklad Orla Skalného. Dva dni
nás veľmi obohatili, zdokumentovali sme
a prešli takmer celý Kameň, zhovárali sa
s ľuďmi a spoznali aj nových kamarátov.
Náročnejšie to bolo s bývaním, pretože
sme si ho museli zabezpečiť až v Lednických Rovniach. Sme radi, že sme tento
projekt realizovali a dúfame, že takýchto
možností bude viac.
Michaela Holičková a Evka Zelenková
3. ročník Bc. stupeň, ŠP EKŠ, FHV UMB

Váš jesenný dúšok japonskej kultúry
Dňa 4. novembra 2010 v priestoroch Vzdelávacieho centra Univerzitnej knižnice UMB sa uskutočnil prednáškový cyklus zameraný na kontakt slovenskej a japonskej kultúry v európskom kontexte. Tento podnet vzišiel z nadšenia interných doktorandiek
Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB. Cieľom akcie bolo populárno-náučnou formou predstaviť
predovšetkým „mimočítankové“ témy.
„Kultúrnou lúpežou“ šokoval Abdelrazak Bouali (doktorand Katedry EKUŠ), ktorý upriamil pozornosť na filmovú tvorbu
svetoznámych európskych a amerických režisérov ovplyvnenú dielami japonskej kinematografie.
Z jazyka filmu sme sa s Evou Urbanovou (doktorandkou KSJL) presunuli do jazyka starej japonskej poézie haiku, ktorá
sa v súčasnosti formuje v špecifickej
slovenskej podobe.
Pokračovali sme otázkou Harry Potter: doujinshi alebo fanfiction?, ktorú
si položila Danka Mačudová (doktorandka KSJL) a s ňou aj neortodoxní
fanúšikovia Harryho Pottera.
S hosťujúcou prednáškou z „ďalekého
východu“ (Košice) sa nám predstavila
Lucka Závodníková s exkurzom do japonskej mytológie a jej aktualizáciou do
podivuhodných animovaných podôb.
Akcia mala rozprávkový koniec zásluhou Veroniky Inglotovej (doktorandka
KSJL), iniciátorke podujatia, ktorej
prednáška priblížila spôsob spracovania
rozprávky z čias európskeho romantizmu
japonskou kultúrou.
Úspešný priebeh podujatia by nebol
možný bez technickej podpory a spolupráce s pracovníkmi Vzdelávacieho centra
Univerzitnej knižnice UMB. Poďakovanie
patrí aj doktorandkám za osobnú podporu,
študentom za účasť a rodinným príslušníkom za občerstvenie.
Vzhľadom na pozitívnu odozvu plánujú organizátorky pokračovať v začatej
tradícii aj v nasledujúcom semestri. Tešíme sa na Vašu účasť.
Organizačný tím: Mgr.V. Inglotová,
Mgr. D. Mačudová, Mgr. L. Luptáková,
Mgr. E. Urbanová
interné doktorandky KSJL FHV UMB
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Exkurzia študentov Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB
v sídle Organizácie spojených národov vo Viedni
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
zorganizovala dňa 11. novembra 2010 pre svojich študentov
exkurziu do jedného zo štyroch sídiel Organizácie spojených
národov (OSN) – New York, Ženeva, Nairobi – do Viedne.
Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu odborná exkurzia
v diplomatických inštitúciách, ktorý zabezpečuje PhDr. Erik
Pajtinka, PhD. z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie.
Predmet, popri teoretických predmetoch prednášaných na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, je praktickou
ukážkou výkonu diplomatickej činnosti, kde sa študenti odboru
medzinárodných vzťahov a diplomacie majú možnosť empiricky
oboznámiť s činnosťou medzinárodných inštitúcií a organizácií
a portfóliom diplomatov v praxi.
Sídlo OSN vo Viedni bolo otvorené v roku 1979 z potreby
mať európske zastúpenie bližšie k tzv. železnej opone, aby Viedeň, historicky osvedčený mediátor, mohla aj v období studenej
vojny byť akýmsi mostom medzi dvoma blokmi.
Vo Viedni v súčasnosti sídlia aj jednotlivé fondy a inštitúcie
OSN: Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, Organizácia OSN pre
priemyselný rozvoj, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz
jadrových skúšok a Komisia OSN pre medzinárodné obchodné
právo. Ďalšie úrady a organizačné jednotky OSN sídliace vo
Viedni sú: Poštový úrad OSN, Úrad vysokého komisára OSN pre
utečencov, Výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia, Úrad
OSN pre servisné zabezpečenie projektov a Spoločný program
OSN pre HIV/AIDS. Sídli tam aj Medzinárodná komisia na
ochranu rieky Dunaj, ktorá koordinuje environmentálne projekty
popri rieke Dunaj. Viedeň je okrem toho aj sídlom organizácií
OPEC a OBSE.

Študenti počas exkurzie absolvovali všeobecnú prehliadku
organizácie s odborným výkladom a prednáškou spojenou
s krátkym dokumentárnym filmom o činnosti a hlavných cieľoch
OSN. Zaujímavým doplnením programu bolo aj stretnutie so
zástupcami Slovenskej republiky zo Stálej misie SR pri OSN
vo Viedni.
Prostredníctvom praktických predmetov, ako napr. exkurzií
v medzinárodných inštitúciách alebo na zastupiteľských úradoch
SR v zahraničí, ktoré organizuje Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, majú jej študenti možnosť doplniť
si teoretické vedomosti praktickými skúsenosťami, ktoré im
v budúcnosti môžu napomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.

ESN UMB na Section Meeting Vienna 2010
Počas druhého novembrového víkendu sa Erasmus Student
Network UMB (ESN UMB) zúčastnila konferencie Section
Meeting Vienna 2010 pri Viedni, za účasti deviatich ESN sekcií
a zástupcov zo siedmych stredoeurópskych krajín. Akcia sa konala v priestoroch Hans Nemecek Huette v blízkej obci Liesing
pod záštitou ESN WU Wien. Slovensko reprezentovali national
representative of ESN Slovakia Miroslav Hajnoš a local president
of ESN UMB Michal Straňák. Hlavnou témou stretnutia bolo
upevnenie užšej spolupráce medzi jednotlivými sekciami.
Prvý deň po príchode sa konala prezentácia
tradičnej kultúry zúčastnených národností a otvorená diskusia o súčasnej
situácii ESN. Druhý deň
pokračoval krátkymi prezentáciami jednotlivých
ESN sekcií a univerzít,
na ktorých pôsobia. Ďalšími bodmi programu
bolo predstavenie nových
spôsobov komunikácie,
možnosti kooperácie a prezentácie napríklad formou

spoločne každoročne vydávanej publikácie ESN Galaxy o dianí
v organizácii v rámci celej Európy. Vymieňali sa aj skúsenosti
s financovaním a fungovaním sekcií na univerzitách, prezentovali iniciatívy v rámci programu SocialErasmus o zapájaní
zahraničných študentov do charitatívnych projektov. Konferencia
bola ukončená workshopmi a tréningami v oblastiach motivácie,
náboru nových členov, zabezpečenia udržateľnosti činnosti tejto
dobrovoľníckej organizácie. Samotný deň bol ukončený tradičnou rakúskou večerou a individuálnym programom.
Section Meeting Vienna 2010 hodnotíme ako
veľmi úspešný. Priniesol nám mnoho dôležitých kontaktov a nových
nápadov, ktoré budeme
v budúcnosti realizovať.
Upevnili sme si pracovné
väzby medzi jednotlivými
sekciami, čo je dobrým
základom pre produktívnejšiu spoluprácu.
Michal Straňák
Local president of
ESN UMB
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračuje
v zlepšovaní podmienok vzdelávacieho procesu
Ďalším projektom financovaným zo štrukturálnych fondov EÚ,
ktorého hlavným cieľom je zlepšenie podmienok vzdelávacieho
procesu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, je projekt
Investície do modernizácie IKT technológií a rekonštrukcia
objektov UMB v Banskej Bystrici za účelom zlepšenia kvality
vzdelávacieho procesu.
Realizácia projektu začala v máji 2010 podpisom zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici a agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.
ITMS kód projektu:
Kód výzvy:
Operačný program:
Spolufinancovanie:
Prioritná os:
Opatrenie:

26250120036
OPVaV-2009/5.1/03-SORO
Výskum a vývoj
Európsky fond regionálneho rozvoja
5 Infraštruktúra vysokých škôl
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Ukončenie projektu:
2012
Celkové výdavky na realizáciu aktivít: 5 743 383,42 €

Aktivity projektu sú zamerané hlavne:
- na modernizáciu vnútorného vybavenia UMB, v ktorom prebieha
vzdelávací proces, a to najmä na modernizáciu učební, IKT a sietí
a s tým súvisiacich stavebných úprav,
- na znižovanie energetických strát budov, ako aj na opatrenia na
zlepšenie bezbariérového prístupu k výsledkom projektu.

Miesta realizácie aktivít projektu:
Cesta na amfiteáter 1 – Ekonomická fakulta (nová budova), Datacentrum
Komenského 20 – Právnická fakulta UMB, Študentský domov ŠD 2
Kuzmányho 1 – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Ružová 13 – Pedagogická fakulta UMB
Ružová 14 – Fakulta humanitných vied UMB (blok C)
Tajovského 10 – Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 36 – Fakulta prírodných vied UMB (Gaudeámus)
Tajovského 40 – Fakulta humanitných vied UMB, Fakulta prírodných vied UMB, Študentský domov ŠD 1
Tajovského 51 – Študentský domov ŠD 3 (1000-lôžkový internát), Univerzitná knižnica UMB
Tajovského 55 – Fakulta prírodných vied UMB (enviro-katedra)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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ŠPORT

Športovo-rekreačné dopoludnie v Domove
dôchodcov a sociálnych služieb ,,Senium“
Dňa 21. októbra 2010 sa uskutočnilo
športovo-rekreačné dopoludnie v Domove
dôchodcov a sociálnych služieb ,,Senium“
v Banskej Bystrici, ktoré organizovali
študenti 2. ročníka, telesná výchova – jednopredmetová, magisterské štúdium z Katedry telesnej výchovy a športu Fakulty
humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
V rámci predmetu teória a didaktika
rekreačného športu študenti mali za
úlohu pripraviť a zrealizovať športové
dopoludnie v tomto zariadení. Pripravili
niekoľko zaujímavých nenáročných športových disciplín tak, aby sa mohli zapojiť
všetci obyvatelia tohto zariadenia. Medzi
najatraktívnejšie súťaže patrilo triafanie
tenisovou loptičkou do fit-lopty a slalom
s tenisovou loptičkou. Ďalšie súťaže, ktoré
zaujali seniorov, boli hádzanie lopty do
vedra, kto najrýchlejšie skonzumuje horalku, triafanie lopty do bránky a petang.
Program zorganizovali Svetlana Lipárová, Juraj Karas a kolektív študentov 2.
ročníka. Úlohy fotografa sa veľmi dobre
zhostil Michal Mojžiš. Akciu moderoval
Juraj Vnuk (aprobácia slovenský jazyk
– história), ktorý vhodným slovným prejavom a s humorom zvládol moderovanie
na výbornú.
Na záver každý účastník dostal zaujímavé a praktické ceny, ktoré organizátori
získali od náhodných sponzorov.
Po skončení podujatia riaditeľka
zariadenia PhDr. Jana Dupáková poďakovala študentom za príjemné chvíle, ktoré
venovali seniorom a vyslovila želanie, aby
takéto akcie realizovali častejšie, a tak prinášali radosť a pohodu pre členov domova.
Pani riaditeľka venovala študentom sladkú
odmenu v podobe skvelých zákuskov.
PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.
KTVŠ FHV UMB

Oznamujeme všetkým, ktorí by chceli prispieť do ďalšieho čísla Spravodajcu UMB, že príspevky môžu posielať elektronickou poštou
na adresu simona.stepanovicova@umb.sk. Uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla je 20. januára 2011.
Redakčná rada
Spravodajca Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
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