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Univerzita Mateja Bela udeľovala čestné tituly

DOCTOR HONORIS CAUSA
16. apríl 2009
slávnostná aula Ekonomickej fakulty UMB

Dňa 16. apríla 2009 sa uskutočnilo v aule Ekonomickej fakulty UMB slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB,
rozšírené o vedecké rady Ekonomickej fakulty, Pedagogickej fakulty a Ústavu vedy a výskumu UMB, na ktorom boli
udelené čestné tituly DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

prof. Dr. René Schaffhauserovi
doc. PhDr. Milanovi Rúfusovi, CSc., in memoriam
prof. Piotrovi Jerzy Kuncemu
Rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. odovzdáva čestné doktoráty:

prof. Dr. René Schaffhauserovi

PhDr. Magde Rúfusovej, ktorá preberá ocenenie in memoriam
za manžela doc. PhDr. Milana Rúfusa, CSc.

prof. Piotrovi J. Kuncemu

čestní doktori UMB
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pohľad na medaily Dr.h.c.

akademickí funkcionári a čestní doktori UMB

prorektor UMB doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc. počas slávnostného
zasadnutia VR UMB

promótor doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD..

PIOTR JERZY KUNCE, ktorý
pôsobí na Akadémii krásnych umení
v Krakove, je medzinárodne renomovanou osobnosťou grafického dizajnu. Patrí k popredným osobnostiam
poľského umenia plagátu, ktoré je vo
svetovom meradle významným kultúrnym fenoménom. Zároveň je expertom
v projektovaní firemných systémov
vizuálnych identifikácií, je znalcom
poľského Ministerstva kultúry a umenia
v oblasti úžitkovej grafiky. Jeho diela
boli prezentované na 14 autorských a 57
kolektívnych výstavách v 23 krajinách
sveta a boli zaradené do zbierok 20-tich
renomovaných múzeí, galérií a kultúrnych inštitúcií. Piotr Kunce svoje tvorivé
skúsenosti už vyše tridsaťpäť rokov
zhodnocuje vo vysokoškolskom pedagogickom procese v Poľsku aj v zahraničí.
Prednášal a viedol workshopy grafického
projektovania a plagátu na vysokých
školách vo Fínsku, Brazílii, Mexiku,
Čechách, Čile, Francúzsku, Nemecku,
Kanade, Dánsku a na Slovensku. Od r.

1990 – 1991 pracoval na School of Fine
Arts, University of Connecticut, Storrs,
USA ako visiting professor. S UMB začal
spolupracovať v rámci workshopov v r.
1998 a od r. 2005. Intenzívne spolupracuje s Katedrou výtvarnej tvorby a edukácie
Pedagogickej fakulty UMB. Vynikajúce
výsledky jeho pedagogickej činnosti, pre
ktorú je charakteristické vysoké osobné
nasadenie, sa stretli s medzinárodným
ohlasom a boli ohodnotené rôznymi
významnými oceneniami.
Čestný titul DOCTOR HONORIS
CAUSA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. P. Kuncemu je výrazom vysokého uznania a vďaky za jeho
pedagogickú, umeleckú a organizátorskú
prácu na poli kultúry a umenia. Je tiež
výrazom úcty voči jeho umeleckej tvorbe, ktorá má hlboké humánne ukotvenie
a ktorá cez odľahčenú poetiku humoru
a nostalgie v symbolickej skratke koncentruje všeľudské kultúrne hodnoty,
reflektuje situáciu človeka v dnešnej
dobe a v kultúre.

MILAN RÚFUS sa ako básnik, esejista, filozof a mysliteľ svojou umeleckou aktivitou a verejným účinkovaním
významne podieľal na prezentovaní
slovenskej literatúry a povznesení duchovnej kultúry v slovenskom i svetovom priestore. Je autorom štyridsiatich
štyroch básnických zbierok, ktoré vyšli
v 69. vydaniach. Jeho eseje vyšli v deviatich knihách. Milan Rúfus bol aj znamenitým prekladateľom najmä z českej
a ruskej literatúry. Na Slovensku vyšlo
21 jeho prekladových diel. Znamenitosť
básnickej osobnosti Milana Rúfusa
dokumentujú aj preklady jeho diela
v osemnástich cudzích jazykoch. Za
literárnu tvorbu bol Milan Rúfus mnohokrát ocenený vyznamenaniami doma
i v zahraničí. Spomedzi vyše štyridsiatky
významných ocenení dvomi poslednými
boli Cena Crane Summit 2008 za poéziu,
ktorú mu udelilo Básnické fórum Crane
Summit 21. storočia so sídlom na Taiwane a v januári tohto roku mu udelil
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prezident Slovenskej republiky Pribinov
kríž I. triedy.
Udelenie čestného titulu DOCTOR
HONORIS CAUSA Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici Milanovi Rúfusovi in memoriam je prejavom uznania
a úcty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici výnimočnej osobnosti súčasnej
slovenskej literatúry a národnej kultúry
s autonómnym a pritom univerzálne
platným pohľadom na životné a morálne
hodnoty ľudského konania a údelu, na
lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku
človeka i sveta na začiatku tretieho
tisícročia.
Majster Milan Rúfus nás náhle a nečakane predišiel do večnosti. Jeho odkaz
v jeho diele však zostáva natrvalo. Najmä
pre tých vnímavých, jemných, citlivých a
tichých, pre tých, čo túžia po naliehavosti
dobra, krásy a pravdy.
RENÉ SCHAFFHAUSER, uznávaná vedecká a pedagogická autorita
vo Švajčiarsku a v zahraničí, pôsobí od
roku 1969 až doteraz na Univerzite St.
Gallen. Vedie prednášky z verejného,

správneho, poisťovacieho a cestného
práva. Jeho vedeckovýskumná činnosť
je orientovaná na problematiku verejného práva a verejnej správy. Od roku
2002 je riaditeľom Inštitútu pre právnu
vedu a právnu prax Univerzity St.
Gallen. Okrem pedagogickej činnosti
na univerzitách vo Švajčiarsku pôsobí
a vedie prednášky, semináre a kurzy zo
správneho práva a vybraných problémov
verejnej správy na vysokých školách
a univerzitách vo Francúzsku, Nemecku,
Poľsku, Rusku, Bielorusku, Ukrajine,
Maďarsku a na Slovensku. Od roku 1990
spolupracuje v uvedených krajinách aj so
záujmovými a profesijnými združeniami
a zväzmi a aj orgánmi verejnej správy.
Vedie interdisciplinárne vedecké tímy
národného a medzinárodného významu.
Prof. Dr. René Schaffhauser pôsobí od
roku 1995 ako hosťujúci profesor na
Technickej univerzite v St. Peterburgu.
Je konzultantom doktorandov z krajín
východnej Európy pri spracovaní dizertačných prác.
Od roku 2000 pôsobí prof. Schaffhauser na Ekonomickej fakulte UMB
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v Banskej Bystrici. Osobne sa pričinil
o vyprofilovanie obsahu predmetu interkultúrna komunikácia v štáte a správe,
zabezpečuje jeho výučbu, poskytuje
študentom odborné konzultácie a zabezpečuje predmet odbornou literatúrou,
ktorá je k dispozícii v Univerzitnej
knižnici UMB. Od roku 2004 pôsobí
ako hosťujúci profesor na Ekonomickej
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici ocenila dosiahnuté výsledky
v pedagogickej, vedeckej, publikačnej
a vydavateľskej činnosti, medzinárodne
uznané osobné zásluhy v rozvoji správneho a cestného práva a verejnej správy
a schopnosti prepojenia teórie s praxou
tejto osobnosti. Udelenie titulu DOCTOR
HONORIS CAUSA Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici prof. Schaffhauserovi ako výnimočnému pedagógovi
a vzácnemu človeku je prejavom uznania
a vďaky za jeho takmer desaťročné pôsobenie na Ekonomickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Čestní doktori počas slávnostného príhovoru

R. Schaffhauser

v zastúpení manžela pani Magda Rúfusová

Piotr J. Kunce

podpisy do pamätnej knihy UMB

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

4

ZO ŽIVOTA REKTORÁTU

Významné návštevy na UMB
NÁVŠTEVA BRITSKÉHO VEĽVYSLANCA NA UMB
Dňa 13. marca 2009 Univerzitu Mateja Bela navštívil J. E. pán Michael John WYN ROBERTS, mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. Návštevu prijali: prof. PhDr. Beata Kosová,
CSc., rektorka UMB, a doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD., prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou. Predmetom stretnutia boli možnosti spolupráce medzi Univerzitou Mateja Bela a univerzitami v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a
Severného Írska.

Stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
organizované vedením UMB v spolupráci s Odborovým
zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Dňa 4. 2. 2009 sa v aule Beliana na
Tajovského 40 uskutočnilo stretnutie
pedagogických a nepedagogických
zamestnancov organizované vedením
UMB v spolupráci s odborovým zväzom
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. V programe vystúpila rektorka UMB
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. s témou
Postavenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov UMB. Hosťom

stretnutia bol predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Ján Gašperan, ktorý sa vo
svojom vystúpení venoval problematike
odmeňovania zamestnancov VŠ v roku
2009 a mzdovej politike a aktivitám OZ
PŠaV na Slovensku. Po oficiálnej časti sa
v aule Beliana stretli zástupcovia vedenia
UMB a Odborového zväzu na pracovnom
stretnutí, kde si vymenili vzájomné skúsenosti a dohodli sa na ďalšej spolupráci.

Informačný seminár SAIA
Dňa 3. marca 2009 sa uskutočnil na
Rektoráte UMB informačný seminár Slovenskej akademickej informačnej agentúry:
Spolupráca s Rakúskom vo vzdelávaní a
vede: štipendiá a projekty Akcie Rakúsko
– Slovensko 2008 – 2013. Seminár viedol
koordinátor akcie Mgr. Michal Fedák. Akcia
Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a
vzdelávaní je bilaterálny program na podporu
spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v

oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany
Ministerstva školstva Slovenskej republiky a
Spolkového ministerstva pre vedu a výskum
Rakúskej republiky.
Ciele programu v období 2008 – 2013
1. Podpora doktorandov
1.1. Konferencie, semináre a školenia pre
doktorandov (formou mimoriadnych aktivít akcie – informácie budú priebežne zverejňované)

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

1.2. Štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 4
mesiacov).
2. Spolupráca v oblasti výučby.
2.1. Prednášky a blokové semináre vedené hosťujúcimi
profesormi alebo docentmi.
2.2. Spoločné študijné programy, ktorých výsledkom je
uznávaný spoločný dvojitý diplom (len na úrovni magisterského
štúdia).
2.2.1. Semestrálne štipendiá pre študentov.
2.2.2. Financovanie prednášok a seminárov vedených hosťujúcimi vyučujúcimi.
2.2.3. Pokrytie finančných nákladov stretnutí koordinátorov.
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5.2. Štipendiá na letné jazykové kurzy.
Podpora prioritných oblastí sa realizuje formou individuálnych štipendií akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými
aktivitami počas trvania programu, o ktorých bude akcia priebežne informovať.

3. Projekty na bilaterálne témy.
4. Výskumné štipendiá.
4.1. Štipendiá pre postdoktorandov (6 mesiacov).
4.2. Mesačné štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie
Rakúsko – Slovensko.
5. Letné školy.
5.1. Organizovanie letných škôl (Sommerkolleg).

Blahoželáme !
Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal dňa 20. januára 2009
vymenovacie dekréty novým vysokoškolským profesorom, ktorí boli schvaľovaní vo Vedeckej rade UMB:

prof. PaedDr. Gabriele Korimovej, PhD.
v odbore verejná ekonomika a služby

prof. PhDr. Oldřichovi Šimoníkovi, PhD.
v odbore pedagogika

prof. RSDr. Štefanovi Volnerovi, CSc.
v odbore medzinárodné vzťahy
Akademický senát Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
zvolil dňa 5. marca 2009

do funkcie dekana Pedagogickej fakulty UMB

prof. PaedDr. Vojtecha Korima, CSc.

NAŠI JUBILANTI
Viacerí zamestnanci univerzity oslávia v období mesiacov marec – apríl 2009 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
Prof. PhDr. et Dr. h. c. Ján Findra, DrSc.
Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Doc. PhDr. Anna Ondrejková, CSc.
Mgr. Ivan Zelenka
Doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.
Doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Ing. Marcela Lovrantová
Mária Pompurová
Elena Pšenáková

PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Mgr. Igor Gašpar, PhD.
PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
Doc. RNDr. Ivan Ružička, CSc.
PhDr. Mária Holubová
RNDr. Peter Sabo, CSc.
Ing. Igor Prokop
Dušan Sámel
Marián Lauko
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Médiá o nás...
Dátum

Periodikum

23. 1. 2009

Hospodárske
noviny

18. 2. 2009

www.pluska.sk

18. 2. 2009

www.pluska.sk

23. 2. 2009

SME

23. 2. 2009

Aktuálne Sk internet

24. 2. 2009

SME

27. 2. 2009

Aktuálne Sk internet

27. 2. 2009

www.joj.sk

3. 3. 2009

Denník Šport

26. 3. 2009

AZTV
B. Bystrica

30. 3. 2009

TA3

Príspevok

Obsah

Porovnanie cien za ubytovacie služby na
študentských domovoch v SR s inými formami
Internát zdražel, stále je však
ubytovania. Univerzita Mateja Bela ponúka
lacnejší ako privát
najnižšie ubytovanie (cena: 500 – 1350 Sk).
Koľko zaplatíte za prijímačky na jednotlivých
Poplatky za prijímacie konanie
univerzitách.
Nezabudnite prihlášky poslať
Prehľad termínov pre bakalársky stupeň štúdia
včas
na vysokých školách.
Jaroslav Babušiak vybojoval pre Slovensko
prvú medailu na 24. svetovej zimnej univerziáde
Prvá medaila pre Slovensko,
v čínskom Charbine, keď v pondelkovom super
Babušiak strieborný v super G
G obsadil 2. miesto. Jaroslav Babušiak je
študentom UMB.
Jaroslav Babušiak, študent UMB, vybojoval
Babušiak vybojoval striebro na pre Slovensko prvú medailu na 24. svetovej
zimnej univerziáde v čínskom Charbine, keď v
univerziáde
super G obsadil 2. miesto.
Slovenská reprezentantka v behu na lyžiach
(študentka UMB) Alena Procházková si v
Lyžiarka Procházková skončila
utorok vybojovala najlepšie umiestnenie v
v šprinte ôsma
kariére na MS. V šprinte voľnou technikou
obsadila ôsme miesto.
K striebru zo super G pridal 24-ročný rodák
z Dolného Kubína bronz z kombinácie, do
Babušiak si vyjazdil na
univerziáde bronz z kombinácie ktorej sa počítali výsledky zo všetkých štyroch
disciplín.
Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní
Jaroslav Babušiak získal vo štvrtok na Svetovej
V Charbine sa Babušiak
zimnej univerziáde v čínskom Charbine
vyškriabal na stupeň víťazov
bronzovú medailu v kombinácii.
CHARBIN –
Slovenský reprezentant v
zjazdovom lyžovaní Jaroslav Babušiak získal
Babušiak bronzový
po striebre v super-G na Svetovej zimnej
univerziáde bronzovú medailu v kombinácii.
Katedra fyziky FPV
Vystúpenie Mgr. Borisa Tomášika, PhD. na
zorganizovala pre študentov
odbornom seminári pre stredoškolákov.
stredných škôl odborný
seminár...
Niektorí vysokoškolskí študenti z Banskej
Bystrice sú zúfalí. Tvrdia, že už takmer 3
mesiace nemôžu v mestskej doprave využívať
Študenti sú pre zablokované
zľavnené cestovné lístky. Problém vznikol ešte
karty bez zľavy
začiatkom roka pri prechode na euro. Vtedy
sa im pri dobití kreditu zablokovali karty a
dodnes nefungujú. S takýmto problémom sa na
nás obrátili študenti z Univerzity Mateja Bela.
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JUBILUJÚCA OSOBNOSŤ UNIVERZITY

ARCHITEKT UNIVERZITNÉHO PROJEKTU,
NAŠEJ PRÍTOMNOSTI A BUDÚCNOSTI
V týchto dňoch oslávil životné jubileum
významný lingvista, vysokoškolský učiteľ
a akademický funkcionár, organizátor,
kultúrny a verejný činiteľ prof. PhDr. et
Dr.h.c. Ján Findra, DrSc. Poznáme ho ako
dokonalého znalca slova a textu, jazykovedca a pedagóga. Viac ho však vnímame ako
autoritu s nesporne rozhodujúcim podielom
na vzniku Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, prvého rektora a osobnosť, ktorá v tomto akademickom
roku pokračuje v obdivuhodnom šiestom desaťročí vlastného činorodého pôsobenia v službách vzdelávania, vedy a kultúry.
Profesor Findra spojil svoje životné cesty s našou vysokou
školou na začiatku 60. rokov 20. storočia, keď po absolvovaní
vysokoškolských štúdií slovenčiny a dejepisu na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave a po niekoľkoročnom pôsobení na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov
národných škôl v Lučenci nastúpil na vtedajší banskobystrický
Pedagogický inštitút. Na Katedre slovenského jazyka a literatúry
jednej z následníckych fakúlt v štruktúre Univerzity Mateja Bela
nepretržite pracuje do dnešných dní.
Počas pôsobenia v Banskej Bystrici najskôr trpezlivo, poctivo
a zodpovedne pracoval na vlastnom odbornom raste. Prakticky
počas dvoch desaťročí nadobudol všetky tituly a vedecké hodnosti,
ktoré môže dosiahnuť pracovitý vysokoškolský učiteľ. Od vedeckej
hodnosti kandidáta filologických vied, ktorú obhájil v roku 1966,
až po vedecko-pedagogický titul univerzitného profesora, ktorý mu
prináleží od roku 1986. Súbežne sa výrazne odborne, spoločensky
a manažérsky angažoval pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania
v Banskej Bystrici.
J. Findra vstúpil na pôdu akademických funkcií v polovici 80.
rokov ako vedúci katedry. V roku 1989 bol zvolený za dekana
vtedajšej Pedagogickej fakulty. Z tejto pozície vyvinul veľké úsilie,
aby Banská Bystrica vošla do povedomia Slovenska a Slovákov
ako ďalšie univerzitné centrum, keď stál na čele širšieho kolektívu
spolupracovníkov, usilujúceho sa o založenie univerzity. Po dvojročnej systematickej príprave, náročnej komunikácii so všetkými
zainteresovanými, po zvládnutí premyslených legislatívnych krokov a po obratných rokovaniach na najvyššej úrovni sa mu v roku
1992 tento veľkolepý zámer podarilo naplniť. Tretí historický pokus
o ustanovenie univerzity v centre Slovenska bol napokon úspešný
a v Banskej Bystrici bola konštituovaná univerzita s menom svetoznámeho Slováka, učenca a polyhistora Mateja Bela.
Dnes si ani nevieme predstaviť a túto otázku si ani nekladieme,
aké vysoké školstvo by existovalo v Banskej Bystrici, ak by v roku
1992 nebola vznikla univerzita. Boli by dve samostatné fakulty
odolali konkurenčnému tlaku okolitých, koncepčne sa rozvíjajúcich vysokoškolských pracovísk, alebo by boli nútené v zmysle
vtedajších zákonov pričleniť sa k iným subjektom a jestvovať ako
ich súčasť? Vo svetle týchto súvislostí sa javí zanietenosť a úporná
snaha zakladateľov o univerzitu v Banskej Bystrici ako vysoký
stupeň predvídavosti, nadhľadu a zároveň zodpovednosti za osud
oboch škôl a ich zamestnancov.
Keďže v tej dobe bol profesor Findra poslancom Slovenskej
národnej rady, videl trochu ďalej do budúcnosti ako my ostatní.
Istotne aj preto neúnavne presviedčal všetkých okolo seba, či už
učiteľov a zamestnancov oboch vtedajších banskobystrických
fakúlt, predstaviteľov mesta a regiónu, alebo štátnych a politických

činiteľov príslušných úrovní, že univerzita v Banskej Bystrici je
pre intelektuálne a duchovné pozdvihnutie slovenskej society nevyhnutnosťou. Už vtedy jasne videl, že práve univerzitná existencia
je pre budúcnosť samotného vysokého školstva rozhodujúca. Preto
pre realizáciu tejto myšlienky obetoval množstvo svojich fyzických a psychických síl, veľa času a osobného voľna, pracovného
nasadenia a entuziazmu.
Bolo preto prirodzené, že J. Findra sa na základe vysokého
osobnostného renomé stal prvým rektorom našej univerzitnej
ustanovizne. Rozhodujúce udalosti, ich okolnosti a peripetie,
súvisiace so vznikom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
s časovým odstupom spracoval v knihe Základné míľniky na
ceste za univerzitou, ktorú UMB vydala v pätnástom roku svojho
jestvovania. Koncepciu univerzity a jej napĺňanie v rokoch 1989
– 1992 esejisticky, s memoárovými črtami predstavil s jej svetlými
i šerými stránkami. S odstupom času, keď existencia univerzity je
už samozrejmosťou, akoby to ani inak nemohlo byť, si stále viac
uvedomujeme, aké veľké sú jeho zásluhy, aký to bol priekopnícky
a dôležitý počin. Ako architekt univerzitného projektu bol už vtedy
vlastne tvorcom prítomnosti a budúcnosti nás všetkých. Dodnes
stelesňuje ideu uvádzania univerzitných ideálov do vedeckého,
spoločenského a kultúrneho života.
Profesor Findra spojil vykonávanie vrcholovej akademickej
funkcie s úlohou poslanca slovenského parlamentu. Po vzniku
samostatného štátu sa stal prvým vedúcim Kancelárie prezidenta
Slovenskej republiky. Po ukončení náročnej štátnej misie sa vrátil
na svoju univerzitu naspäť k životodarným žriedlam, z ktorých
čerpal a o čistotu ktorých vždy prejavoval hlboký záujem.
Za vedeckú, odbornú, organizátorskú a spoločenskú činnosť
získal viacero vysokých prestížnych ocenení. Okrem Zlatej
medaily Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je nositeľom
vyznamenania Rytiersky kríž s hviezdou Poľskej republiky z roku
1997 a laureátom Ceny primátora mesta Banskej Bystrice za rok
2002. Ako vyjadrenie všestranného uznania vysokých vedeckých
a osobnostných kvalít mu bol v roku 2004 udelený čestný titul
doctor honoris causa (Dr. h. c.) univerzity, ktorú zakladal a ktorú
od jej prvých dní viedol. Jeho odborný profil zaručuje úspešnosť
vedeckých projektov a podujatí, jeho práce sú ozdobou odborných
periodík a spoločenskej žurnalistiky. Jeho osobnostný status je
charakterizovaný precízne pestovanou vedou, zodpovednou, zanietenou pedagogickou činnosťou a spoločenskou angažovanosťou,
ktoré sú prepojené životnou filozofiou humanistu.
Celoživotné dielo profesora Findru si právom zaslúži ocenenie
a úctu. Uzavrime oblúk nášho jubilejného pripomenutia citátom
z jeho prednášky pri udeľovaní titulu Doctor honoris causa,
venovanej jeho celoživotnej láske – jazyku. V ňom elegantne
vyjadril jeden z vyznávaných životných princípov, ale zároveň
aj ducha našej doby: „Slovo za nič nemôže. Slovo sa nedokáže
vzoprieť, samo osebe je bezmocné, ale aj nevinné. Iba v rukách
človeka, teda slovo vyslovené alebo napísané, sa stáva nástrojom
dobra, ale aj zla. V jazyku samom – na rozdiel od človeka – nie je
uložené dobro a pravda, zlo a lož. Rovnako slúži tomu, kto hľadá
a vyslovuje pravdu, ako aj tomu, kto vedome odovzdáva lož ako
zaručenú pravdu.“
Ad multos annos, Vaša Magnificencia!

Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB
Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., FHV UMB
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Študenti FPVaMV UMB navštívili sídlo OBSE vo Viedni
Štyridsaťštyri študentov
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov dňa 5.
marca 2009 navštívilo sídlo
Organizácie pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe (OBSE)
vo Viedni. Návšteva sídla tejto
diplomatickej inštitúcie bola
súčasťou programu odbornej
exkurzie, ktorú pre študentov
zorganizovala Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV v spolupráci
so Stálou misiou Slovenskej
republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni
a Sekretariátom OBSE.
Počas viac ako štvorhodinového pobytu v paláci
Hofburg, situovanom priamo
v centre rakúskej metropole,
v ktorom sídlia hlavné orgány
OBSE, si študenti najskôr
vypočuli prednášku o inštitucionálnom usporiadaní a
aktivitách tejto medzinárodnej
organizácie a následne naživo
pozorovali priebeh zasadnutia
Stálej rady OBSE za účasti 56
veľvyslancov účastníckych
štátov. Po skončení zasadnutia
Stálej rady nasledovalo stretnutie so slovenským veľvyslancom Jurajom Macháčom
a členkou Stálej misie SR

Katarínou Žákovou, ktorí
trpezlivo a ochotne odpovedali
na všetky otázky študentov
týkajúce sa nielen činnosti OBSE, ale aj slovenskej
diplomatickej služby a iných
diplomatických inštitúcií.
Atraktívnu príchuť stretnutiu
so slovenskými diplomatmi,
ktoré sa nieslo vo veľmi priateľskom a otvorenom duchu,
istotne dodala aj skutočnosť,
že sa konalo v miestnosti, kde
iba niekoľko minút predtým
prebiehali diplomatické rokovania v rámci zasadnutia Stálej
rady OBSE.
Študenti na exkurzii ocenili predovšetkým možnosť
nazrieť do „zákulisia“ diplomacie a konfrontovať svoje
teoretické poznatky s diplomatickou praxou. Mnohých
zaujala aj jedinečná atmosféra
Viedne, ktorú si po skončení
odborného programu niektorí
vychutnali prechádzkou po
meste aj napriek daždivému
počasiu. Ďalších štyridsať
študentov FPVaMV zažije túto
atmosféru 7. mája 2009, počas
ďalšej odbornej exkurzie do
sídla OBSE.
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

„Do inštitúcií služobným vchodom“
Súčasťou komplexnej prípravy študentov študijného
programu európske kultúrne štúdiá (EKŠ) na výkon budúceho
povolania je prax. Počas nej študent získava odborné poznatky,
nevyhnutné pre úspešné uplatnenie na trhu práce. Jej cieľom je
bezprostredná vlastná skúsenosť, ktorá má potvrdiť veci naučené (vypočuté, načítané). Jej úlohou je motivovať, aktivovať,
rozvinúť odborné myslenie, aplikovať nadobudnuté vzdelanie
a rozvíjať schopnosti. Skúsenosti získané praktickým dotykom
s reálnou skutočnosťou sú neprenosné, preto je dôležitá osobná
zainteresovanosť každého študenta. Štúdium EKŠ sa na Fakulte
humanitných vied Univerzity Mateja Bela realizuje štvrtý rok.
Prví absolventi bakalárskeho štúdia našli lukratívne uplatnenie
v praxi, a tí, ktorí ho zatiaľ nehľadali, pokračujú v magisterskom
štúdiu.
Obidva stupne štúdia sú podmienené absolvovaním praxe. Splniť túto podmienku je zdanlivo ľahké. Ale naozaj len
zdanlivo. Študent si kladie otázku – kam pôjdem na prax, čo
mi prax prinesie, nebude len formálna? Aby sme kompetentne
zodpovedali tieto a iné otázky, katedra má premyslený aj efektívny systém praxe. Jednu jej etapu sme nazvali „Do inštitúcií

služobným vchodom“. Jedná sa o bázový stupeň a jeho úlohou
je zorientovať sa v kultúrnych inštitúciách, ich štruktúre, systéme
a náplni práce. Pred časom by sa to dalo nazvať exkurziou do
múzea (knižnice, úradu...). Pre nás je to však návšteva služobným
vchodom. Študent je informovaný, a teda má isté predstavy a
očakávania z budúcej návštevy inštitúcie. Katedra oslovuje
pracovisko, inštitúcie, úrady, vedie rokovania s kompetentnými
pracovníkmi, pripraví obsahový scenár a časový harmonogram.
V inštitúcii, ktorá musí korešpondovať s obsahom študijného
programu, nás prijmú ako skupinu, ktorá má vážny záujem
dozvedieť sa o fungovaní pracoviska viac než len z pohľadu
klienta, návštevníka, alebo nezaujatého pozorovateľa. Priamo na
mieste dostane študent dostatok informácií, aby sa zorientoval
v otázke svojho budúceho uplatnenia. Má dostatok informácií,
aj času na výber inštitúcie pre efektívne a zmysluplné absolvovanie praxe.
Tieto návštevy „služobným vchodom“ sú ponúkané študentom všetkých ročníkov európskych kultúrnych štúdií, aby
nadobudli prehľad o budúcom možnom pracovisku.
Takto sme pripravili návštevu napr. v Úrade priemyselného
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vlastníctva SR, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Divadla tanca, čakajú nás na Mestskom úrade Banská Bystrica.
V pláne máme mnohé pracoviská, s ktorými uzavierame
zmluvy o budúcej študentskej praxi.
V študentských reflexiách sme si prečítali takéto postrehy
a dojmy:
„O úrade priemyselného vlastníctva som vedela len to, že je
to názov zastávky MHD a že je to červená budova. Až počas našej
exkurzie som sa dozvedela, že je to úrad na úrovni ministerstva
a poskytuje prácu mnohým ľuďom z okresu.“
„Len na exkurzii som sa dozvedela, že Patentový úrad a Úrad
priemyselného vlastníctva SR je to isté. Prekvapilo ma, že len
štyri naše výrobky sú vo svete chránené ochrannou značkou.“
„Zaujali ma patenty na všetky televízne programy, fascinoval
ma archív, internetová databáza patentov. Ktovie, možno som
práve navštívila svoje budúce pracovisko...“
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„Až našou návštevou som zistila, že Štátna vedecká knižnica nie je len miesto, kde je zhromaždená kopa kníh, ktoré si
môže čitateľ požičať a potom zas vrátiť. ŠVK je priam posvätné
miesto, kde sa pohodlne usadíš v kresle, počúvaš hudbu, listuješ
v časopise...) a to krásne vedecké ticho, nabité decibelmi hluku
vašej duše...“
„Už viem, že Štátna vedecká knižnica je miesto, ktoré mi
uľahčí štúdium na vysokej škole.“
„Študovňa v podkroví bude tým miestom, kde bude vznikať
moja bakalárska práca.“
„Očarilo ma bohatstvo informácií a vzácnych publikácií
v Centre ruských štúdií, Študovňa viazaných periodík, audiovizuálnych dokumentov…“.
PaedDr. Helena Bálintová, PhD.
Katedra EKŠ FHV UMB

Medzinárodný projekt TANDEMS–GO
spája pracoviská UMB

Vzájomné prepojenie a komunikácia medzi generáciami
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT)
je základnou myšlienkou projektu, ktorý finančne podporuje
Európska komisia z programu Grundvight Celoživotné vzdelávanie – Učiace sa partnerstvá. Projekt získal v rámci evaluačného
procesu v prihlasovacom konaní veľmi vysoké hodnotenie
Európskej komisie a úspešne sa realizuje od augusta uplynulého
roku. Termín ukončenia je júl 2010.
Medzinárodný projekt s názvom TANDEMS–GO sa realizuje
v rámci spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami v rôznych
európskych krajinách: Poľsko, Turecko, Francúzsko, Portugalsko, Malta, Grécko, Slovinsko a Slovensko, ktoré reprezentuje
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Riešiteľmi a participantmi projektu v rámci UMB sú zamestnanci a študenti Ekonomickej fakulty, Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov a Univerzity tretieho veku.
Tento medzigeneračný projekt sa zameriava na starších
a rovnako aj mladých ľudí z rôznych oblastí spoločnosti, vrátane
takých, ktorí tvoria tzv. marginálne skupiny. Ambíciou projektu
je podporiť získanie a rozvoj počítačovej gramotnosti generácie
45+. Zástupcovia tejto generačnej skupiny sa v rámci projektu
nielen naučia novým zručnostiam a posilnia svoju pozíciu na trhu
práce, ale delia sa o svoje životné skúsenosti a príbehy so svojimi mladými partnermi – študentmi stredných, resp. vysokých
škôl. Mladí ľudia pracujú v pároch s dospelými a komunikácia
prebieha prostredníctvom internetu, čím sa zlepšuje vzdelanosť
a zručnosť obidvoch partnerov pri práci s informačno-komunikačnými technológiami. Predmetom záujmu sú témy ako
napríklad mestá, školy, história, práca, dodržiavanie ľudských
práv, zdravie a i.

Ciele projektu:
motivovať celú spoločnosť tak, aby si osvojila láskavý
a starostlivý prístup k starším občanom a pomohla zlepšiť
celkovú kvalitu ich života, motivovať starších ľudí, aby získali
počítačovú zručnosť, sebavedomie a sebaúctu. Mladí ľudia si
obohatia vedomosti, napr. z histórie a budú môcť porovnávať
zmeny v spoločnosti v minulosti so súčasnosťou, získať väčší
rešpekt voči štúdiu a vzdelaniu vôbec, motivovať partnerov,
vytvoriť priestor pre spájanie vedomostí z rôznych oblastí, rozvinúť komunikačné zručnosti a počítačovú vzdelanosť, kritické
a kreatívne myslenie a riešiť problémy, sprístupniť partnerom
nové zdroje poznania a umožniť kontakty s novými ľuďmi.
Spoločný projekt sprístupní partnerom nové zdroje poznania
a umožní kontakty s novými ľuďmi. Materiál k navrhovaným
témam – napr. ľudské práva alebo história – je ľahko dostupný
a nenáročný na financie. Internet poskytuje návod a veľké
množstvo materiálu, ktoré umožní partnerom študovať a diskutovať, vymieňať si poznatky a názory. Cieľom projektu je práca
v generačne rôznorodých dvojiciach, resp. tíme, ktorá pomôže
získať väčší rešpekt voči štúdiu a vzdelaniu vôbec, motivovať
partnerov, vytvoriť priestor pre spájanie vedomostí z rôznych
oblastí, rozvinúť komunikačné zručnosti a počítačovú vzdelanosť, kritické a kreatívne myslenie a riešiť problémy. Aktuálne
informácie o priebehu, aktivitách a výsledkoch projektu je
možné nájsť na web stránke Ekonomickej fakulty v časti Projekty, prípadne u koordinátora a riešiteľov projektu uvedených
na tejto stránke.
PhDr. Mária Badinská, PhD.
Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
Projekt Tandem-Go
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Minister vnútra hovoril o národnej bezpečnosti
Päť rokov po vstupe Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie nás klasická vojenská agresia
ohrozuje oveľa menej ako tomu bolo v minulosti. Naša bezpečnosť je však závislá aj od množstva nevojenských rizík.
Kľúčovým míľnikom v rámci ochrany bezpečnostných záujmov
štátu bol vstup Slovenskej republiky do schengenského priestoru
a pripojenie sa k schengenskému informačnému systému. Počas
diskusie, ktorú zorganizovala Slovenská atlantická komisia pri
FPVaMV UMB, to uviedol minister vnútra SR Róbert Kaliňák.
Pomocou tohto systému sa zefektívnila práca polície a vyšetrilo
sa množstvo dovtedy nevyriešených prípadov. Systém sa tak stal
účinným nástrojom v boji proti kriminalite.
V súvislosti s naším vstupom do schengenského priestoru
sa hovorilo aj o problematike nelegálnej migrácie, pričom Slovenská republika má podľa slov ministra vnútra pre migrantov
vo väčšine prípadov iba tranzitný význam. Dôvodom majú byť
okrem ekonomických aj sociálne faktory. Ide najmä o neexistenciu zázemia pre ilegálnych migrantov, keďže sa na našom
území nevyskytujú významnejšie komunity z krajín ich pôvodu,
ako je tomu v krajinách západnej Európy. Minister vnútra počas
diskusie so študentmi ocenil zabezpečenie slovensko-ukrajinskej
hranice, čím sa počet ilegálnych migrantov znížil. Prispelo to
k posilneniu dôveryhodnosti Slovenskej republiky v zahraničí.
Stretnutie sa uskutočnilo 16. februára 2009 na pôde Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Nadviazalo
na decembrové udelenie ceny Slovenskej atlantickej komisie za
rozvoj transatlantických vzťahov Róbertovi Kaliňákovi za jeho
pôsobenie v období pred vstupom SR do euroatlantických štruktúr, keď predsedal Brannobezpečnostnému výboru NR SR.
Milan Šuplata
interný doktorand FPVaMV UMB

Jaroslav Baška: Bezpečnosť nie je samozrejmosť
Dňa 24. februára 2009 minister obrany
SR Jaroslav Baška v rámci diskusie so
študentmi v Banskej Bystrici hovoril o
tom, aký význam má jeho rezort pre štát a
jeho občanov a čo nám prinieslo päťročné
členstvo v NATO a EÚ. J. Baška potvrdil,
že členstvom v NATO armáda potrebuje
menej finančných zdrojov zo štátneho
rozpočtu. Zároveň zdôraznil, že členstvo
v NATO nám dovoľuje zmenšovať, ale
profesionalizovať armádu a budovať
malé, ale efektívne mobilné expedičné
sily. Pri príležitosti piateho výročia vstupu
SR do Severoatlantickej aliancie je podľa
jeho slov potrebné uvedomiť si, že hoci sa
v súčasnosti necítime ohrození, naša bezpečnosť „nie je samozrejmosť“. Naopak,
okrem ochrany štátu pred vojenskými
hrozbami, je v dnešnej dobe potrebné
vnímať aj nové druhy hrozieb, akými sú
prerušenia energetických tokov, alebo
kybernetické útoky. Ako dodal, „...je zlé
vnímať to tak, že keď sme v NATO a EÚ,
tak nám nič nehrozí“.
Za 15 rokov existencie ozbrojených
síl samostatnej SR sme sa podľa Bašku
zúčastnili 31 operácií v 21 krajinách

sveta, pričom ako stabilná a demokratická
krajina máme podľa neho „...povinnosť
pomáhať iným národom, nemôžeme byť
len pasívnym prijímateľom bezpečnosti“.
V súvislosti s hospodárskou krízou minister obrany uviedol, že hoci dochádza
k škrtaniu výdavkov, obranyschopnosť
Slovenskej republiky a naše záväzky
voči NATO to nijako neohrozí. Finančnú krízu rezort
na druhej strane využije v
prospech zefektívňovania
svojej činnosti. Kríza však
môže spomaliť proces modernizácie ozbrojených síl.
Prednášku, ktorá sa
uskutočnila na pôde Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici
zorganizovala Slovenská
atlantická komisia s cieľom podporiť diskusiu o
bezpečnostných otázkach v
čase výročia vzniku OS SR
(ASR), vstupu Slovenska do
euroatlantických štruktúr a

založenia NATO. Rokovania o potrebe
novej Strategickej koncepcie NATO budú
dominovali aprílovému samitu, na ktorom
aliancia oslávila svoje 60. narodeniny.
Milan Šuplata
interný doktorand FPVaMV UMB
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Učitelia z KETM PF UMB v Cambridge (Veľká Británia)
V dňoch od 2. decembra 2008 do 28.
februára 2009 absolvoval ThDr. Pavel
Hanes, PhD. a doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. z Katedry evanjelikálnej
teológie a misie Pedagogickej fakulty
UMB výskumný pobyt v Tyndale House
v Cambridge.
Tyndale House vznikol pred vyše
60-timi rokmi a dnes je uznávaný ako
významné medzinárodné knižničné centrum pre biblický výskum s možnosťou
ubytovania a práce priamo v priestoroch
knižnice (http://www.tyndalehouse.com/
Doorway.htm). Tyndale House predstavuje jedno z výskumných pracovísk,
pridružených ku Cambridge University.
Knižnica má špičkovú zbierku publikácií
v oblasti biblických vied – od starovekých jazykov po najnovšie teologické
diskusie.
Výskumný projekt Text and Canon
v Tyndale House, v rámci ktorého bol
sponzorovaný pracovný pobyt P. Hanesa
a D. Hanesovej, vznikol zo zámeru hlbšie
preskúmať súčasné poznatky o spoľahlivosti biblického kánonu v jeho dnešnej
podobe. Vlastný výskum P. Hanesa spo-

číval v štúdiu textu Skutkov apoštolských
v Kódexe D (Bezae Cantabrigiensis). D.
Hanesová – vzhľadom na pedagogickokatechetické zameranie jej práce – sa
venovala štúdiu biblických zdrojov a
štúdiu metodiky prístupu k biblickým
rukopisom v Tyndale House pre účely
tvorby kurikula náboženskej výchovy.
Okrem priamej výskumnej činnosti sa
D. Hanesová a P. Hanes zúčastnili niekoľkých medzinárodných seminárov a konferencií („New Testament and Christology“,
„Methods in Epigraphy“, „Learning
Together“, „Theological Perspectives on
Canon“, „History of New Testament Textual Criticism“). D. Hanesová nadviazala
kontakty s viacerými výskumníkmi v oblasti edukácie a učiteľmi z Hughes Hall
College, Von Hugel Institute – Centre for
Educational Research and Development,
a najmä Faculty of Education a Homerton
College, Cambridge University (Dr. L.
Haargreaves, prof. D. Bridges, prof. M.
Galton a i.), ako aj s predstaviteľmi Univerzitnej knižnice Cambridge University.
Mala možnosť realizovať niekoľko pozorovaní v rámci seminárov pregraduálnej

University of Cambridge – stará a nová budova Pedagogickej fakulty

a postgraduálnej prípravy budúcich učiteľov. V rámci pobytu bola D. Hanesová
pozvaná prezentovať výsledky vlastného
výskumu Moral and Religious Education in Eastern Europe v Tyndale House
a na Pedagogickú fakultu Cambridge
University. Táto práca bola podporovaná
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
na základe zmluvy č. APVV-0372 -06.
Doc. PaedDr. D. Hanesová, PhD.,
ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Katedra evanjelikálnej teológie
a misie PF UMB

Knižnica v Tyndale House

Homerton College

Modernizácia študijných programov cestovného ruchu v Bielorusku
Ekonomická fakulta UMB je jedným z partnerov v projekte
TEMPUS, ktorého základným cieľom je modernizácia a implementácia podnikovo-hospodársky orientovaných študijných
programov cestovného ruchu na bieloruských univerzitách
(MIBET). Bieloruský vysokoškolský systém je v súčasnosti
v procese prestavby. V snahe podporiť tento proces, zvýšiť
kvalitu vysokoškolského vzdelávania a podporiť jeho medzinárodný charakter bol v Bielorusku v roku 2007 prijatý nový
vysokoškolský zákon. Na základe toho sa zaviedol od septembra
2008 dvojstupňový systém vzdelávania. To bol podnet na výmenu skúseností medzi univerzitami v EÚ a Bieloruskom v rámci
Bolonského procesu. Aj keď Bielorusko doteraz nepristúpilo
k Bolonskej zmluve, zo strany bieloruských univerzít je snaha
o intenzifikáciu vzťahov s partnermi v EÚ, modernizácia a posilnenie podnikovo-hospodárskeho zamerania vysokoškolského
štúdia cestovného ruchu.

Na základe prieskumu potrieb predstaviteľov bieloruského
verejného a súkromného sektora cestovného ruchu a bieloruských univerzít pripravujúcich absolventov pre cestovný ruch
bolo vytvorené konzorcium. Členmi konzorcia sú Bieloruská
štátna ekonomická univerzita v Minsku (Vysoká škola cestovného ruchu založená v roku 1993, kde je možné študovať manažment cestovného ruchu, manažment hotelierstva a pohostinstva,
manažment sanatórií a kúpeľov), Bieloruská štátna univerzita
telesnej kultúry v Minsku (ide o rezortnú vysokú školu, na
ktorej Inštitút cestovného ruchu založený v roku 2005 ponúka
štúdium cestovného ruchu a hotelierstva), Bieloruská štátna
univerzita v Minsku (Fakulta medzinárodných vzťahov od roku
1999 ponúka štúdium medzinárodného manažmentu cestovného
ruchu), Štátna Puškinova univerzita v Breste (na Geografickej
fakulte je cestovný ruch a manažment exkurzií, na Fakulte športu
je šport a cestovný ruch, na Fakulte práva a hospodárstva je
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podniková ekonomika v športe a medzinárodný cestovný ruch),
Štátna Kupalova univerzita v Grodne (na Fakulte humanitných
vied sa študuje medzinárodný manažment cestovného ruchu,
cestovný ruch a pohostinstvo), Štátna Mašerova Univerzita vo
Vitebsku (na Fakulte histórie sa študuje kultúrne dedičstvo a medzinárodný manažment cestovného ruchu). Ďalším partnerom
konzorcia je oddelenie cestovného ruchu na Ministerstve športu
a cestovného ruchu, oddelenie pre vysoké školy na Ministerstve
vzdelávania, Národná agentúra pre cestovný ruch, Republikový
zväz organizácií cestovného ruchu.
Partnermi v projekte MIBET z krajín EÚ sú Univerzita
Paderborn (Nemecko), Európska akadémia Bolzano (Taliansko), Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Vysoká škola
ekonomická Praha. Manažérom projektu je Kaufmann Unternehmensberatung.
Príprava absolventov pre cestovný ruch je koncentrovaná
do hlavného mesta Minska, kde po skončení štúdia nachádzajú
aj uplatnenie, pritom ostatné regióny v štáte majú nedostatok
kvalifikovaných absolventov pre cestovný ruch, osobitne v regiónoch Brestu, Grodna a Vitebska. Okrem toho postupujúca
internacionalizácia cestovného ruchu predpokladá zlepšenie
konkurencieschopnosti Bieloruska na medzinárodnom trhu
cestovného ruchu.
Snahou je harmonizácia vzdelávacieho systému, prehĺbenie
výmeny odborných poznatkov pri podnikovo-hospodárskej
orientácii vzdelávania v cestovnom ruchu, výmena učiteľov
a študentov medzi bieloruskými univerzitami a partnermi
v štátoch EÚ. To však predpokladá kompatibilitu študijných
programov a systému uznávania študijných výsledkov.
V dňoch 16. až 20. februára 2009 sa v Minsku konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia UMB.
Na stretnutí domáci partneri prezentovali svoje skúsenosti
z prípravy absolventov pre cestovný ruch a partneri z krajín EÚ
skúsenosti so zavádzaním kreditového systému na univerzitách
a v štúdiu cestovného ruchu. Rokovacími jazykmi s ohľadom

na partnerov bola ruština a nemčina. Prorektorka prof. Vetráková, doc. Kučerová a prof. Gúčik prezentovali prípravu na
zavedenie kreditového systému v SR a na UMB, 45 rokov
skúseností z prípravy absolventov pre cestovný ruch v SR,
zavedenie kreditového systému v štúdiu cestovného ruchu na
Ekonomickej fakulte UMB. V máji a októbri 2009 sa uskutočnia
ďalšie workshopy, na rok 2010 sú plánované mobility bieloruských učiteľov a študentov na univerzitách v partnerských
štátoch EÚ. Konečným cieľom projektu je:
kvalitatívne zlepšenie vysokoškolského vzdelávania, prijatie
európskych štandardov a napojenie bieloruských vysokých škôl
na európsky vzdelávací systém,
zavedenie dvojstupňového systému štúdia a ECTS v štúdiu
cestovného ruchu na bieloruských partnerských školách,
štrukturálna a obsahová modernizácia učebných plánov v nadväznosti na požiadavky národných a európskych vzdelávacích
štandardov,
posilnenie podnikovo-hospodárskej orientácie prípravy absolventov pre cestovný ruch a posilnenie transferu know-how
medzi EÚ a Bieloruskom, ako aj medzi Minskom a bieloruskými
regiónmi,
vytvorenie a implementácia nových podnikovo-hospodársky
orientovaných kurzov do študijných programov na bieloruských
partnerských vysokých školách,
zabezpečenie terajších a budúcich potrieb bieloruského sektora
cestovného ruchu vysokoškolsky kvalifikovanými absolventmi,
ktorí zabezpečia dlhodobý rast medzinárodnej konkurenčnej
schopnosti,
podpora dlhodobých partnerstiev v oblasti vzdelávania v cestovnom ruchu medzi partnerskými inštitúciami v Bielorusku
a štátmi EÚ,
rozšírenie výsledkov riešenia projektu na ďalšie bieloruské
vysoké školy.
Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ekonomická fakulta UMB

Fakulta humanitných vied UMB
podpísala zmluvu o spolupráci s rádiom ONE
V zmysle Dlhodobého plánu rozvoja FHV UMB na roky 2008 –
2013 v oblasti propagácie, Fakulta humanitných vied UMB podpísala
zmluvu o spolupráci s Rádiom ONE. Cieľom spolupráce zúčastnených
strán je vzájomná propagácia. Z pohľadu fakulty ide o prezentáciu
fakultných, katedrových a študentských aktivít a Rádio ONE, ako
mediálny partner FHV, ich bude šíriť medzi svojich poslucháčov.
Fakulta vytvára tiež propagačný priestor na svojej web stránke www.
fhv.umb.sk s uvedením loga Rádia ONE, ako i tlačených podôb v
materiáloch fakulty.
Pre konkretizáciu prezentácie aktivít katedier i fakulty v Rádiu
ONE sa obraciam na pedagógov fakulty o priebežné nahlasovanie požiadaviek na zverejňovanie, a to so stručným popisom aktivity. Ide napr. o zaujímavé konferencie, semináre, informácie o významných návštevách osobností, študentské aktivity, podujatia
a úspechy; a najmä informovanosť stredoškolskej mládeže o fakultných štúdiách. Návrhy na zverejňovanie v Rádiu ONE zasielajte
na adresu referátu rozvoja FHV UMB rozvoj@fhv.umb.sk i s uvedením kontaktnej osoby pre upresnenie obsahu prezentácie. Pre
naplnenie zmluvnej spolupráce budeme radi, ak prispejete i inými návrhmi na propagáciu Rádia ONE. Zmluva o spolupráci medzi
FHV UMB a Rádiom ONE je zverejnená na http://www.fhv.umb.sk v Dokumentoch FHV UMB ako interný materiál prístupný
pre FHV UMB.
PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.
prodekan pre informatizáciu a rozvoj FHV UMB
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Workshop na pôde
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.
Jedným z kľúčových momentov spolupráce Ing. Jozefa
Priesola, interného doktoranda Katedry environmentálneho manažérstva Fakulty prírodných vied UMB, s vrcholovým vedením
spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., pri riešení
doktorskej dizertačnej práce, o ktorej sme informovali v rámci
príspevku Spolupráca Katedry environmentálneho manažérstva
a Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. (Spravodajca UMB,
ročník 15/číslo 2, november – december 2008), bola uskutočnená interná odborná stáž Ing. J. Priesola na úseku riaditeľstva
spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (ďalej len
VSR, a.s.). Poslaním a zameraním odbornej stáže bolo získavať
praktické poznatky, skúsenosti a nadobudnuté teoretické vedomosti transformovať do reálnych návrhov pre vrcholové vedenie
spoločnosti, vedúce k neustálemu zlepšovaniu certifikovaného
IMS. V tejto súvislosti bola pre vrcholové vedenie spoločnosti
VSR, a.s., Ing. Priesolom spracovaná štúdia s názvom Analýza

a vyhodnotenie rozdielov medzi jednotlivými článkami špecifikácie BSi OHSAS 18001:1999 a normy STN OHSAS 18001:2008
v nadväznosti na implementovaný a certifikovaný IMS, ako
aj konkrétny návrh na zlepšenie aktuálneho stavu štruktúry
a rozsahu dokumentácie IMS v rámci internej počítačovej siete
VSR, a.s., s názvom Zlepšenie usporiadania a štruktúry dokumentácie IMS v internej počítačovej sieti spoločnosti Vodárenská
spoločnosť Ružomberok, a.s. – uvedený návrh sa
po rozhodnutí vrcholového vedenia VSR, a.s.,
zrealizoval. Súčasťou stáže bolo po poverení
vrcholovým vedením vykonanie interného auditu
IMS. Nosnou časťou odbornej stáže bola realizácia experimentálnej časti doktorskej dizertačnej
práce. Významnou skutočnosťou bola aj participácia na kontrolnom externom audite IMS ako externý pozorovateľ, ktorý vykonali špecializovaní
audítori. V nadväznosti na zrealizované odborné
aktivity Ing. Priesola nielen počas stáže, bol na
pôde spoločnosti VSR, a.s., dňa 26. marca 2009
uskutočnený v poradí druhý workshop, ktorého
poslaním bolo prezentovať parciálne výstupy, závery a odporúčania vyplývajúce z dotazníkového
prieskumu, ktorý bol zameraný na identifikáciu
a zhodnotenie subjektívneho názoru jednotli-

vých skupín zamestnancov spoločnosti na implementovaný
a certifikovaný IMS, ako aj definované teoreticko-praktické
prístupy na zlepšenie aktuálneho stavu návrhom uplatňovania
princípov stakeholder manažmentu v súvislosti s proaktívnym
integrovaným riadením zahŕňajúcim aj zainteresované strany.
Účastníkmi workshopu boli predstavitelia vrcholového vedenia
spoločnosti, predstavitelia takticko-operatívneho riadenia spoločnosti a ostatní zainteresovaní zamestnanci VSR, a.s. Katedru
environmentálneho manažérstva FPV zastupoval Ing. Marek
Drimal, PhD., prodekan pre rozvoj a informatizáciu FPV UMB,
Ing. Jozef Priesol a Ing. Gabriel Fabian. Okrem uvedených skutočností boli pre vrcholové vedenie spoločnosti Ing. Priesolom
spracované a na workshope odovzdané dve brožúry v tlačenej
a elektronickej forme, ktoré svojou problematikou reflektujú
na parciálne výstupy z výskumu doktoranda a na konkrétne
proaktívne návrhy spracované pre vrcholové vedenie spoločnosti v súvislosti s problematikou
workshopu Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu realizovaného
v spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Integrovaný
manažérsky systém vodárenskej
spoločnosti zahŕňajúci aj zainteresované strany – proaktívne integrované riadenie.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným stranám za účasť na
workshope, osobitne doc. Ing.
Jaroslavovi Demkovi, CSc., prokuristovi a riaditeľovi VSR, a.s.,
ako aj celému vrcholovému vedeniu spoločnosti za venovaný čas
pri plánovaní a realizovaní uvedeného odborného podujatia a za
umožnenie absolvovať podnetnú
odbornú stáž. V neposlednom
rade sa na workshope prerokovali ďalšie prístupy k vzájomnej
spolupráci medzi Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a.s.,
ako reálnou organizáciou z praxe a Katedrou environmentálneho
manažérstva FPV UMB.
Ing. Jozef Priesol
interný doktorand KEM FPV,
www.jozefpriesol.sk
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PRÍSPEVKY ŠTUDENTOV

Dni frankofónie
Študentská organizácia Efpolit – Asociácia frankofónnych
študentov – v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom na
Slovensku a za podpory Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov aj tento rok zorganizovala sériu prednášok v
rámci osláv Dní frankofónie v dňoch 10. a 11. marca. Svojou
návštevou nás tentoraz poctili chargé d´ affaires z Kancelárie
kanadského veľvyslanectva na Slovensku Georges Lemieux,
riaditeľ Odboru pre OSN a odborné organizácie systému
OSN z Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Varšo a
Jacques Bortuzzo, atašé pre spoluprácu v oblasti francúzštiny
z Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku. Každý z nich
vystúpil s prednáškou na zaujímavú tému.
S prednáškou na tému Frankofónia v Kanade sa ako prvý
študentom v plnej aule prihovoril Georges Lemieux. V nej
sa najprv venoval všeobecnému vykresleniu terajšej jazykovo-kultúrnej situácie v Kanade. Podľa jeho slov až štvrtina
populácie je frankofónna, ale väčšina žije v Québecu a Novom
Brunšviku. Po pripomenutí základných údajov o spoločenstve
skeho veľvyslanectva na Slovensku. Uviedol, že medzi
žiakmi a študentmi klesá počet tých, čo sa učia francúzsky
jazyk. Vysvetlil, že pojem frankofónia dnes už neznamená
len spoločenstvo ľudí hovoriacich po francúzsky, ale aj
inštitúcie na štátnej úrovni plniace určité ciele. K úskaliam, ktoré moderná francúzština v poslednej dobe prekonáva, patria napríklad problémy spojené s gramatikou
a feminizáciou názvov povolaní. V tomto momente sa
zapojili aj frankofónni študenti. Zaujímali sa okrem iného
o názor pána Bortuzza na rôzne kuriozity v používaní
francúzštiny, s ktorými sa stretli osobne. Na záver vyjadril
presvedčenie, že zachovať francúzsky jazyk v Európe
znamená tiež zachovať kultúrne bohatstvo.
Ďalší ročník osláv Dní frankofónie bol zavŕšený popoludňajším premietaním francúzskeho filmu. Dúfame, že
úspešná séria každoročných podujatí pri tejto príležitosti
bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch s rovnakým,
ak nie s väčším úspechom.
Zuzana Koperová
frankofónnych krajín sa obšírnejšie venoval cieľom, ktoré
si Kanada vytýčila ako člen spoločenstva. Poslucháčom
vysvetlil úlohu, akú francúzsky jazyk zohráva v zjednotení štátov pri dosahovaní spoločných cieľov v oblasti
politickej, ekonomickej, kultúrnej a sociálnej. Prednáška
bola atraktívna aj pre poslucháčov, ktorí nehovoria francúzsky zásluhou simultánneho tlmočenia.
Svojou návštevou nás poctil aj Ján Varšo z Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorý svoju prednášku
rozčlenil do troch častí. V prvej študentom stručne načrtol
históriu vzniku Organizácie frankofónnych krajín (OIF),
ku ktorej priložil aj niekoľko osobných skúseností s touto
organizáciou. V druhej časti sa zameral na summit OIF,
ktorý bol v októbri minulého roku v Québecu za účasti
sedemdesiat krajín. Podrobne vysvetlil rozdiely medzi
členskými štátmi, pridruženými členmi a pozorovateľskými krajinami. V poslednej časti sa venoval úlohe
Slovenska ako pozorovateľskej krajiny. Našou hlavnou
úlohou je podporovať šírenie francúzskeho jazyka.
Práve francúzskemu jazyku sa špeciálne venoval aj
posledný z prednášajúcich Jacques Bortuzzo z Francúz-
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Symbióza regionálnej kooperácie na kultúrno-estetickom
podklade vyjadrená vernisážou fotografií o vode
V spolupráci Tatranskej galérie Poprad,
Francúzskeho veľvyslanectva, Prešovského samosprávneho kraja a Mesta Vysoké Tatry sa dňa 7. 2. 2009 uskutočnila
vernisáž fotografií v Starom Smokovci
v priestoroch vily Flóra. Na príprave sa
podieľali a spolupracovali aj partneri –
Laboratórium CNRS-IDEAT; Univerzita
Paríž 1, Panthéon Sorbonne a Katedra
európskych kultúrnych štúdií Fakulty
humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Vernisáž fotografií sa uskutočnila pri
príležitosti otvorenia výstavy fotografií s
tematikou VODY. Vody, ako najdôležitejšej substancie nášho života i života na
Zemi. Fotografi, umelci a vedci sa snažili
svojou autentickou autorskou výpoveďou
podať svedectvo a obraz o krásach, rozmanitosti, rôznych podobách i tvaroch
vody, ktorá sa nám dennodenne prihovára
prostredníctvom svojich rôznorodých
skupenstiev a foriem. Chceli nám priblížiť
jej význam, dôležitosť, ba aj nevyhnutnosť
a dominantné postavenie v našich životoch
práve prostredníctvom záberov, ktoré zachytávajú unikátnosť okamihu a detailov
miesta i času, s ktorým je voda od nepamäti
spätá. Otvorenie vernisáže prebehlo za
sprievodu hry na akordeón, ktorá vyjadrovala našu národnú hudobnú identitu. Clivé
melódie a tóny chytili za srdce iste nielen
účastníkov vernisáže slovenského pôvodu,
ale aj hostí zo zahraničia, ktorí svojou prítomnosťou poctili toto podujatie a prejavili
záujem o našu kultúru presahujúcu hranice
nášho štátu. Slávnostný príhovor predniesol prof. Michel Sicard, pôsobiaci na
parížskej Sorbonne, ktorý okrem vďaky za
realizáciu tohto projektu vyjadrenej kurátorovi výstavy Philippeovi Sanguinettimu,
poďakoval aj organizátorke výstavy Anne
Ondrušekovej a jej spolupracovníkom,
bez ktorých by realizácia tejto myšlienky

nebola možná. Výrazné poďakovanie
za pomoc pri realizácii a riešení problémov s tým spojených si odniesol aj
prítomný podpredseda Prešovského
samosprávneho
kraja Milan Baran. Príhovor prof.
Sicarda sa niesol
v duchu obdivu
a vzdania poklony vode, ktorá má
svoje miesto nielen Sprava: prof. Sicard, prof. Rouet, Milan Baran, Balazs Kulcsar, Dr.
v umeleckom vy- Bálintová, Dr. Pálková a študenti ŠP EKŠ
jadrení, ale hlavne
rieky a životom človeka, ktorý si ako rieka
v mimo umeleckej sfére a zužitkovaní
vytvára svoj vlastný tok od malého a slavo vede, priemysle a v dnešnej dobe
bého pramienka, vytváraním meandrov
vedecko-informačnej spoločnosti má
nebezpečným terénom až po mohutný
nezastupiteľné miesto a funkciu aj vo
a ustálený tok rieky, ktorá bola, je a vždy
výskume. Využitie vody a poznatkov
bude sprevádzať človeka jeho životnou
o nej v procese vývoja a výskumu nových
cestou. Naša vďaka patrí organizátorke
technológií, ktorých cieľom je dosiahnutie
exkurzie na vernisáž pre nás, študentov
progresu a prosperity, je aj hlavným bodom
ŠP EKŠ, PaedDr. Janke Pálkovej, ktorá
v spolupráci dvoch, na prvý pohľad nie
zo všedného sobotňajšieho dňa urobila
veľmi príbuzných regiónov, Prešovského
sviatok.
a regiónu Vysokých Pyrenejí vo FrancúzNa výstave fotografií boli vystavované
sku. Univerzálnosť predstavovaného živlu
obrazy týchto fotografov: Igor Grossmann/
spojila umelcov, politikov a predstaviteľov
Slovensko, Hans Einar Johannessen/Nórregiónov s cieľom spoločnej kooperácie pri
sko, Ji-Hyun Kwon/Južná Kórea, Arne
využívaní a zefektívňovaní práce s vodou
Marco Kirsebom/Nórsko, Balazs Kulcsar/
v 21. storočí. V príhovoroch ďalej pokraMaďarsko, Mjogan Moslehi/ Irán, Alisa
čoval prof. Gilles Rouet, garant študijného
Nikulina/Rusko, Niall O`Brien/Írsko, Krisprogramu európskych kultúrnych štúdií
ter Sorbo/Nórsko, Michel Sicard/Francúzna FHV UMB v Banskej Bystrici, ktorý
sko, Philippe Sanguinetti/Francúzsko.
poukázal na jedinečnú schopnosť vody
v spájaní ľudí rôznych krajín, „od Pyrenejí
Iveta Rusinová,
až po Prešov“.
študentka 1. ročníka EKŠ FHV UMB
Veľmi zaujímavou a príjemnou bola
reč PaedDr. Heleny Bálintovej, PhD.,
Autor fotografií: Marcel Kupko, študent
ktorá našla spojitosť medzi životom vody,
2.ročníka EKŠ FHV UMB
najprirodzenejšie vyjadreným v podobe

Vila Flóra v Starom Smokovci „praskala vo švíkoch“ počas vernisáže
výstavy fotografií.

Rozjímanie a diskusie účastníkov vernisáže fotografií.
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EFPOLIT informuje...

Prezidentské voľby 2009
Dňa 17. marca usporiadala Asociácia frankofónnych študentov Efpolit prednášku na tému Prezidentské voľby 2009.
Pozvanie na ňu prijal Mgr. Juraj Marušiak, PhD., politológ
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied.
Prednáška bola rozdelená do troch tematických častí. V prvej
sa p. Marušiak venoval vývoju funkcie prezidenta v našom politickom systéme počnúc prvou Československou republikou, cez
Slovenský štát, obdobie socializmu až po súčasnosť. V druhej
časti zhodnotil pôsobenie prezidentov samostatnej Slovenskej
republiky a v tretej sa venoval charakteru predvolebnej kampane
terajších prezidentských kandidátov.
V súvislosti s prvým tematickým okruhom poukázal na
niekoľko skutočností. Slovensko, až na obdobie Slovenského
štátu, nikdy nebolo prezidentskou republikou. Napriek tomu mal
prezident v prvej ČSR silnú pozíciu. Vyplývalo to z charizmy
osobnosti T. G. Masaryka, ktorý bol pokladaný za zakladateľa
štátu, vďaka čomu mal silnú podporu verejnosti a mohol využívať neformálne mechanizmy na zasahovanie do politických
procesov. Počas predchádzajúceho režimu bola ČSSR jedna
z mála krajín socialistického bloku, ktorá si zachovala funkciu
prezidenta.
V ére samostatnej Slovenskej republiky nedošlo k posilneniu
funkcie prezidenta, práve naopak. V dôsledku tendencií k znehodnocovaniu tejto funkcie zo strany vlády, stráca prezident
charakter integrátora.
Keďže prezident SR má reprezentatívnu funkciu a jeho právomoci sú značne oklieštené, prezidentské kampane sú ideovo

prázdne. Inak tomu nie je ani tento rok. Kandidáti sa uchyľujú
k populistickým apelom typu „prezident ako jeden z nás“. Novinkou tohtoročnej kampane je nástup žien a tiež antikampaň.
Vzhľadom na to, že dvaja najsilnejší kandidáti sú zároveň nominantmi opozície a koalície, kampaň naberá charakter výberu
medzi alternatívou a potvrdením súčasnej vládnej garnitúry.
Vysoká odbornosť a aktuálnosť prednášky nepochybne
obohatila študentov o zaujímavé poznatky.
Dana Bieliková

Slovensko – kríza a ako ďalej?

Celým svetom rezonuje téma hospodárskeho krachu, a to bol hlavný dôvod,
prečo sa Efpolit rozhodol usporiadať
prednášku v rámci predmetu Local Studies – Global Comparisons s názvom
Slovensko – kríza a ako ďalej? Poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky Ivan
Štefanec prijal pozvanie, aby študentom
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov porozprával nielen o príčinách vzniku a o priebehu svetovej krízy,
ale najmä o možných krokoch, ktoré by

mala slovenská vláda podniknúť, aby do
istej miery zamedzila hrozivým dopadom
na našu ekonomiku. Spočiatku analytici
hovorili o minimálnom efekte krachu
americkej burzy na situáciu na Slovensku,
ale v dnešnej dobe celosvetovo previazaných ekonomík je to veľmi naivné
tvrdenie. Štefanec vo svojej prednáške
hovoril o ochranných opatreniach a nutných riešeniach pre pomaly chradnúcu
ekonomiku Slovenskej republiky. Vyzdvihol aspekty, v ktorých spočíva sila nášho

národa, ako napríklad kvalita ľudských
zdrojov, dostupnosť nerastných surovín
a v neposlednom rade prijatie spoločnej
európskej meny. Na druhej strane však
varoval pred zhoršujúcim sa podnikateľským prostredím, politizáciou inštitúcií
a škandálmi s verejnými zdrojmi, ktoré
následne vedú k spomaleniu rastových
tendencií v hospodárstve. Navrhol niekoľko nástrojov, ako by sa tomu dalo
vyhnúť. Efektívnosť vo verejnej správe,
vzdelanostná ekonomika a reforma daní
a odvodov, čím by sa stabilizovala situácia najmä pre strednú vrstvu. Odvodová
reforma v podobe odvodových a daňových prázdnin pre nových živnostníkov
by mala pozitívny dopad práve dnes, keď
sa nezamestnanosť nielen na Slovensku,
ale aj po celom svete zvyšuje raketovou
rýchlosťou. Ľudia, ktorí pracovali v zahraničí a prišli o svoju prácu, sa vracajú
na Slovensko a nenachádzajú tu žiadne
pracovné príležitosti. Ako stimul by mohli
pôsobiť opatrenia na zlepšenie pružnosti
pracovného trhu, medzi ktoré zaraďujeme
zmenu trvania absolventskej praxe na
dobu jedného roka a zvýhodnenia pre
zamestnávateľov podľa typu lokalít.
Po prednáške nasledoval priestor pre
otázky, v ktorom prednášajúci odpovedal
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okrem iného na otázku o efektívnosti vo verejnom sektore a s ňou spojený
projekt e-governmentu, ktorý by mal zamedziť razmachu byrokratizácie
a priniesť do verejného obstarávania transparentnosť.
Predmet prednášky študentov určite zaujal, o čom svedčila aj plná aula
a množstvo otázok z ich strany. S priebehom prednášky bol spokojný aj
pán Štefanec, ktorý v závere prejavil nádej, že sa s nami ešte bude môcť
stretnúť v budúcnosti.
Júlia Kňažková

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, MINISTERSTVO KULTÚRY SR
MESTO BANSKÁ BYSTRICA

ABB 2009

AKADEMICKÁ
Banská Bystrica
XIII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
VYSOKOŠKOLSKÝCH
SPEVÁCKYCH ZBOROV
2009
7.5.2009 – štvrtok

18,30 hod.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ABB 2009
AULA BELIANA UMB, TAJOVSKÉHO 40

8.5.2009 – piatok

10,00 hod.

PREHLIADKA SAKRÁLNEJ ZBOROVEJ HUDBY
AULA BELIANA UMB, TAJOVSKÉHO 40
PROMENÁDNY KONCERT, sprievod mestom
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
A KONCERT SAKRÁLNEJ TVORBY
Evanjelický kostol Hronsek

14,00 hod.
18,30 hod.

9.5.2009 – sobota

09,00 hod.
10,00 hod.
18,00 hod.

SÚġAŽ M I E Š A N Ý C H SPEVÁCKYCH ZBOROV
AULA BELIANA UMB, TAJOVSKÉHO 40
SÚġAŽ K O M O R N Ý C H SPEVÁCKYCH ZBOROV
AULA BELIANA UMB, TAJOVSKÉHO 40
SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
GALAKONCERT
VoĐba Miss ABB 2009
AULA BELIANA UMB, TAJOVSKÉHO 40

www.pdf.umb.sk – AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2009
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ÚVER PRE VYSOKOŠKOLÁKOV
– spôsob, ako výhodne financovaĨ náklady poĀas štúdia
Trend financovania štúdia Āi iných potrieb vysokoškolákov sa aj na Slovensku radikálne
zmenil. Stále viac sa využívajú študentské pôžiĀky ako najjednoduchší spôsob rýchleho
získania finanĀných prostriedkov s možnosĨou ich splácania až po skonĀení štúdia.
Neobávajte sa využiĨ ponúkanú šancu. Ak peniaze použijete na získanie vzdelania, niet
o Āom uvažovaĨ. Je to tá najlepšia investícia! Každý, kto úspešne doštuduje, dokáže
zarobiĨ toĕko, aby požiĀané peniaze bez problémov splatil. Prehĕad o priebežnom
splácaní poskytnutého úveru vám umožnia služby Internetbanking a Telephonebanking.
Slovenská sporiteĕěa vám pomôže nielen pri financovaní samotného štúdia, ale
aj napríklad pri financovaní nákladov na pobyt alebo kurz doma Āi v zahraniĀí,
jednoducho slúži na Āokoĕvek. Výhodný úver ponúkame študentom už od prvého roĀníka
dennej formy vysokoškolského štúdia a absolventom – interným doktorandom študujúcim
v SR alebo v zahraniĀí.

Úver vysokoškolákom na ÿokoĕvek poĀas štúdia na VŠ
Ak si chcete požiĀaĨ peniaze poĀas štúdia, požiadajte o bezúĀelový úver so
zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ktorý vám poslúži napríklad na úhradu nákladov za
ubytovanie, nákup študijných pomôcok alebo poĀítaĀa, prípadne vám umožní
vycestovaĨ do zahraniĀia a pod. V Slovenskej sporiteĕni tak môžete získaĨ bez preukázania
úĀelu úver od 1 700 € až do 8 500 €. Úver môžete ĀerpaĨ aj postupne, kedykoĕvek poĀas
štúdia, priĀom v období štúdia budete platiĨ len úroky z vyĀerpanej sumy a poplatky a až
po skonĀení štúdia zaĀnete splácaĨ riadne splátky. SplatnosĨ úveru je až 10 rokov od jeho
poskytnutia. Úver staĀí zabezpeĀiĨ ruĀiteĕom.
Navyše ak následne poukážete príjmy min. za 2 mesiace na svoj bežný úĀet, ktorý
budete aktívne využívaĨ, môžete si uplatniĨ zníženie úrokovej sadzby úveru.

Ak si potrebujete požiĀaĨ Āasto, ale iba nakrátko
V takom prípade urĀite oceníte Povolené preĀerpanie pre vysokoškolákov. Dovolí vám
opakovane preĀerpaĨ finanĀné prostriedky na úĀte až do výšky zmluvne dohodnutého
debetu od 350 do 700 €. Aj tento úver ponúkame vysokoškolákom so zvýhodnenou
úrokovou sadzbou, priĀom platíte len úroky z Āerpanej sumy a poskytuje sa bez
akýchkoĕvek poplatkov. Splácanie je v tomto prípade flexibilné, pretože každá došlá
platba na Váš úĀet Vám znižuje dlžnú sumu. K zabezpeĀeniu úveru postaĀuje ruĀiteĕ.
ĉalšie informácie vám radi poskytneme v ktoromkoĕvek obchodnom mieste Slovenskej
sporiteĕne, na internetovej stránke www.slsp.sk alebo prostredníctvom nepretržitej služby
Sporotel 0850 111 888, 0915 111 888 alebo 0910 111 888.
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ŠPORT
Študenti UMB na svetovej zimnej univerziáde 2009 v čínskom Harbine
Umiestnenia našich študentov
P.Č.

MENO

FAKULTA UMB

FHV

Alpské lyžovanie

DISCIPLÍNY
Zjazd
Super G
Obrovský slalom
Slalom
Kombinácia

UMIESTNENIA
9. miesto
2. miesto
10. miesto
9. miesto
3. miesto

1.

BABUŠIAK JAROSLAV

2.

ČELÁROVÁ NIKOLETA

PrF

Hokej

Hokej – ženy

4. miesto

3.
4.

ĎADOVÁ MONIKA
GAPOVÁ NIKOLA

EF
EF

Hokej
Hokej

5.

KALINOVÁ ĽUBOMÍRA

FHV

Biatlon

6.

KOTSCHOVÁ DANIELA

FHV

Bežecké lyžovanie

7.

KUPCOVÁ LUCIA

FPVaMV

Snowboarding

8.
9.
10.

MACEJKA FILIP
PROCHÁZKOVÁ ALENA
RUSNÁK DARIUS

PrF
FHV
PrF

Hokej
Bežecké lyžovanie
Hokej

Hokej – ženy
Hokej – ženy
7,5 km šprint
10 km stíhacie preteky
12,5 km preteky s hromadným štartom
Šprint F
Stíhacie preteky 5 km C/5km F
Paralelný obrovský slalom
Snowboard Cross
Hokej – muži
15 km C
Hokej – muži

4. miesto
4. miesto
33. miesto
25. miesto
15. miesto
27. miesto
49. miesto
12. miesto
x
3. miesto
x
3. miesto

Ing. Marian Lihan, (zdroj: www.harbin2009.org)

Študenti a zamestnanci UMB máte možnosĢ vykonávaĢ pohybové aktivity poþas semestra na princípe dobrovoĐnosti,
vlastných možností, schopností a na vlastné nebezpeþie pod vedením odborných cviþiteĐov.

PLÁVANIE

VOLEJBAL, BASKETBAL

/plaváreĖ FHV UMB/
pondelok
utorok
streda
štvrtok

19.15 - 20.45
19.00 - 20.45
19.50 - 20.45
19.00 - 20.30

pondelok
utorok
streda
štvrtok

/Fitness centrum FHV UMB, Tajovského 50, pri atlet.štad./
18.00 - 20.30
17.00 - 19.00
18.20 - 20.30
15.00 - 17.00

/šport. hala FHV UMB, Tajovského 40/

20.45 - 22.00 basketbal
pondelok
19.15 - 22.00 volejbal, mestská liga
18.45 - 19.30 basketbal, 20.30 - 22.00 futbal, floorball streda
20.30 - 22.00 volejbal

CVIýENIE VO FITNESS (posilĖovĖa)
pondelok
utorok
streda
štvrtok

AEROBIK

/šport. hala FHV UMB, Tajovského 40/

19.45 - 20.45
19.30 - 20.30

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
/gymn. teloc. FHV UMB,Tajovského 40 /
pondelok
utorok
streda

18.00 - 19.00
18.30 - 19.30
18.00 - 19.00

Vstup do uvedených priestorov a využívaĢ tieto aktivity vo vymedzených hodinách môžu iba þlenovia klubu vysokoškolského Športu pre
všetkých ŠK UMB, na základe predloženého platného þlenského preukazu ŠPV alebo preukazu klubov združených v ŠK UMB.

ýlenom klubu ŠPV sa môže staĢ každý/á/ študent/ka/ a zamestnanec UMB, ktorý/á/ zaplatí klubový príspevok 300,-Sk /na celý
kalendárny rok/. Poplatky je možné zaplatiĢ u Dr. J. Paloviþovej PhD. na KTVŠ þ. 66 pondelok a v stredu od 19.00 do 21.00.
/priniesĢ foto, obþiansky preukaz alebo preukaz študenta/

Platný preukaz ŠPV alebo preukaz ŠK UMB oprávĖuje þlena ku vstupu a úþasti na ktorejkoĐvek aktivite klubu ŠPV
poþas celého kalendárneho roka.

Oznamujeme všetkým, ktorí by chceli prispieť do ďalšieho čísla Spravodajcu UMB, že príspevky môžete
posielať elektronickou poštou na adresu ludmila.kucharova@umb.sk na Rektorát UMB, referát propagácie
a vzťahov s verejnosťou. Uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla je 22. mája 2009.
Redakčná rada
Spravodajca Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
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