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Ženy, ktoré rozhodujú
Okrúhly stôl o postavení žien v súčasnej spoločnosti
Idea projektu
Informáciami o práci, kariére a skúsenostiach
viacerých významných žien a ich diskusiou so
študentmi prispieť k rozšíreniu poznatkov o rodovej
rovnosti a postavení žien v dnešnej spoločnosti.
Občianske združenie NAPS a Rektorát Univerzity Mateja Bela pripravili
zaujímavé podujatie – okrúhly stôl o postavení žien v súčasnej spoločnosti pod
názvom Ženy, ktoré rozhodujú. Uskutočnil sa 26. februára 2008 v aule Rotunda
na Ekonomickej fakulte UMB. Odborným garantom podujatia bol Slovenskočeský ženský fond.
Podujatie otvorila rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof.
PhDr. Beata Kosová, CSc. a prezident OZ NAPS Peter Solej, študent Ekonomickej fakulty UMB, najmladší slovenský autor odbornej literatúry. Celý program
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uvádzala pani Andrea Vadkertiová, členka Slovensko-českého ženského fondu.
V rámci programu vystúpili s hlavnými príspevkami: riaditeľka Slovenskočeského ženského fondu Viera Klementová, predsedníčka Ústavného súdu SR
Ivetta Macejková, arcivojvodkyňa Christiana von Habsburg-Lothringen, členka Predstavenstva VÚB Elena Kohútiková
a rektorka UMB Beata Kosová. Zaujímavý bol ich osobný pohľad na problematiku postavenia žien v dnešnej spoločnosti
a informácie o vlastnej kariére a práci.
Podujatie poctili svojou prítomnosťou: zástupcovia veľvyslanectiev Ukrajiny, Maďarska, Holandska, Poľska a Ruskej
federácie. Svojimi vystúpeniami ho umocnili vysokí predstavitelia cirkví na Slovensku, ako aj významné osobnosti slovenského verejného a kultúrneho života. V auditóriu nechýbali študenti UMB, členovia vedenia UMB a fakúlt a zamestnanci UMB. Poslucháči UMB sa aktívne zapojili do diskusie nielen otázkami, ale aj vlastnými názormi na postavenie žien
v súčasnej spoločnosti.
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pokračovanie zo strany 1

PROGRAM PODUJATIA:
1.
2.
3.

4.

Príhovory rektorky UMB a prezidenta NAPS.
Úvod do problematiky postavenia žien na Slovensku
- pani Viera Klementová, riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu.
Príhovory a prednášky obsahujúce osobný pohľad na problematiku postavenia žien
v dnešnej spoločnosti a informácie o vlastnej kariére a práci:
- pani Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu SR
- pani Christiana von Habsburg-Lothringen, arcivojvodkyňa
- pani Elena Kohútiková, bankárka, členka Predstavenstva VÚB
- pani Beata Kosová, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Diskusia.
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Popis fotografií:
1. Hlavné aktérky podujatia: Elena Kohútiková, Christiana
von Habsburg-Lothringen, Ivetta Macejková a Beata Kosová
2. Pohľad do auditória
3. Arcivojvodkyňa Christiana von Habsburg-Lothringen
4. Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu SR
5. Viera Klementová, predsedníčka Slovensko-českého ženského fondu
6. Beata Kosová, rektorka UMB
7. Elena Kohútiková, členka Predstavenstva VÚB a Andrea Vadkertiová,
moderátorka podujatia
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8. Peter Solej, študent EF UMB, prezident NAPS
9. Okrúhleho stola sa tiež zúčastnili: zľava - pravoslávny arcibiskup
prešovský a Slovenska Ján, evanjelický biskup Milan Krivda, banskobystrický katolícky biskup Rudolf Baláž, maltézski rytieri: Arpád von
Tarnóczy, Peter Mariássy a Peter Mikolášik
10. Biskup Rudolf Baláž, predseda NAPS Peter Solej a arcivojvoda
Michael von Habsburg-Lothringen
11. Viceprimátor mesta Banská Bystrica Robert Kazík a Peter Solej
12. – 14. Študenti UMB
Ing. Ľudmila Kuchárová
Foto: René Miko
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Uverejňujeme zaujímavé myšlienky z vystúpení
hlavných aktérok podujatia:
Christiana von Habsburg-Lothringen, titulárna
arcivojvodkyňa Rakúska a členka Pápežskej rady pre
novorodencov v Ríme (matka troch detí) – rodinu a svojich 9 vnúčat považuje za najväčší svoj klenot. Vo svojom
vystúpení sa dotkla otázok poslania ženy, hovorila o situácii rodín a manželstiev v západnej Európe, o poklese
ľudských a kresťanských hodnôt,... Vyslovila myšlienku,
že slovenské ženy sú nádejou pre Európu. Arcivojvodkyňa
sa tiež vo svojom vystúpení dotkla témy rodovej rovnosti
a súčasnej novej globálnej etiky.
Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu SR,
historicky prvá žena na tomto poste. V oblasti slovenského súdnictva pôsobí 17 rokov. Vo svojom príspevku
hovorila najmä o tom, že „žena sa svojou odbornosťou
určite vyrovná mužom a naviac do profesionálnych
vzťahov prináša tzv. ženský fenomén – väčšiu vnímavosť, citlivosť, intuíciu a harmonizáciu...“. Hovorila o
medzinárodných kódexoch postavenia žien v spoločnosti
i o svojom pôsobení na Ústavnom súde. Ocenila dobrú
spoluprácu s mužmi – desiatimi ústavnými sudcami.
Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS
a súčasná členka Predstavenstva VÚB
–
je matkou dvoch detí, ktoré po smrti manžela
sama vychovávala. Je to žena, ktorá je hrdá na to, že
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počas 18 rokov pôsobenia vo vedúcich funkciách sa
veľa naučila, obstála vo funkciách a vychovala novú
generáciu – „svoju školu“. „Žena sa musí snažiť byť
odborne zdatná, pracovať na sebe, to má byť ambíciou
žien.“ Vyslovila aj myšlienky pre riešenie problému žien,
ktoré sa rozhodujú na istý čas prerušiť kariéru z dôvodu
materstva – vytvorenie možností pre skrátenie pracovného
úväzku, možnosti pracovať doma – čo je však potrebné
presadiť v legislatíve.
Viera Klementová, riaditeľka Slovensko-českého
ženského fondu podporujúceho aj vzdelávanie žien v oblasti rodovej rovnosti. Hovorila o celkových prekážkach
v presadení sa žien v dnešnej spoločnosti, o nerovnomernom zastúpení žien na manažérskych postoch, o štatistike zastúpenia žien v slovenskej vláde, o zárobkovej
diskriminácii žien.
Beata Kosová, rektorka UMB, historicky prvá žena
vo funkcii rektorky na Slovensku. Je matkou 2 detí. Hovorila najmä o tom, ako optimálne zosúladiť povinnosti
ženy – manažérky a ženy – matky, o svojich skúsenostiach s presadením sa. Poznamenala, že okrem iného je
pre úspešné plnenie manažérskych povinností potrebné
správne, uvážlivo a pružne rozhodovať. Vyzdvihla tiež
dobrú spoluprácu s mužmi, najmä rektormi univerzít.
Poznamenala tiež, že je treba mať po svojom boku aj
chápajúceho životného partnera „treba sa dobre rozhodnúť a dobre si vybrať...“.

ZO ŽIVOTA REKTORÁTU
VÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY NA REKTORÁTE UMB
Zahraničné návštevy prijal v jednotlivých dňoch prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.:
4. február 2008
Prof. Dr. Albert Raasch – Saarska Univerzita, Saarbrücken (Nemecko).
Predmetom diskusie bola možná spolupráca našej univerzity s nemeckými
inštitúciami.

•
•
•

5. február 2008
Edward Arthur Kemp, prvý tajomník Veľvyslanectva USA na Slovensku.
Hlavnými témami rokovania boli:
•
propagácia UMB na amerických univerzitách
možnosti štúdia amerických študentov na UMB
recipročné prednášky amerických a slovenských odborníkov na vybrané témy
letné kurzy pre amerických študentov v oblasti stredoeurópskych kultúrnych štúdií.

13. február 2008
JUDr. Josef Vochozka, Metropolitná univerzita Praha a prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc. Predmetom rokovania bola spolupráca v rámci programu
ERASMUS medzi obidvoma inštitúciami v oblasti výmeny študentov, pedagogických a ostatných pracovníkov.
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Lawrence Robert SILVERMAN, zástupca vedúceho misie, Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Aaron CHASE, politický radca , Veľvyslanectvo
USA na Slovensku. Hlavnými témami stretnutia boli:
•
výmena prednášateľov medzi UMB a americkými univerzitami
•
organizovanie internetových konferencií
•
spolupráca v rámci programu ATLANTIS
•
prednášky zástupcov veľvyslanectva USA na UMB.

Dr. Gabriele Sauberer – Institut für Translationswissenschaften, Viedenská
univerzita (Rakúsko). Predmetom rokovania boli možnosti využitia štrukturálnych
fondov.

UMB podpísala významné dohody o spolupráci
Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi univerzitou pre cudzincov
v Perugii – Università per Stranieri di Perugia a Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici
12. marca 2008 rektorky obidvoch univerzít prof.ssa Stefania Giannini a prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. podpísali dohodu o kultúrnej a vedeckej spolupráci, ktorá otvára možnosti pre spoločné
vzdelávacie a vedecké programy a štúdium talianskeho jazyka a kultúry pre študentov a pracovníkov UMB.

Dohoda o spolupráci medzi Mestom Banská Bystrica a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
31. marca 2008 bola na pôde Rektorátu UMB podpísaná dohoda o spolupráci medzi Mestom Banská Bystrica a Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici, za účasti primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Ivana Saktora, viceprimátora mesta Roberta Kazíka,
rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof.
PhDr. Beaty Kosovej, CSc. a členov vedenia UMB.
Predmetom dohody je vzájomná spolupráca účastníkov tejto dohody v oblasti:
• spoločného postupu a vzájomnej podpory pri
riešení otázok rozvoja mesta a univerzity,
• rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu a výskumu na Univerzite Mateja Bela, vrátane poskytovania a vytvárania podmienok pre vykonanie
odbornej praxe študentov,
• spolupráce na vybraných projektoch týkajúcich sa rozvoja Mesta Banská Bystrica.

Otvorenie školy v prírode
3. marca 2008 Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v jubilejnom 15
roku svojej činnosti oficiálne otvorilo svoju prvú tohtoročnú aktivitu Školu v prírode Kde sú moje korene? v Detvianskej Hute
pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
V 1. turnuse sa bude v škole v prírode vzdelávať 46 žiakov a 4 učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ z Pivnice a ZŠ z Kysáča (Srbsko).

Otvorenie školy v prírode

Vyučujúce zo ZŠ Milana Kolibiara z Detvianskej Hute
a krajanské kolegyne
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Deti z Kysáča
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Deti z Pivnice

Žiaci a vyučujúci sú rozdelení do štyroch študijných skupín
(11 – 13 žiakov/1 skupina) so samostatným rozvrhom hodín z
predmetov: slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prvouka,
prírodoveda, hudobná, telesná a výtvarná výchova, geografia,
história, národná kultúra, remeslá, folklór a slovenská gastro-

nómia. Súčasťou vzdelávania je aj kultúrno-poznávacia zložka
korešpondujúca so študijným programom daného stupňa.
Mgr. Anita Murgašová
riaditeľka MC UMB

Referát propagácie a vzťahov s verejnosťou
na Rektoráte UMB informuje o svojich aktivitách…
Realizované aktivity v oblasti propagácie a vzťahov s verejnosťou
na Rektoráte UMB v akademickom roku 2007/2008
Aktivity na úseku PR na Rektoráte UMB realizuje referát propagácie a vzťahov s verejnosťou – Ing. Ľudmila Kuchárová
a Ing. Marian Lihan, pod vedením prorektora pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Jána
Chorváta, PhD.
Cieľom aktivít na úseku PR je realizovanie úloh v rámci Komunikačného plánu marketingovej stratégie UMB a podieľanie sa
na budovaní goodwill našej univerzity.

Prezentácia a propagácia Univerzity Mateja Bela
Organizačne sme pripravili účasť UMB na veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA v Bratislave
(2. – 4. 10. 2007, NTC SIBAMAC aréna Bratislava).
V rámci riešenia projektu ESF ITMS 11230310070 sme zabezpečili obsahovú prípravu a tlač informačných a propagačných materiálov na veľtrh a aktívne
sme sa zapojili do prezentácie možností štúdia na fakultách UMB vo veľtržnom
stánku UMB a na odborných seminároch organizovaných v rámci veľtrhu.
V rámci riešenia projektu ESF ITMS 11230310070 - SOP ĽZ 2004/1-149:
Informácia – kľúč k úspešnej kariére
zúčastnili sme sa na seminároch* výchovných poradcov stredných škôl,
kde sme propagovali UMB a možnosti štúdia na jej fakultách. Súčasťou seminárov bola aj videoprojekcia
a diseminácia informácií.
*) Realizované semináre
výchovných poradcov:
- Banskobystrického kraja na KPPP v B. Bystrici v dňoch 9. 1. 2007 a 12. 2.
2008 pre SOU; 16. 1. 2007 a 26. 2. 2008 pre Gymnáziá;
- Prešovského kraja a Košického kraja na KÚ v Prešove 10. 1. 2007
- pre ostatné regióny SR v NTC SIBAMAC aréna v Bratislave 2. – 4. 10.
2007.
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PRE POTREBY PREZENTÁCIE A PROPAGÁCIE UMB
SME PRIPRAVILI TIETO MATERIÁLY:
NA VEĽTRH VZDELÁVANIA
Informačné letáky k možnostiam štúdia na 6 fakultách UMB v akad. roku
2008/2009
Propagačné materiály (minikalendár na r. 2008, záložka UMB)
Prezentačné DVD o UMB
Informačné balíčky pre výchovných/kariérnych poradcov.
ĎALŠIE PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
Pripravili sme
farebnú propagačnú brožúru o univerzite v slovenskom a anglickom jazyku,
brožúru ECTS Courses for international
students s ponukou predmetov vyučovaných
v cudzom jazyku pre zahraničných študentov,
ktorí študujú na jednotlivých fakultách v rámci výmenných študijných programov,
celouniverzitnú časť SPRIEVODCU ŠTÚDIOM pre ak. r. 2007/2008, v spolupráci
s asistentkou prorektorky pre pedag. činnosť (grafické spracovanie, návrh obalu, návrh
textu v skrátenej ČB) a v rozšírenej farebnej verzii pre
uverejnenie na web-stránke.
Pravidelne od r. 2001 vydávame KALENDÁR VÝZNAMNÝCH AKCIÍ NA UMB,
zabezpečujeme jeho prípravu a spracovanie. Pre rok 2008 sme pripravili v poradí už ôsme
vydanie, ktoré je uverejnené na stránkach www.umb.sk.
Pre potreby vedenia UMB pripravujeme rôzne grafické návrhy prezentačných materiálov (pozvánky, záložky, plagáty, informačné a propagačné listy, bulletiny,...).
Ukážky prezentačných materiálov:

Spravodajca Univerzity Mateja Bela

Vychádza ako dvojmesačník (okrem mesiacov júl – august). Zabezpečujeme jeho obsahovú prípravu, tlač a distribúciu. Spravodajca vychádza on-line na www stránke UMB. K oslavám 15. výročia UMB vyšlo aj jeho mimoriadne vydanie.
Titulky Spravodajcov:

Celouniverzitné akcie
Oslavy 15. výročia založenia UMB
Pod vedením prorektora pre MS a VV sme organizačne pripravili tieto SPRIEVODNÉ AKCIE k oslavám 15. výročia založenia
UMB:
Tlačová konferencia, 17. 9. 2007.
Slávnosť v Očovej, spomienková akcia pri pomníku Mateja Bela v Očovej, 16. 9. 2007.
Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla Stvorenie sveta pre zamestnancov UMB, 16. 9. 2007. Zorganizovali
sme vo foyer ŠO výstavu prác študentov výtvarnej výchovy z PF a FHV UMB.
Slávnostný koncert speváckych zborov UMB a vystúpenie univerzitného folklórneho súboru, 17. 9. 2007.
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Vydanie publikácie prof. Findru: Základné míľniky na ceste za univerzitou a grafický
návrh obalu publikácie.
Výstava fakúlt UMB na veľkoplošných paneloch vo foyer FHV/FPV.
Mimoriadne vydanie Spravodajcu UMB.
Ďalej sme pripravili:
o grafiku a tlač listov a textu do medailí pre ocenených
o panel partnerov osláv/sponzorov.
Aktívne sme spolupracovali pri organizačnej príprave slávnostného otvorenia
akademického roka 2007/2008 a slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UMB
a fakúlt a plnili sme úlohy v rámci OTZ.

Ďalšie významné aktivity
Military meeting s UMB a návšteva ministra obrany
V spolupráci s komunikačným odborom
MO SR sme sa podieľali na organizačnej príprave akcie Military meeting s UMB, ktorá sa
uskutočnila 27. novembra 2007 v aule Beliana za účasti vtedajšieho ministra obrany SR
Františka Kašického. Akciu sme propagovali na UMB, na stránkach Spravodajcu UMB
a tiež v dvojtýždenníku BB žurnál č. 23/2007. Na žiadosť MO SR sme pripravili Médiaplán
k zmluve o spolupráci s MO SR a UMB. V rámci toho sme realizovali reklamné formáty
pre reklamnú kampaň (tlač a distribúcia plagátov, propagácia podujatia na www Rektorátu
a fakúlt, informácie pre médiá, technické zabezpečenie podujatia).

Návšteva prezidenta SR na UMB
Spolupracovali sme pri organizačnej príprave návštevy prezidenta SR na UMB, ktorá sa
uskutočnila 4. decembra 2007 v aule Rotunda EF UMB. Zabezpečili sme propagáciu podujatia
aj na stránkach www rektorátu a fakúlt, na stránkach Spravodajcu UMB a BB-žurnálu.

Študentská kvapka krvi
Na základe spoločného stretnutia so zástupcami Národnej transfúznej služby v SR sme
organizačne zabezpečili zapojenie fakúlt na pripravovanej Študentskej kvapke krvi.

Konferencia: Ženy, ktoré rozhodujú
Spolupracovali sme s nadáciou NAPS a jeho prezidentom P.
Solejom a tiež s Ekonomickou fakultou UMB pri organizačnej
príprave konferencie Ženy, ktoré rozhodujú, ktorá sa uskutočnila
26. februára 2008 v aule Rotunda EF UMB. Zabezpečili sme tlač pozvánok a ich distribúciu. Zabezpečili sme
tiež publicitu akcie na stránkach Spravodajcu UMB, ďalej formou plagátov, informáciami na www stránke
UMB, fakúlt a spracovaním informácie redaktorom.

Spolupráca s fakultami

Spoluprácu sme rozvíjali prostredníctvom prodekanov s kompetenciou pre vzťahy
s verejnosťou a ich referátmi, prodekanov pre pedagogickú činnosť a ich referátmi a prostredníctvom členov komisie pre prácu s verejnosťou UMB.

Zmluvná spolupráca (okrem medzinárodnej)

Evidujeme zmluvy/dohody o spolupráci uzatvorené medzi Univerzitou Mateja Bela a organizáciami a inštitúciami v SR. Na
základe toho sme vypracovali prehľad podpísaných a uzatvorených zmlúv/dohôd o spolupráci za obdobie od vzniku UMB.
V rámci zmluvnej spolupráce osobitnú agendu tvorí spolupráca so Slovenskou sporiteľňou, a. s., kde v zmysle podpísanej Dohody o spolupráci a prijatého harmonogramu aktivít realizujeme jednotlivé úlohy, predkladáme projekty za UMB pre zabezpečenie
ich finančného krytia cez SLSP. Úzko spolupracujeme s riaditeľkou regionálnej pobočky SLSP a vedúcou oddelenia marketingu,
tiež s ústredím SLSP.

Rozpočet za oblasť PR na R UMB

Vypracovali sme:
• prehľad o mimorozpočtových prostriedkoch získaných úsekom propagácie a vzťahov s verejnosťou R UMB a použitých na
propagáciu UMB v r. 2007,
• finančný plán za oblasť PR na Rektoráte UMB na r. 2008.
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Referát propagácie a vzťahov s verejnosťou na Rektoráte UMB získal a použil z mimorozpočtových
zdrojov (SLSP, a. s., ESF, sponzori, ...) na realizáciu svojich aktivít v roku 2007 finančné prostriedky v celkovej výške 525 tis. Sk.

ALUMNI – organizácia pre absolventov a priateľov UMB

Systém komunikácie s absolventmi a priateľmi univerzity realizujeme prostredníctvom organizácie UMB
ALUMNI. V rámci napĺňania zámerov projektu ALUMNI pripravujeme každoročne
podľa požiadaviek fakúlt Pamätné listy pre absolventov UMB. V súčasnosti je v organizácii zaregistrovaných 321 členov.

Projekt Európskeho sociálneho fondu

V r. 2005 sme sa zapojili do riešenia projektu ESF ITMS 11230310070 - SOP ĽZ 2004/1-149: Informácia – kľúč k úspešnej
kariére. Informácie o projekte, prácach na jeho riešení a výstupy projektu zverejňujeme na www stránke projektu: www.esfkluc.
umb.sk
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť odborné kariérne poradenstvo a zabezpečiť prístup
ku kvalitným informáciám o ďalších možnostiach uplatnenia sa na trhu práce pre študentov
stredných škôl a ich rodičov v Slovenskej republike a sprostredkovať kontakt pre študentov
posledných ročníkov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s potencionálnymi zamestnávateľmi a zlepšiť komunikáciu vzdelávacieho systému s praxou.
V rámci realizácie aktivít projektu ESF sme spolupracovali na príprave Burzy práce, určenej pre študentov posledných ročníkov UMB a pre absolventov UMB, s cieľom sprístupniť
im aktuálne informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v rámci SR. Na burze sa
zúčastnili zástupcovia pozvaných firiem a inštitúcií, ktorí prišli s informáciami o svojej firme
a s aktuálnou ponukou pracovných miest. Burza práce sa uskutočnila 8. novembra 2007.

WWW stránka umb – www.umb.sk

V rámci možností prístupových práv a v spolupráci s jednotlivými referátmi pravidelne inovujeme a aktualizujeme obsah www
stránky, dopĺňame o nové a zaujímavé informácie zo života UMB. Spracovávame a uverejňujeme oznamy o pripravovaných podujatiach a správy s fotodokumentáciou z jednotlivých fakúlt a pracovísk UMB. Aktualizujeme a dopĺňame anglickú verziu www
stránky so základnými informáciami o UMB pre zahraničných užívateľov stránky. Podávame informácie a odpovedáme na podnety
v rámci elektronického formulára – Vy sa pýtate, my odpovedáme. Elektronický formulár je využívaný predovšetkým študentmi
a uchádzačmi o štúdium na získanie informácií týkajúcich sa ponuky štúdia, kontaktov na jednotlivé pracoviská, ale aj pomoci pri
riešení problémov v rámci štúdia.
V rámci prípravy novej www stránky UMB sme vypracovali návrh obsahového usporiadania www stránky. Vytvorením grafického
návrhu www stránky bol poverený pracovník UAKOM UMB Michal Zahradníček – k realizácii doteraz nedošlo.

Archív a Kronika UMB

Aktuálne dopĺňame fotodokumentáciu z rôznych podujatí a významných návštev na UMB do ARCHÍVU UMB a vedieme
KRONIKU UMB. Fotografie zverejňujeme aktuálne na stránkach Spravodajcu UMB, na www stránke UMB a na nástenných
tabuliach Rektorátu UMB.

Spolupráca s médiami
Podľa požiadaviek vedenia UMB pripravujeme tlačové konferencie
a materiály pre novinárov a redaktorov, najmä aktuálne informácie,
štatistické vyhodnotenia a ďalšie informačné materiály. Zmienky o
UMB a dianí na univerzite evidujeme v elektronickej podobe aj fyzicky (záznamy relácií, tlačové správy,...) a archivujeme v databáze
MEDIA SERVISU. Jednotlivé udalosti a zmienky o UMB pravidelne
uverejňujeme na stránkach Spravodajcu UMB v rubrike: Médiá o nás...
V rámci propagácie UMB každý mesiac zasielame redaktorom v jednotlivých médiách zoznam pripravovaných podujatí podľa priebežne
aktualizovaného Kalendára akcií UMB.
V spolupráci s prorektorkou pre pedagogickú činnosť
sme zabezpečili inzerciu o možnostiach štúdia na UMB
na stránkach novín MY. Nadviazali sme spoluprácu s TV Markíza a s STV v oblasti poskytovania informácií o UMB.
Redaktorov periodík a oznamovacích prostriedkov pravidelne informujeme o dôležitých a zaujímavých akciách pripravovaných
na UMB.
Ing. Ľudmila Kuchárová
referát propagácie a vzťahov s verejnosťou
Rektorát UMB
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Projektové možnosti na Univerzite Mateja Bela
V Európskej únii existujú stovky
rôznych medzinárodných a národných
programov, fondov a iniciatív s možnosťou podávania návrhov projektov
na základe vypísaných výziev. V tejto
spletitej sieti takmer neobmedzených
možností podpory pre vedeckovýskumnú
alebo vzdelávaciu aktivitu neskúsený
žiadateľ stráca orientáciu. Aj naša univerzita sa snaží realizovať rozvoj vo
vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti
prostredníctvom grantových projektov.
Na uľahčenie a pomoc pri príprave,
tvorbe a realizácii projektov na UMB
bolo zriadené Projektové centrum. Jeho
hlavným cieľom je podpora pracovníkov
a rôznych projektových aktivít a procesov
na UMB. Okrem toho existuje aj Smernica č. 8/2007 pre spracovanie projektov
podporovaných z fondov EÚ na UMB,
ktorá je akýmsi návodom ako postupovať
od zámeru podať projekt až po ukončenie
jeho realizácie.
Určite ste pri svojej pedagogickej
alebo vedeckej práci narazili na problém, ktorý by si vyžadoval podrobnejšie
skúmanie, vypracovanie alebo finančnú
podporu na jeho vyriešenie. Je veľmi
pravdepodobné, že takáto vízia alebo
zámer sa dá zrealizovať prostredníctvom
grantového projektu. Z jedného zámeru sa
dá urobiť aj niekoľko projektov. Ako na
to? Potrebné je uvedomiť si či projektový
zámer bude mať národný alebo medzinárodný význam. Podľa toho aj treba hľadať
vhodnú grantovú schému, spoluriešiteľov
a partnerov. Súčasne treba vyhľadať vhodnú výzvu na podávanie projektov, ktorú
vyhlasuje riadiaci orgán pre konkrétny
program. Samostatné štúdium výziev
je nevyhnutné, lebo v každej výzve sú
uvedené: ciele opatrenia; oprávnenosť
– žiadateľov, aktivít a nákladov; forma
pomoci, financovanie – výška, limity
a štruktúra pomoci; požadované prílohy;
geografická oprávnenosť a pod. Potom
prichádza na rad spracovanie základnej
myšlienky projektu a podrobný plán
prípravy projektu. Plán písania projektu
by mal mať rezervu 10 – 14 dní pred odovzdaním hlavne kvôli skompletizovaniu
dokumentácie a vybavovania potrebných
podpisov. Do plánovania, implementácie
ako i hodnotenia projektov je vhodné
zapojiť aj konečných prijímateľov – cieľové skupiny.
Na základe spomínanej Smernice je
nutné pred vypracovaním projektu získať
súhlas vedenia k téme a súladu projektu
s cieľmi a stratégiou UMB. Svoj zámer
podávať projekt žiadateľ musí zaregistrovať v elektronickej evidencii projektov

EVIS a potom všetky údaje k projektu
aktualizovať: kedy bol projekt podaný,
či bol schválený, kedy bol ukončený a iné
relevantné údaje. Po vypracovaní projektu
a pred jeho podávaním je nutné zabezpečiť predbežný súhlas so zdrojom spolufinancovania. Tlačivo Súhlas na podávanie
projektu je prístupné cez intranet.
Vybrané možnosti podávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
Nové programové obdobie na roky
2007 – 2013 prinieslo aj nové pravidlá
na podávanie projektov. Strategický
dokument, ktorý stanovuje národné priority spolufinancovania zo štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na Slovensku
má názov Národný strategický referenčný
rámec a bude sa realizovať prostredníctvom 11 operačných programov: Regionálny OP, Informatizácia spoločnosti,
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Životné
prostredie, Doprava, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Vzdelávanie, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo, Bratislavský
kraj a Technická pomoc. Na stránke www.
nsrr.sk nájdete všetky bližšie informácie,
harmonogram výziev na rok 2008 a aktuálne výzvy.
Siedmy rámcový program Európskeho
spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností
(Seventh Framework Programme - FP7)
bude implementovaný prostredníctvom
štyroch špecifických programov:
Spolupráca podporuje výskumné aktivity prostredníctvom projektov riešených
medzinárodnými konzorciami a obsahuje
desať tém vo všetkých vedných oblastiach
(okrem jadrového výskumu). Myšlienky
sú úplne nový program zameraný na
základný výskum. Podporujú výskumné
tímy a žiadne témy nebudú preferované – jediným hodnotením bude kvalita
projektov. K riadeniu tohto programu je
zriadená autonómna Európska výskumná
rada, ktorá má podporovať prelomový
základný výskum. Zavedené sú dve
grantové schémy: pre začínajúcich a pre
pokročilých výskumníkov. Ľudia ďalej
rozvíjajú súčasný systém mobilít pre
výskumných pracovníkov Marie Curie
a podporujú ich odborné vzdelávanie.
V oblasti výskumu a techniky v Európe
má tento program ambíciu kvalitatívne
a kvantitatívne posilňovať ľudský potenciál. Celoživotné vzdelávanie a profesionálny rast bude podporovaný aj vo
forme individuálnych štipendií. Jednou
z priorít je výmena medzi akademickou
sférou a podnikmi (výmenné akademicko-priemyselné stáže a vzájomné

partnerstvá). Kapacity je zameraný na
podporu budovania európskej výskumnej
infraštruktúry. Podporovaný je výskum
vychádzajúci v ústrety potrebám malých a
stredných podnikov a tvorbu regionálnych
zoskupení (tzv. klastre). Podporované je
aj vytváranie partnerských programov
medzi vedeckovýskumnými inštitúciami
v „konvergenčných regiónoch“ a vyspelých regiónoch, ako aj rada ďalších horizontálnych aktivít vo výskume a vývoji.
Oficiálne informácie nájdete na: http://
cordis.europa.eu/fp7/
Program celoživotného vzdelávania
(Lifelong Learning Programme) – je
prvý európsky vzdelávací program, ktorý
pokryje vzdelávacie príležitosti od detstva
až po starobu. Program celoživotného
vzdelávania podporuje aktivity zamerané
na výmenu, spoluprácu a mobilitu medzi
vzdelávacími a výchovnými programami
v EÚ. Tento program je vybudovaný
na štyroch existujúcich vzdelávacích
pilieroch: Comenius pre predškolské a
školské vzdelávanie; Erasmus pre vyššie
vzdelávanie; Leonardo da Vinci pre dborné vzdelávanie a výchovu; Grundtvig
na podporu všetkých foriem vzdelávania dospelých. Pre prepojenie týchto
štyroch pilierov bude vytvorený nový
Prierezový program, ktorý sa zameria
o.i. na zabezpečenie súčinnosti politík a
inovácie v celoživotnom vzdelávaní a na
podporu rozvoja materiálov a služieb pre
e-learning. Nový program Jean Monnet
bude podporovať inštitúcie a činnosti
týkajúce sa európskej integrácie. Bližšie:
www.saaic.sk .
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (Competitiveness
and Innovation Programme – CIP) – je
vytvorený s cieľom prispieť ku konkurencieschopným a inovačným kapacitám
Spoločenstva s osobitnou pozornosťou
potrebám malých a stredných podnikov.
Spája viaceré existujúce aktivity EÚ, ktorými sa podporuje podnikanie a inovácia.
CIP sa skladá z troch podprogramov: Podnikateľský a inovačný program; Program
na podporu politiky IKT; pokračovanie
programu Inteligentná energia – Európa.
Oficiálne informácie: http://ec.europa.eu/
cip/index_en.htm .
Výzva na prezentáciu výsledkov
medzinárodných projektov:
Na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici sa v súčasnosti implementujú
desiatky projektov s medzinárodnou
účasťou. Tieto projekty sú spolufinancované zo zahraničných, ale aj z domácich
zdrojov. Ich zameranie je rôzne, sú to
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vedeckovýskumné, vzdelávacie alebo
mobilitné projekty. Mnohé z týchto projektov majú určité výsledky a výstupy
v podobe publikácií, zborníkov, kníh,
konferencií, partnerských sietí, nových
učebných programov.
Realizáciou medzinárodných projektov sa zabezpečuje rozvoj a šírenie
dobrého mena našej univerzity, ale
stáva sa takmer pravidlom, že široká
akademická obec UMB nie je o nich
dostatočne informovaná. Z tohto dôvodu
sme sa v Projektovom centre rozhodli
sprostredkovať sprístupnenie si navzájom
výsledky medzinárodných projektov

a organizovať ich prezentáciu. Prvá takáto
prezentácia sa plánuje už do konca tohto
akademického roka.
Preto vyzývame riešiteľov bežiacich,
ale aj ukončených medzinárodných
projektov, aby sa nebáli a pochválili sa
svojimi výsledkami na úrovni UMB.
Stačí si pripraviť krátke predstavenie
svojho projektu (napr. v PowerPoint)
a prípadne poskytnúť záujemcom jeho
fyzické výstupy. Svoj záujem môžete
zaslať e-mailom na adresu: zdenka.georgievski@umb.sk .
Veríme, že takto poskytnuté informácie podnietia ďalších potencionálnych

riešiteľov projektov a prezentovanie
úspechov sa stane tradíciou na UMB.
V prípade Vašich otázok alebo záujmu
o konzultácie k projektom môžete sa obrátiť na členov Projektového centra osobne,
telefonicky, e-mailom alebo cez intranet
v ktorejkoľvek fáze prípravy a realizácie
projektov. Budeme sa snažiť aj takouto
formou zvýšiť počet a kvalitu podávaných
projektov na UMB.
Ing. arch. Zdenka Georgievski
vedúca Projektového centra UMB

NAŠI JUBILANTI
Viacerí zamestnanci univerzity oslávia v období mesiacov január – apríl 2008 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

Doc. PaedDr. Mária Kouteková, CSc.
PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Doc. ArtD. akad. mal. Štefan Balázs
Prof. Dr. Wolfgang Schulze
Mgr. Zdenka Árvayová
Dr. Lawson Colin Wiliam
Helena Giertlová
Anna Kosková
Ing. Beata Babiaková
RNDr. Katarína Sebínová
PaedDr. Helena Bálintová, PhD.
Mgr. Anna Pasiarová
Drahomíra Hanusová
Doc. Mgr. Marian Palenčár, CSc.
PaedDr. Eva Balážová, PhD.

Želmíra Bartíková
Elena Hegedušová
RNDr. Štefan Kováčik, PhD.
Doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, PhD.
Mgr. Eva Králiková
Ing. Anna Harmaniaková, PhD.
Eva Hrušovská
Ing. Vladimír Rehák
Mária Rusnáková
Prof. Ing. Milan Piatrik, PhD.
Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.
Doc. RNDr. Mária Lichvárová, PhD.
RNDr. Samuel Koróny
PhDr. Jozef Geleta

Médiá o nás...
Datum

Periodikum

1/24/2008

TASR

1/24/2008

Príspevok

OZ NAPS pripravuje v spolupráci s UMB okrúhly stôl
na tému postavenia žien
Orange portal on- OZ NAPS pripravuje v spoline
lupráci s UMB okrúhly stôl
na tému postavenia žien

Obsah
Občianske združenie (OZ) NAPS pripravuje v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
(UMB) v Banskej Bystrici okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti.
Občianske združenie (OZ) NAPS pripravuje v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
(UMB) v Banskej Bystrici okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti.

1/24/2008

Život Prešova

OZ NAPS pripravuje v spo- Občianske združenie (OZ) NAPS pripravuje v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
lupráci s UMB okrúhly stôl (UMB) v Banskej Bystrici okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti.
na tému postavenia žien

1/28/2008

My - Banskobys- Ceny odovzdal primátor
trické noviny

V uplynulých dňoch udelili v Banskej Bystrici Cenu primátora mesta. Medzi ocenenými bola aj Univerzita Mateja Bela.

1/28/2008

My - Banskobys- Univerzita Mateja Bela
trické noviny

UMB ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania v Bc., Mgr.
a Ing. i PhD. štúdiu v študijných odboroch a študijných programoch šiestich fakúlt.
Predstavenie ponuky štúdia na jednotlivých fakultách UMB na rok 2008/2009.
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1/28/2008

Hospodárske no- Na spoločnosti sa nemô- Rozhovor s Jaroslavom Klátikom za PF UMB: Trestná zodpovednosť firiem je po
viny
žeme pozerať ako na člo- roku opäť aktuálna. Ak nechce Slovensko skončiť pred Európskym súdnym dvorom,
veka
musí zaviesť túto normu ešte tento rok.

1/29/2008

SME

Čím chceš byť, čím chceš Výber povolania a s tým súvisiaci výber strednej školy. Čo ich ovplyvňuje, rodina,
byť...
tradícia, priatelia či médiá. Anketa medzi študentmi o výbere povolania.

2/1/2008

SME

Final four Stredoeurópskej Final four tretej najvýznamnejšej európskej klubovej súťaže v basketbale žien v rámci
ligy v Banskej Bystrici
FIBA - Stredoeurópskej ligy sa uskutoční 23. a 24. februára v športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Turnaj usporiada BK Slávia UMB Banská Bystrica.

2/4/2008

SME

V Banskej Bystrici otvorili Banskobystrická Univerzita Mateja Bela (UMB) a Slovenská akadémia vied (SAV)
Inštitút biológie a geológie dnes slávnostne otvorili spoločné pracovisko Inštitút biológie a geológie. Inštitút
bude sídliť v pripravovanom Centre vedy SAV v Banskej Bystrici.

2/7/2008

Hospodárske no- Štúdium je krok správnym V posledných rokoch sa v európskych krajinách, aj u nás, zvyšuje počet absolventov
viny
smerom
vysokých škôl. Článok obsahuje ponuku bezplatných a spoplatnených programov v
externej forme štúdia a termíny odovzdávania prihlášok na jednotlivých fakultách.

2/15/2008

SME

Najlepšími v SR Piasec- Bratislava, Dom športu. 15.2.2008 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Slovenký, Paulíčková, Fagová a skej gymnastickej federácie (SGF) za rok 2007. V juniorskej kat. boli najlepší Martin
Prokešová
Argaláš (UMB Banská Bystrica) a Ivana Kováčová (AŠK Inter Bratislava).

2/22/2008

SME

Kde máte najväčšiu šancu Počty záujmu o vysoké školy, ktoré súvisia s podávaním prihlášok v minulom
na prijatie?
školskom roku. Zdroj UIPŠ.

2/22/2008

Banskobystrické Najmladší autor miluje Má dvadsať rokov a na konte päť odborných publikácií. Prvú knihu vydal ako trinásťECHO
peniaze
ročný, koncom februára pripravuje v našom meste okrúhly stôl o postavení žien.

2/24/2008

SME

2/25/2008

Trend

2/27/2008

STV 2 - Regionál- Ženy vo vedúcich funkci- Diskusia o ženách vo vedúcich funkciách. Rozhovor s presedníčkou Ústavného
ny denník
ách - rozhovor
súdu SR Ivettou Macejkovou a rektorkou UMB Beatou Kosovou.

2/27/2008

AZ TV

2/27/2008

Dimenzie

3/4/2008

Rádio Regina

3/4/2008
3/5/2008

3/8/2008

3/9/2008

3/9/2008

3/12/2008
3/14/2008

3/14/2008
3/18/2008

Basketbalistky Slávie UMB Banská Bystrica sa stali víťazkami Stredoeurópskej ligy
žien. V nedeľňajšom zápase na podujatí Final four triumfovali nad Lokomotivou
Karlove Vary (67:63).
Novela vysokoškolského zákona v praxi. Externých študentov nebude menej ako
doteraz, väčšina si však priplatí.

Správy - Konferencia Ženy, ktoré rozhodujú
Hospodárske no- Firmy najviac klikajú na
viny
informatikov

3/1/2008

3/4/2008

Basketbal: Banská Bystrica
víťazom Stredoeurópskej
ligy
Vysoké školy počítajú cenník pre externistov

Reportáž z konferencie - Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti, ktorá
sa uskutočnila 26.2.2008 v aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB.
Firmy, ktoré hľadajú nových zamestnancov prostredníctvom internetu, majú najväčší
záujem o životopisy informatikov a absolventov technických škôl. UMB 10. miesto
podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.
Slovenské ženy, ignorujte Reportáž z podujatia Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti - Ženy,
novú globálnu etiku
ktoré rozhodujú, ktoré zorganizovala UMB a Peter Solej, najmladší autor odbornej
literatúry, ktoré sa konalo 26.2.2008.

Škola v prírode v Detvian- MC UMB otvorilo 3.3.2008 Školu v prírode. Takmer 50 školákov z Vojvodiny si
skej Hute
bude v Detvianskej Hute 2 týždne cvičiť slovenčinu. Je to ich materinský jazyk,
keďže sú potomkami vysťahovalcov, ktorí našli druhý domov ďaleko za hranicami
rodnej vlasti.
My - Banskobys- Ženy, ktoré rozhodujú
Reportáž zo stretnutia žien, ktoré zorganizovalo Občianskej združenie NAPS v
trické noviny
spolupráci s UMB s názvom Ženy, ktoré rozhodujú.
Nový čas
Úspešné ženy vo svete Hlavné účastníčky diskusie s názvom „Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej
spoločnosti“. Aký majú recept na pracovný úspech a šťastný život?
mužov
Plus 1 deň
Tieto ženy rozhodujú
Rozhovor s účastníčkami podujatia Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti - Ženy, ktoré rozhodujú. Odpovedali: Ivetta Macejková, predsedníčka
Ustavného súdu SR, Elena Kohútiková, členka Predstavenstva VUB a Beata
Kosová, rektorka UMB.
Rádio Regina
Štúdio mladých
Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť pri PdF UMB Banská Bystrica sa koncom roka 2007 zúčastnil zahraničného turné a dvoch festivalov v Argentíne a Brazílii.
Relácia o zbore, činnosti s dirigentom Milanom Pazúrikom a členmi súboru.
Hospodárske no- Pre prax najlepšie pripravu- Výsledky testovania študentov posledných ročníkov ekonomických fakúlt Young
viny
je Ekonomická univerzita Talents. Prvé miesto Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
BA. Ekonomická fakulta UMB 5. miesto.
Rádio Regina
Halabala
Nedeľné ráno pre deti plné zábavy a poučenia v rozhlasovej krajine Halabala. Pokračovanie rozhovoru s Mgr. Murgašovou, riaditeľkou Metodického centra UMB
o tohtoročnej Škole v prírode v Detvianskej Hute.
Ta 3
Počítačová gramotnosť
Rozhovor s viceprezidentom spoločnosti Microsoft pre strednú a východnú Európu
Vahe Torossianom aj o spolupráci UMB s firmou Microsoft.
SME
Štúdium MBA produkuje Najvyšší stupeň štúdia MBA (Master of Business Administration) už získali na
špičkových manažérov
UMB v BB 37 slovenskí manažéri. Základné iformácie o štúdiu MBA na Univerzite
Mateja Bela.
SME
Na ktorých školách sa dá Zoznam škôl, kde sa dá získať zahraničný diplom. Na UMB je to Britské štúdium
získať zahraničný diplom MBA Nottingham Trent University.
STV 2
Národnostný magazín
STV pripravuje program o výučbe ruského jazyka na Slovensku a možnostiach
štúdia ruštiny v BB. V relácii vystúpil prodekan FHV Vladimír Biloveský spolu
so svojimi kolegyňami Martou Kováčovou, Larisou Sugay, Tamarou Juríkovou a
študenti FHV.

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
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3/19/2008

Žurnál

3/20/2008

Hospodárske novi- Index sa vždy oplatí, šetrí O výhodách predĺženia štúdia, ktoré znamená nielen „predĺženie mladosti“, ale aj
ny-online
peniaze
mnoho ekonomických benefitov. Porovnanie výdavkov študentov na jednotlivých
školách. Zdroj UIPŠ.
Hospodárske novi- Cesta k titulu. Pripravte si Porovnanie výdavkov na štúdium v jednotlivých mestách na Slovensku.
ny-online
300-tisíc.
Nový čas (Bleskov- Študent Peter Solej prvú Peter Solej (20), prvú odbornú knihu vydal ako 14 ročný. V súčasnosti je už autorom
ky.sk)
odbornú knihu vydal ako ďalších 4 publikácií. Je študentom UMB a od rektorky UMB získal aj mimoriadnu
14-ročný.
cenu a bronzovú medailu UMB. Je zakladateľom združenia NAPS.

3/20/2008
3/26/2008

3/27/2008
3/28/2008

SME

Ženy v pánskom klube

Stručné profily štyroch žien vo vedúcich funkciách: rektorky UMB Beaty Kosovej,
arcivojvodkyne Christiany von Habsburg-Lothringen, bankárky Eleny Kohútikovej
a predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej.

Študent žaluje univerzitu

Študent EF UMB Martin Cimrák sa obrátil na súd v súvislosti z nezaplatením
školného.
Hospodárske novi- Elitné vysoké školy? Štu- O výbere vysokej školy. Prieskumy tvrdia, že podľa kvality si vysokú školu vyberá
ny-online
dentom stačí titul.
necelá tretina adeptov na vysokoškolský titul. Ako však majú postupovať tí, ktorí
chcú získať v rámci hraníc Slovenska to najlepšie vzdelanie?

Prehľad pripravil: Ing. Marian Lihan, referát propagácie a vzťahov s verejnosťou R UMB

PRÍSPEVKY FAKÚLT

Katedra environmentálneho manažérstva FPV UMB
v rytme vĺn Atlantiku
Správa zo zahraničnej služobnej cesty v Portugalsku
V dňoch 17. – 22. februára 2008 sa
v portugalskej metropole Lisabon v rámci
Programu celoživotného vzdelávania –
podprogramu Grundtvig uskutočnil kurz
pod názvom „Edukácia pre trvalo udržateľný rozvoj vo vzdelávaní dospelých“
(Education for Sustainable Development
for Adult Education). Katedra environmentálneho manažérstva FPV UMB má
v problematike výchovy a vzdelávania
k trvalo udržateľnému rozvoju (TUR)
dlhoročné skúsenosti reprezentované ponukou študijných programov a projektov
katedry. V Lisabone ju zastupovala interná doktorandka, ktorá predstavila nielen
doterajšie skúsenosti a praktiky katedry
v tejto oblasti, ale aj jedinečné kultúrne a
prírodné bohatstvá Slovenka.
Metodika a obsahová náplň predmet-

Niečo z pracovnej atmosféry.

ného kurzu predstavuje hlavný výstup
projektu Grundtvig „Vzdelávanie dospelých a trvalo udržateľný rozvoj“, realizovaného v rokoch 2005 – 2007. Na jeho
zostavení sa vtedy podieľal medzinárodný
tím tvorený praktikmi v oblasti vzdelávania dospelých zo šiestich krajín Európskej
únie. Konkrétne z Veľkej Británie – Field
Studies Council Environmental, Írska –
Tipperary Institute, Poľska – University
Centre for Environmental Research, Maďarska – Kishantosi Rural Development
Centre, Dánska – Nordfyns Folk High
School a Portugalska – National Youth
Association for Family Action.
Cieľovou skupinou vytvoreného kurzu sú všetci
poskytovatelia

formálneho a neformálneho vzdelávania
dospelých, vrátane vysokého školstva
a mimovládnych organizácií, učiteľov,
trénerov, inšpektorov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov škôl a manažmentov
vzdelávacích inštitúcií. Hlavným cieľom
je zlepšenie kvality života a životného
prostredia prostredníctvom zvyšovania
kvality vzdelávania dospelých pre trvalo
udržateľný rozvoj v rámci Európy. K jeho
špecifickým zámerom a úlohám patrí: 1)
zlepšiť chápanie udržateľnosti trvalo udržateľného rozvoja a jeho významu v rámci jednotlivých programov vzdelávania
dospelých; 2) rozvíjať a zdokonaľovať

Návšteva spoločnosti CARRIS, spravujúcej mestskú hromadnú dopravu
v Lisabone (autobusy, električky, pozemné lanovky a elevátor) so štatistikou prepravených osôb počas jedného roka. Väčšia časť autobusov
jazdí na biopalivá.
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schopnosti poskytovať „výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju“
(Education for Sustainable Development
- ESD) počas vzdelávacích kurzov pre dospelých s použitím rôznych inovatívnych
prístupov k učeniu; 3) budovať schopnosti, ktoré učiacim sa dospelým umožnia
spojiť trvalo udržateľný rozvoj s ich
prácou a osobným životom; 4) poskytnúť
podporný systém a zdroje pre kontinuálny
profesionálny rozvoj v súvislosti s edukáciou pre trvalo udržateľný rozvoj; 5)
podnietiť propagáciu trvalo udržateľného
rozvoja v rámci inštitúcií poskytujúcich
vzdelávanie dospelých.
Program kurzu vychádza z desiatich
modulov navrhnutých počas vyššie uvedeného projektu Grundtvig. Štruktúru
tvoria tematicky zamerané lekcie v nasledovnom poradí: Modul 1 – Úvod do
problematiky trvalo udržateľného rozvoja, Modul 2 – Ako funguje svet?, Modul 3
– Ako narúšame zemské systémy?, Modul
4 – Prečo narúšame zemské systémy?,
Modul 5 – Zlepšuje globalizácia kvalitu
života?, Modul 6 – Všetko, čo robíme,
má istý vplyv! Môžem niečo zmeniť?,
Modul 7 – Aká je vízia našej budúcnosti?, Modul 8 – Lokalizácia je krokom

vpred!, Modul 9 – Vyrábajme inteligentné produkty!, Modul 10 – Čo môžem
urobiť? Každý z nich pritom predstavuje
samostatný vyučovací celok – lekciu,
ktorú je možné kombinovať a prispôsobovať potrebám konkrétnej skupiny. Hoci
hlavné témy kurzu naznačujú teoretickú
rovinu problematiky, každá sa realizuje
prostredníctvom série individuálnych a
skupinových aktivít, podporovaných prezentáciami, obrazovými pomôckami a online materiálmi. Zvolená metodika dáva
účastníkom kurzu príležitosť preskúmať
kľúčové témy trvalo udržateľného rozvoja, zhodnotiť svoje doterajšie postupy
a skúsenosti vo vzdelávaní dospelých a
navrhnúť zlepšenia a zmeny.
Uvedený tréningový kurz sa prvýkrát
na medzinárodnej úrovni zrealizoval
v Lisabone vo februári 2008 so skupinou
trénerov a učiteľov pracujúcich v oblasti
vzdelávania dospelých, vybratých národnými agentúrami Programu celoživotného vzdelávania v jednotlivých štátoch
Európskej únie. Z približne 30 žiadostí
o participáciu na kurze bolo úspešných
len 7 uchádzačov z Portugalska, Španielska, Maďarska, Francúzska a Slovenska.
Multikultúrne prostredie doplnili štyria
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lektori z Veľkej Británie, Maďarska
a Írska. Program kurzu sledoval navrhnutú schému desiatich modulov, doplnenú
o formálne a neformálne prezentácie
skúseností jednotlivých krajín, prípadovými štúdiami z Maďarka a Portugalska,
príkladmi dobrej praxe, ale aj aktivitami
podporujúcimi kultúrnu výmenu a priateľskú tvorivú atmosféru.
V závere sa všetci účastníci kurzu
zhodli v tom, že zvyšovanie kvality realizácie výchovy k trvalo udržateľnému
rozvoju nie je možné bez aktívnej výmeny
skúseností a neustáleho dialógu a spolupráce medzi zainteresovanými stranami.
Okrem iného aj v tom, že do mesta moreplavcov, portského vína, historických
pamiatok, národných monumentov, rytmu
vĺn Atlantiku v delte rieky Tajo, ale aj do
dejiska podujatí európskeho a celosvetového významu, sa ešte vrátia.
Viac informácií o kurze nájdete na
www.efsadulteducation.org a http://www.
fpv.umb.sk/kat/ken/.
RNDr. Jana Šimonovičová
interná doktorandka Katedry environmentálneho manažérstva
Fakulta prírodných vied UMB

Z mobility v Janove
Janovská univerzita (Universita
degli Studi di Genova) patrí v Taliansku
k najstarším a a najrenomovanejším univerzitám. Pozostáva z jedenástich fakúlt
rôzneho zamerania (od humanitných
smerov, cez medicínu až po technické
a prírodné smery). Jej nosnou súčasťou
sú aj Filozofická fakulta (z hľadiska organizačnej štruktúry, študijných programov
a celkového zamerania porovnateľná
s našou Fakultou humanitných vied) a Fakulta politických vied – práve na týchto
dvoch fakultách sme mali možnosť stráviť
trojmesačnú mobilitu.
Mobilita na Filozofickej fakulte
tamojšej univerzity bola zameraná na
štúdium teórie literárnej komparatistiky
a jej praktickej aplikácie na analýzu literárnych diel (PhDr. Ivan Šuša). Keďže
spolupráca s talianskou literárno-komparatistickou školou nadobudla v minulosti
úzku vedeckú spoluprácu (najmä na osi
Armando Gnsici a Dionýz Ďurišin),
bolo potrebné ju rozvinúť. Dodajme, že
súčasťou výučby na Katedre slovenského
jazyka a literárnej vedy Fakulty humanitných vied UMB je literárna komparatistika – preto pobyt slúžil na obohatenie
a získanie najnovších poznatkov, ktoré
bude možné aplikovať i vo výučbe (pre
študentov slovakistiky a v rámci spoloč-

ného základu pre študentov, zaoberajúcich
sa jazykom a literatúrou) a vo vedeckej,
resp. publikačnej činnosti. V rámci pobytu
som mal (PhDr. Ivan Šuša z oddelenia
translatológie KSJLV FHV) pozvanú
prednášku na literárno-komparatistickú
tému pod názvom „Talianska a slovenská
memoárová literatúra obdobia holokaustu
– Primo Levi a Leo Kohút“. Priblížil som
v nej literárne, kultúrne a politické pozadie tzv. memoárovej literatúry, spoločné
i rozdielne charakteristiky oboch období
v literatúre a analyzoval v nej tvorbu uvedených židovských autorov. Na prednáške
sa zúčastnila predstaviteľka janovskej
komparatistickej školy prof. Enrica
Salvaneschi, expert na súčasnú taliansku
literatúru a profesor z Katedry italianistiky Fakulty cudzích jazykov Janovskej
univerzity prof. Francesco De Nicola,
teoretici zo sekcie glotológie Katedry
antických a geograficko-ambientálnych
vied (D.I.S.A.M.) a študenti fakulty. S vedúcou katedry D.I.S.A.M prof. Antonellou
Della Rovere sa podarilo nadviazať spoluprácu, ktorú chceme rozvinúť smerom
k vypracovaniu projektov a vzájomných
vedeckých výmenných pobytov.
Ďalšia časť mobility sa realizovala na
politologickej rovine (Dott. ssa Patrizia
Prando) na Fakulte politických vied,

konkrétne na Katedre politických a sociálnych vied. Jej cieľom bolo štúdium teórie
európskeho federalizmu, ktorý sa rozvinul
práve v Taliansku. Vzhľadom na aktuálnosť tejto problematiky v európskom
kontexte a na takmer totálny nedostatok
odborných materiálov, spôsobený rôznymi dôvodmi v minulosti, sme sa zamerali
na (v slovenskom kontexte) málo poznané
osobnosti A. Spinelliho a M. Albertiniho,
ich idey, programy a politiku.
Okrem toho sme sa zúčastnili na Dni
mobilít, kde sme (spolu so študentkou
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Zuzanou Zaťkovou,
ktorá je v Janove počas tohto semestra na
polročnom pobyte) predstavili štúdium
na Univerzite Mateja Bela, najmä na Fakulte politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, ktorá má uzavretú zmluvu
ERASMUS/SOCRATES práve s janovskou Fakultou politológie. Na základe
tejto zmluvy tam absolvovala uplynulý
semester študentskú mobilitu aj ďalšia
študentka banskobystrickej politológie –
Zuzana Kučerová.
PhDr. Ivan Šuša,
Fakulta humanitných vied UMB
Dott. ssa Patrizia Prando,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
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Spevácky zbor MLADOSŤ úspešný na 34. festivale
speváckych zborov v Tandile – Argentína
V novembri m. r. uskutočnil Univerzitný spevácky zbor
MLADOSŤ pri Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (na pozvanie manažéra Festivalu zborového
spevu v Tandile Bernarda Morodera) trojtýždňový koncertnoumelecký zájazd do Argentíny a Brazílie. Štyridsaťčlenný kolektív študentov i absolventov odboru hudobná výchova Katedry
hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UMB sa predstavil na
medzinárodnom 34. „Festival de Coros de Tandil“ – festivale
zborového spevu, kde v nesúťažných festivalových koncertoch v miestnom chráme, v mestskej škole a mestskom parku
prezentoval slovenskú a svetovú zborovú tvorbu, keď svojím
vystúpením urobil „bodku za festivalom“, na záverečnom
galakoncerte.
Po festivale nasledovalo náročné koncertné turné po rôznych
argentínskych mestách i krajine, viac rovinatej ako hornatej, ako
Venado Tuerto, Necochea, Pinamar, Gualaguaychu, C. del Uruguay, San Justo, Reconquista, L. N. Alem, s dennými presunmi
od 200 do 660 kilometrov. V každom meste náš zbor milo prijali,
nielen primátori jednotlivých miest, či predstavitelia jednotlivých
provincií, ale aj domáce vokálne telesá so svojimi dirigentmi.
Uskutočnili sme aj tlačové besedy s novinármi, o čom svedčila
aj publicita v miestnych denníkoch, či provinčných médiách. Pri
presunoch za koncertmi mal kolektív zboru možnosť spoznať
geograficky, architektonicky, urbanisticky i spoločensky významné mestá a miesta, napr. Buenos Aires, Mar del Plata, Pto,
Iguazú, (vo svete známy Národný park so svojimi úchvatnými
vodopádmi) a Rio de Janeiro so svojimi skvostnými pamiatkami
a dominantami mesta. Spevácky zbor Mladosť prešiel takmer
štyritisíc kilometrov po pevnine, päť provincií Argentíny, získal
umelecké a spevácke uznanie u srdečného publika, ale aj odborníkov v oblasti hudobného umenia a zborového spevu.
Na koncertoch, ktoré neraz presahovali šesťdesiatminútový
limit a pri spoluúčinkovaní domácich zborov aj stodvadsať
minút, panovala srdečná pohoda vždy naplneného až preplne-

Spevácky zbor Mladosť v Pinamare

ného hľadiska hudbymilovného publika, ktoré oceňovalo výkon
banskobystrických vysokoškolákov úprimným až búrlivým
potleskom, a ktorý sa ani raz neobišiel bez prídavkov nášho
zboru. Banskobystrické vokálne teleso sa prezentovalo pestrou
dramaturgiou – chrámovou tvorbou, úpravami ľudových piesní
v podaní slovenských, českých a svetových skladateľov a svetovou populárnou tvorbou. Najväčší úspech mali skladby M.
Schneidra-Trnavského, E. Suchoňa, I. Hrušovského, M. Šmída,
O. Halmu, G. Jonga, M. Grobu a pod. Priam „pohladením na
duši“ domácemu publiku bolo prevedenie všeobecne známej
argentínskej skladby „Te Quiero“, ktorá odznela na každom
koncerte, a v ktorej po uvedení zboru a v podaní sólistiek Zuzany
Borisovej a Kristíny Mederovej mnohí neskrývali úprimné slzy
dojatia a prejavy uznania búrlivým potleskom. Vnímali sme to
ako veľký úspech „standing ovations“. A práve takéto uznania
a pocity uspokojenia z našej práce a tvrdej a dlhodobej prípravy
nás „dobíjali energiou“ pre ďalšie koncerty.
Po stránke umeleckej, motivačnej, ale i poznávacej a vzdelanostnej dal tento zájazd speváckemu zboru veľmi veľa pozitívneho. Aj keď bol zájazd fyzicky a psychicky veľmi náročný,
kolektív zboru ho zvládol znamenite, s veľkou dávkou hrdosti
i národného povedomia najmä pri stretnutiach s našimi rodákmi
a z úprimnej pochvaly a uznania nadšeného publika rôzneho veku
v každom meste. Chcel by som sa poďakovať celému kolektívu
zboru Mladosť za úspešnú reprezentáciu na juhoamerickom kontinente a v neposlednom rade i všetkým sponzorom, podnikom,
firmám i súkromným osobám, ktorí akoukoľvek formou pomohli
pri zabezpečovaní a realizácii celého projektu.
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
umelecký vedúci a dirigent speváckeho zboru Mladosť

Zbor Mladosť s domácim zborom Juana Miguela Lacava a s Berbardom Moroderom manažérom celého pobytu pred Radnicou
v meste C. de Uruguay

Odborníci na strednú a východnú Európu
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov vypracovala v spolupráci
s Fakultou práva a politických vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remeši
(Francúzsko), vzhľadom na príbuznosť
ponúkaných študijných odborov a blízkosť
cieľov vo vedeckej a výskumnej oblasti,
spoločný projekt, ktorého výsledkom je
realizovanie špecializovaného magisterského štúdia „ODBORNÍCI NA STREDNÚ
A VÝCHODNÚ EURÓPU“ v odbore
medzinárodné vzťahy v školskom roku
2007/2008.

Projekt je legislatívne v súlade s Dekrétom č. 2005-450 z 11. mája 2005 o vydávaní diplomov na základe medzinárodného
partnerstva, publikovaným v Zbierke zákonov (Jurnal Officiel) Francúzskej republiky
dňa 12. mája 2005. Rovnako je zastrešený
medzištátnou dohodou o kultúrnej, edukačnej, vedeckej a technickej spolupráci medzi
oboma krajinami, uzavretej v r. 1995 medzi
vládou Francúzskej republiky a vládou
Slovenskej republiky.
Základným cieľom projektu je príprava odborníkov v oblasti poznávania

politických, hospodárskych, finančných a
sociálnych podmienok krajín tohto regiónu
schopných analyzovať dôsledky integrácie
na ich spoločnosť, vyhodnocovať priebeh
demokratizačného procesu jednotlivých
krajín od roku 1989 a reagovať na možnosti
novej európskej politiky susedstva.
Po úspešnom absolvovaní uvedeného
štúdia študenti získajú okrem slovenského
magisterského diplomu z FPVaMV UMB
aj diplom o ukončení magisterského štúdia
2. stupňa na Fakulte práva a politických vied
Univerzity Champage-Ardenne v Remeši.

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Najväčším prínosom projektu, ktorý je rovnako podporovaný
Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, je nielen rozšírenie ponuky špecializácií frankofónnych sekcií a atraktívnosť
ponúkaného profilu absolventa, ale predovšetkým posilnenie
univerzitnej excelentnosti. Štúdium prispeje k rozvinutiu intenzívnejšej vzdelávacej a vedeckovýskumnej spolupráce našej fakulty
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s fakultami regiónu strednej a východnej Európy a k vybudovaniu
jedinečnej siete frankofónnych partnerských inštitúcií aj v širšom
frankofónnom priestore.
PaedDr. Radovan Gura, PhD.
Koordinátor frankofónneho magisterského štúdia
Katedra medzinárodných vzťahov FPVaMV UMB

Fyzika častíc pre stredoškolákov
Na Katedre fyziky FPV UMB sa stredoškoláci už po štvrtýkrát na jeden deň stali časticovými fyzikmi v rámci International
Particle Physics Masterclasses. Domov odchádzali nadšení.
Masterclasses sú medzinárodne koordinované Európskou
skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky (European Particle
Physics Outreach Group, EPPOG). Program je preto štandardný
a podobný na každej inštitúcii, ktorá sa zapojí. Doobeda prebehnú
prednášky, v rámci ktorých sa stredoškoláci naučia nevyhnutné
základy časticovej fyziky a spôsobov detekcie častíc. Zaujímavá
časť prichádza poobede. Najskôr je to praktické cvičenie, pri
ktorom sa vyhodnocujú dáta namerané v Európskej organizácii
pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve. Po nich nasleduje videokonferencia s ďalšími skupinami, ktoré v ten deň vyhodnocovali
tie isté dáta, a s fyzikmi z CERNu.
Vďaka praktickému cvičeniu študenti majú možnosť vyskúšať si prácu experimentálnych fyzikov. Sami si vyskúšajú
niektoré úskalia meraní vo fyzike častíc. Vidia, že výsledky sú
často nejednoznačné, že s meraním je vždy spojená neistota,
a získajú lepší prehľad o tom, akým spôsobom napreduje
moderná fyzika. Pri videokonferencii zasa môžu diskutovať
s fyzikmi v CERNe a porovnávať svoje výsledky so stredoškolákmi v iných krajinách.
Tento rok prebehli Masterclasses na 70 inštitúciách predovšetkým z Európy, ale aj z USA a Brazílie. Na Slovensku sa do
akcie zapája najviac univerzít na počet obyvateľov spomedzi
všetkých krajín: Žilina, Košice, UK Bratislava, Banská Bystrica,
Prešov, TU Trnava, Trenčín, SPU Nitra. Videokonferencia je
podporovaná technológiou EVO, ktorú spoločne vyvíja Kalifornský technologický inštitút (CALTECH) a Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika.
Na naše Masterclasses, ktoré sa tento rok konali 11. marca,
prišli stredoškoláci z Detvy, Lučenca, Podbrezovej, Banskej
Bystrice, Veľkého Krtíša, Martina a Námestova. Cez videokonferenciu sme boli spojení s podobnými skupinami v Košiciach,
Prahe, Budapešti, Katowiciach, Mníchove a Štokholme. Vydarenou časťou nášho programu boli aj prezentácie našich študentov

Mareka Balážoviča a Michala Mereša, ktorí krátko prezentovali
svoje záverečné práce. Spolu s ďalším študentom Robertom
Garaiom potom aj pomáhali stredoškolákom pri praktickom
cvičení. Informácie o Masterclasses možno nájsť aj na http://
www.fpv.umb.sk/kat/kf/mcumb.
Stredoškolákom sa akcia (už tradične) veľmi páčila. Dokonca
sa nám ako jediným podarilo určiť väzbovú konštantu silnej
interakcie presne tak, ako ju zmerali „veľkí“ fyzici. Bola to síce
náhoda, ale aj tak sme kúsok vyrástli hrdosťou. Medzi ohlasmi
študentov sa dá nájsť: „Potešilo ma, že pri vyhodnotení výsledkov cvičení bolo Slovensko najlepšie.“ , „Páčilo sa mi... hmm...
asi to, že som to nakoniec pochopil.“, „Bolo to úplne úžasné,
chcel by som sa viac o tom dozvedieť.“, „Pecka... cool!!!“,
Masterclasses sú jedným z tých vydarenejších spôsobov,
ako ukázať, že (časticová) fyzika je zaujímavá a zábavná. O rok
pokračujeme...
Miroslav Murin a Boris Tomášik
Katedra fyziky FPV UMB

„Otkuda pošla zemlja russkaja...“
z «Povestí dávnych čias»
Rok 2007 bol vyhlásený prezidentom
Ruskej federácie Vladimírom Putinom za
rok ruského jazyka. Na Slovensku to znamenalo potvrdenie faktu, že ruština si opäť
nachádza pevné miesto v cudzojazyčnej
edukácii. Už niekoľko rokov sa prehlbujú
kontakty medzi slovenskými a ruskými
inštitúciami, ktoré podporujú vyučovanie
ruského jazyka v zahraničí.
Výnimkou nie je ani Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici, v ktorej pred

niekoľkými rokmi vzniklo Centrum ruských
štúdií, štedro podporované knižnými, audio
a vizuálnymi darmi z Ruska. Je stálym
a prínosným partnerom Katedry európskych
kultúrnych štúdií a slovanských jazykov.
V rámci tejto spolupráce vznikol aj
nápad zrealizovať vedomostnú súťaž
o Rusku a jeho kultúre, určenú pre študentov
katedry. Súťaž mala byť nielen previerkou
vedomostí získaných v rámci štúdia, ale aj
rozšírením predstavy súťažiacich o ruskej
kultúre a motivovať ich k ďalšiemu získavaniu poznatkov.

Hodnotenie súťaže, jej náročnosť,
priebeh a prínos sme nechali na samotných účastníkoch:
- Vedomostná súťaž z ruštiny, ktorá sa konala v Rusistickom centre ŠVK
20.02.2008 bola príjemná skúsenosť. Páčila
sa mi rozmanitosť otázok, no ich náročnosť
ma zaskočila. Nútili ma však premýšľať a
dozvedel som sa mnoho nových informácií,
čo je v každom prípade veľkým pozitívom.
Ocenenia boli tiež dobrou motiváciou
a verím, že vo voľných chvíľkach bude

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
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kniha, ktorú som získal, obohacujúcim a zaujímavým čítaním. Ak by sa podobné akcie
uskutočňovali i niekedy neskôr, prípadne
by sa stali napr. každoročnou tradíciou,
navrhujem menšie zmeny: vytvoriť tri
kategórie – prvákov, druhákov a tretiakov
a od ročníka odvíjať náročnosť a snažiť
sa do výučby zahrnúť čo najviac odpovedí
na otázky, ktoré budú súťažiacich čakať?.
Určite nemám na mysli poskytnúť všetky
informácie priamo „pod nos“, no hovoriť
o viacerých, napr. v rámci kategórie zaujímavostí či tiež spomenúť názvy, mená, miesta, ktoré budú počas súťaže pomôckou pri
vylučovacej metóde v rámci otázky. Verím,
že rovnako ako mne sa páčilo i ostatným
zúčastneným.
Oliver Oszczeda – 3. ročník EKUŠ

aj Vy viete nebolo to jednoduché, pretože s
niektorými faktami sme sa ešte nestretli,
lepšie povedané sme o nich nevedeli. Ale
som rada, že ste nám dali tú možnosť súťažiť
a teraz určite budeme lepšie vedieť, na čo
sa máme zamerať, ak by sa ešte raz takáto
súťaž organizovala a my sa jej budeme môcť
zúčastniť. Určite by boli tie výsledky lepšie,
keby sme mali čas sa na to lepšie pripraviť
a pozrieť si literatúru, ktorá sa toho týka a
samozrejme aj to, keby sme sa to učili, keďže
my začíname s dejinami len v tomto semestri
a mali sme doteraz len jednu hodinu. Keby
som to mala zhrnúť na záver – súťaž bola
jednoznačne pre nás výbornou skúsenosťou.
Teším sa na ďalšie stretnutie.
Zuzana Schererová – 1. ročník, ruský
jazyk jednoodborové štúdium

- V prvom rade by som sa chcela poďakovať za možnosť sa tejto súťaže zúčastniť,
ako aj za Vašu podporu i keď sme ani len
nedúfali, že sa nám podarí dostať sa aspoň
na tú zlatú strednú cestu. Ani si neviete
predstaviť, čo to pre nás znamená, že ste
nás tak veľmi podporovali. Ďakujeme. Čo sa
týka tej súťaže. Otázky boli veľmi zaujímavé
a určite sme o niečo skúsenejší, ale ako iste

- Súťaž, ktorej sme sa zúčastnili bola
náročná, vzhľadom na rôznorodosť otázok
najmä z histórie a kultúry. Čo sa týka
formálnej stránky, tak som čakal, že otázky
budú v ruskom jazyku.
Rastislav Bolf – 1. ročník, ruský jazyk
jednoodborové štúdium
- Chcela by som sa poďakovať za
možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej

súťaže. Podľa môjho názoru mala súťaž
primeraný časový limit a náročnosť otázok
bola primeraná. Vzhľadom k tomu, že som
študentkou prvého ročníka, som sa s obsahom otázok strela len v rámci samoštúdia.
S priebehom súťaže a jej úrovňou som bola
veľmi spokojná.
Kristína Baková – 1. ročník, ruský jazyk
jednoodborové štúdium
O to, že podujatie bolo aj príjemným
kultúrnym zážitkom sa postaral pracovník
Centra ruských štúdií Dr. Dušan Jarina,
ktorý pripravil hudobné a vizuálne ukážky
prezentujúce osobitosti ruského umenia
a ruských reálií. Keďže súťaž sa stretla
s pozitívnym ohlasom zo strany študentov aj
Dr. Jarinu, veríme, že toto stretnutie nebolo
posledné, ale otvorí možnosť pre vznik
peknej tradície.
Mgr. Eva Tomeková
a Mgr. Martin Lizoň
Katedra Európskych
kultúrnych štúdií
a slovanských jazykov
Fakulta humanitných vied UMB

Predstavte si ...
Predstavte si, že vás navštívil ten najzákernejší zákerník. Vaše telo sa pomaly
podvoľuje jeho zvrátenej vôli, vaša vôľa
sa tratí. Vy pomaly strácate možnosť pohybu a stávate sa ťažko postihnutý.
Váš život sa dostal do inej dimenzie.
Vašimi spoločníkmi sa stali tabletky,
kvapky, injekcie, vaším hobby sa stali
rôzne invazívne, či neinvazívne vyšetrenia. Vaším životným štýlom sa stáva diéta,
čo vlastne pod vplyvom rôznych týchto
elementov je obyčajné nechutenstvo.
Miesta, kde ste radi chodili do prírody,
keď ste ešte chodili, obľúbené miesta
v mestách, ba i celé mestá, sa zrazu stali
pre vás len spomienkou. A tá veľmi bolí.
Vaše okolie sa k vám začína farizejsky
správať a ľutuje vás, chudák, ako skončil.
A mnohí z nich sa vlastne tešia, dobre mu
tak! Keby nebol to robil, čo robil, mohol
byť teraz inak.
Zmena je život. Ale táto nie! Toto je
koniec! A tu kdesi v podvedomí človek
zaregistruje akúsi reláciu, v ktorej má
rozhovor moderátorka s akousi pani
docentkou o vzdelávaní starších. A už to
nabieha, čo to bola za relácia? Čo to je to
vzdelávanie starších? Kde to funguje? Kto
je tá pani docentka?
Ešteže je tu vysielací program a telefón. Z neznámeho rádia sa stáva známe,
moderátorka tiež má svoje meno a zo

vzdelávania seniorov sa stáva Univerzita
tretieho veku na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici. A pani docentka, tou je
pani doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc.,
tajomníčka UTV UMB.
Nasleduje telefón, e-mail, a veľmi
očakávané rozhodnutie – ste prijatý. A
váš svet dostáva znovu inú dimenziu.
Stávate sa mladým. Pri hľadaní študijnej
literatúry podľa zoznamu odporučenej
literatúry sa vás znovu zmocňuje pomaly
už zabudnutý pocit akéhosi chvenia pri
objavovaní neznámeho. Ale i hrôza, koľko
tých vedomostí treba získať, aby sa človek
ako tak poľudštil. I na staré kolená. Stĺpcu
nakopených študijných materiálov sa
hádam rovná len hladina vodného stĺpca,
ktorá je nad vami, keď sa potápate.
Znova sa vás zmocňuje stará dobrá
tréma, ktorá sa stáva vašou súčasťou pri
každej odpovedi. Bude moja odpoveď
dobrá? A ruka v ruke s trémou ide obyčajný strach. Dobre som si naštudoval
danú problematiku. Bude moja odpoveď
správna a uspokojí skúšajúceho? Nevyjdem ako starec, čo chcel múdrym byť
na posmech?
Tieto znova získané pocity, verte,
v našom veku sú na nezaplatenie. Aj toto
je zmena. Ale táto zmena, to je život!
V dnešnom modernom svete je módne cez médiá nechať odkaz. Dovoľte,

aby som si aj ja privlastnil a využil túto
možnosť. Odkazujem vám, milí študenti
našej (iba našej?) alma mater, nebojte sa
stĺpca nakopených študijných materiálov,
nebojte sa prekážok. Prekonávajte ich a
vytrvajte. Verte, stanete sa ľuďmi, a to nie
hocijakými. Stanete sa ľuďmi, na úžitok
ktorých netrpezlivo čakajú ostatní.
Odkazujem vám, milí pedagógovia
našej (iba našej?) alma mater, nebojte sa
študentov, majte ich ako najdrahocennejší materiál. Poľudštite ich, stanú sa
vašimi najlepšími priateľmi, budú vašimi
odkazmi.
Pravda, ako každé rozprávanie, aj
toto moje by sa malo pýšiť excelentným
záverom.
Predstavte si, ja to mám jednoduché,
ja ho nemám. Môj záver je jednoduchý.
ĎAKUJEM!
Ing. Milan Sliacky Novák
študent Univerzity tretieho veku
na UMB v B. Bystrici
Poznámka:
Ing. Milan Sliacky Novák úspešne študuje
na UTV UMB už tretí rok.
6. júna 2008 bude promovaný a slávnostne mu bude odovzdané osvedčenie
UTV.
Doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc.

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
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Konferencia organizovaná v rámci cyklu
„Bezpečnostné fórum“
Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV zorganizovala dňa 13. februára 2008 na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB v Banskej Bystrici vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom „Bezpečnostné výzvy 21. storočia“,
ktorá sa konala v rámci cyklu Bezpečnostné fórum.
Konferencia bola rozdelená na tri diskusné panely v poradí 1. Miesto bezpečnosti v teóriách medzinárodných vzťahov, 2. Nevojenské bezpečnostné hrozby a riziká v 21. storočí, 3. Vojenské bezpečnostné hrozby a riziká v 21. storočí. Diskutujúci sa venovali
nasledovným problémom: teoretické koncepcie bezpečnosti, bezpečnostná stratégia SR, migrácia, otázka terorizmu a ďalšie.
Bezpečnostné fórum sa zameriava na zvyšovanie a rozširovanie poznania v oblasti bezpečnosti, zvyšovania spoločenského
povedomia o bezpečnosti a koordinovania činnosti štátnych a neštátnych organizácií a inštitúcií, vysokých škôl, vedeckých pracovísk, domácich a zahraničných expertov s pôsobnosťou v oblasti bezpečnostnej problematiky, a to v záujme vytvorenia funkčného
a previazaného fóra o bezpečnosti s cieľom fungovať ako nezávislá a zároveň odborná platforma pre diskusiu o aktuálnych problémoch bezpečnosti a bezpečnostnej politiky.

Medzi pozvanými účastníkmi boli zástupcovia inštitúcií zo Zastupiteľského úradu USA, Zastupiteľského úradu Izraelu, NATO,
EÚ, univerzít zo Slovenska, partnerských univerzít vo Francúzsku a Českej republiky, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva vnútra SR, Bezpečnostnej rady SR, Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši i mimovládnych organizácií – Euroatlantického centra, Centra pre európske a severoatlantické vzťahy, Centra pre sociálne a ekonomické
stratégie v Prahe....
Jedným z cieľov Bezpečnostného fóra je poskytnúť priestor a rozvinúť diskusiu s dôrazom na univerzitných učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov, expertov, odborníkov z inštitúcií, nadácií a zahraničných expertov i prostredníctvom pripravovaného
časopisu Bezpečnostné štúdie. V rámci tohto cieľa sa organizátori podujali vydávať pravidelne zborník s príspevkami odprezentovanými na konferenciách, čím rozšíria odborný diskurz o problémoch bezpečnosti v rámci SR i v zahraničí.
Mgr. Jaroslav Ušiak

Práca PF UMB na projekte ESF kulminuje...
Dvojročný projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu s názvom Cielená
jazyková a počítačová príprava budúcich
učiteľov pod č. SOP ĽZ-2005/NP1-040 (kód
ITMS: 11230100436), na ktorom pracuje PF
UMB od augusta 2006, vstupuje do svojej
záverečnej fázy.
Do projektu je zapojených vyše 50 študentov – budúcich
učiteľov a 5 univerzitných zamestnancov – vysokoškolských
učiteľov. V predmete ECDL (European Computer Driving Licence) prešli počas prvých troch semestrov IT školeniami v oblasti
Word, Excel a Power Point. V mesiacoch február a marec štvrtého
semestra prebiehala intenzívna výučba operačného systému MS
Windows. Projekt pre oblasť ECDL vyvrcholí záverečnými
certifikovanými skúškami ECDL pod dohľadom Ministerstva
školstva SR začiatkom apríla 2008 v školiacom pracovisku
GAMO, a. s., v Liptovskom Mikuláši.

Frekventanti druhej časti projektu – Eurolingua English (niektorí študenti si zvolili oba druhy školení), prechádzajú v tomto
poslednom semestri intenzívnou prípravou na certifikované
skúšky UNIcert v anglickom jazyku na úrovni B1 Spoločného
európskeho referenčného rámca. Právo udeľovať tento certifikát
o medzinárodne porovnateľnej úrovni spôsobilostí budúcich učiteľov v oblasti cudzích jazykov na vysokých školách už neoficiálne
potvrdilo Pedagogickej fakulte UMB samotné medzinárodne
akreditované centrum UNIcert®LUCE (http://www.casajc.sk/
unicert.htm) v Bratislave. Ide o Inštitút pre akreditáciu jazykovej
výučby na univerzitách v strednej Európe, ktorý má právo udeľovať licencie (na 3 roky) pre využívanie systému výučby jazykov
pre nefilológov na vysokých školách a udeľovanie certifikátov
systému UNIcert®. Tento systém dnes využíva 53 európskych
univerzít. Jeho prednosťou oproti iným certifikátom je skutočnosť,
že ide o otvorený vzdelávací systém zameraný na cieľovú skupinu
univerzitných študentov – v našom prípade budúcich učiteľov,
ktorým poskytuje všeobecný, komplexný a transparentný systém
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jazykového vzdelávania. Rozhodnutiu udeliť PF UMB právo
uskutočňovať skúšky v rámci UNIcertu predchádzala dôsledná
príprava materiálov, požadovaných pre udeľovanie tejto licencie, vychádzajúcich zo spomínaného Európskeho referenčného
rámca. Certifikáciu jazykového vzdelávania na univerzitách tohto
typu odporúča aj MŠ SR, pretože ho pokladá za systém, ktorý
zohľadňuje špecifické podmienky vysokoškolských študijných
odborov a požiadavku kompatibility v odbornom cudzom jazyku,
a to ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovni. Skúšky sú
naplánované na máj a jún 2008.
Dúfame, že oba certifikáty – či už ECDL pre oblasť IT alebo
Eurolingua English – sa stanú pre našich absolventov, budúcich
učiteľov, prostriedkom ku kvalitnejšiemu výkonu ich povolania
a k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce.
Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Koordinátor projektu PF UMB, dhanesova@pdf.umb.sk

Projekt je podporený v rámci SOP ĽZ spolufinancovaného
z Európskeho sociálneho fondu. Riadiacim orgánom zodpovedným za realizáciu balíka pomoci je Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Sprostredkovateľským orgánom
je Ministerstvo školstva SR. Bližšie informácie nájdete na
www.esf.gov.sk
„Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť
podporovaním zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakých
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov“.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Indikátory trvalo udržateľného rozvoja škôl
Správa o riešení a výstupoch inštitucionálnej grantovej úlohy
V podmienkach decentralizácie a globalizácie, v podmienkach novej environmentálnej situácie sa mení aj postavenie a
funkcie škôl. Podstatným sa stáva vnímanie
výchovy a vzdelávania ako príčiny pretrvávajúceho zlého stavu životného prostredia,
nástroja získavania a zachovania kultúrneho, národného i environmentálneho povedomia, ako aj prostriedku komplexného
riešenia problémov slovenskej i svetovej
spoločnosti, nielen, no predovšetkým
v otázkach životného prostredia a trvalo
udržateľného rozvoja (ďalej TUR).
Environmentálna politika štátu sa
v tejto súvislosti obracia na školy ako
na základný kameň prestavby celej spoločnosti, jej hodnotových orientácií a
vzorcov správania. Kladie požiadavky na
budúcich členov komunity chápať a riešiť environmentálne problémy regiónu
a ľudstva, rozumieť obsahu pojmu trvalo
udržateľný rozvoj a vlastniť zručnosti pre
jeho praktické napĺňanie. Premieta sa do
nárokov na manažment, výchovno-vzdelávací proces, prevádzku a všetky oblasti
činnosti školy v súlade s vytýčenými
cieľmi a zásadami. Školy vníma ako výchovno-vzdelávacie inštitúcie a zároveň
organizácie s priamym a nepriamym vplyvom svojich aktivít na životné prostredie.
Ako podniky, poskytujúce služby určitých
kvalít a produkujúce členov spoločnosti
určitých vlastností. Schopnosť výchovnovzdelávacieho prostredia sprostredkovať
vážnosť a komplexnosť environmentálnych problémov žiakom a širšej komunite
zohráva kľúčovú úlohu. Jedným z riešení
je premena škôl na modely trvalo udržateľného spôsobu života.
Vyslovené požiadavky so sebou prinášajú nové nároky na manažment,
koncepčné, personálne, inštitucionálne,
finančné, metodické a ďalšie zabezpeče-

nie, v zmysle systémového uplatňovania
environmentálnej politiky v činnosti škôl.
Rovnaké východiská viedli aj k formulovaniu problému, hlavných cieľov, úloh
a metód výskumu popisovaného v nasledujúcej časti.
Vedecký projekt pod názvom Indikátory trvalo udržateľného rozvoja škôl
sa realizoval v rámci inštitucionálnej
grantovej úlohy č. 973 – EEV na Katedre
environmentálneho manažérstva Fakulty
prírodných vied Univerzity Mateja Bela
(FPV UMB) v Banskej Bystrici v druhej
polovici roku 2007.
Stav riešenia témy projektu pred
jeho začatím u nás a vo svete
Problematika indikátorov trvalo udržateľného rozvoja škôl na Slovensku bola
doteraz čiastočne rozpracovaná v rámci
rigoróznej práce (Šimonovičová, 2006)
realizovanej na Katedre environmentálneho manažérstva FPV UMB v Banskej
Bystrici. Ďalej v rámci projektu Zelená
škola, ktorý je súčasťou Eco-school –
programu medzinárodnej Nadácie pre

environmentálnu výchovu (Foundation for
Environmental Education).
Aktuálnosť problematiky a zmysluplnosť výskumu podporuje súčasné medzinárodné aj domáce koncepčné prostredie.
Opiera sa predovšetkým o Dekádu OSN
pre výchovu k TUR vyhlásenú na roky
2005 – 2014, ktorá smeruje snaženie
štátov k vytvoreniu prostredia a nástrojov
pre uplatňovanie výchovy a vzdelávania
k TUR (VaVTUR). Stratégia Európskej
hospodárskej komisie (EHK) OSN pre
výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju
(prijatá na zasadaní najvyššej úrovni
predstaviteľov ministerstiev školstva a
životného prostredia 17. – 18. marca 2005
vo Vilniuse) predstavuje posledný medzinárodný kľúčový dokument pre VaVTUR,
ktorý má napomôcť štátom v regióne
EHK pri plnení cieľov Dekády. V časti
Implikácie pre výchovu Stratégia hovorí:
„Vzdelávacia inštitúcia ako celok, vrátane
žiakov, študentov, učiteľov, riaditeľov a
ostatných zamestnancov ako aj rodičov, by
mali dodržiavať princípy TUR.“ Slovensko
uvedenú Stratégiu ratifikovalo a zaviazalo
sa tak prijať aj navrhovaný časový plán jej
implementácie.
V roku 2005 bol zriadený nadrezortný
poradný orgán ministra školstva SR a životného prostredia SR pod názvom Environmentálna komisia pre vzdelávanie. Jej
hlavnou pracovnou náplňou bolo vypracovanie novej koncepcie a následne akčného
plánu pre jej realizáciu. Vzhľadom na nové
požiadavky bola neskôr premenovaná na
Komisiu pre výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.
V decembri 2006 sa v priestoroch SEV
SAŽP Modra – Harmónia uskutočnila
vedecká konferencia pod názvom Dekáda
výchovy a vzdelávania k udržateľnému
rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky, ktorú zorganizovala FPV UMB
v spolupráci so Slovenskou agentúrou
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životného prostredia v Banskej Bystrici.
Za prítomnosti predstaviteľov ministerstva
školstva a životného prostredia a hlavných
členov Komisie pre výchovu a vzdelávanie
k trvalo udržateľnému rozvoju formulovala
závery a odporúčania pre akčný plán implementácie Stratégie EHK OSN pre výchovu k TUR na slovenské podmienky.
K hlavným prioritám novej Koncepcie
environmentálnej výchovy a vzdelávania
na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej
republike a v systéme celoživotného
vzdelávania (2006) sa stalo: (1) prijatie
filozofie, cieľov a stratégií implementácie
výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju;
(2) zvýšenie kvality edukácie v oblasti
environmentálnej výchovy (3) inovácia
environmentálnej výchovy (4) rozšírenie
Koncepcie environmentálnej výchovy
a vzdelávania z r. 1997 o aspekt výchovy
k TUR. Akčný plán tejto Koncepcie,
tzv. Akčný plán výchovy a vzdelávania
k TUR v SR (2006) orgánom štátnej
správy, regionálnej a miestnej samosprávy
a mimovládnym organizáciám následne
ukladá úlohy členené do troch celkov:
(A) Prierezové opatrenia pre Komisiu
pre výchovu a vzdelávanie k TUR; (B)
Úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania
k TUR v regionálnom školstve a v oblasti
ďalšieho vzdelávania; (C) Úlohy v oblasti
vysokých škôl na Slovensku. Ide napríklad
o nasledujúce opatrenia: zaistiť legislatívne
podmienky pre prácu koordinátora environmentálnej výchovy (výchovy a vzdelávania k TUR) pre predškolské zariadenia,
základné a stredné školy v SR a následne
jeho činnosť na školách; plánovať neinvestičné a investičné prostriedky na výchovu
a vzdelávanie k TUR na všetkých stupňoch
riadenia vrátane škôl; vytvoriť podmienky
pre zavedenie princípov a cieľov TUR do
riadenia a prevádzky škôl a školských
zariadení; vypracovať programy a učebné
osnovy k výchove a vzdelávaniu k TUR
pre predškolské zariadenia, základné
a stredné školy, prípadne základné umelecké školy a školské zariadenia; zabezpečiť
ďalšie vzdelávanie učiteľov, riadiacich
pracovníkov a koordinátorov TUR; posilniť vedecký výskum a vývoj v oblasti
TUR, pedagogický a metodický výskum
zameraný na výchovu a vzdelávanie k
TUR a ďalšie.
Jednou z priorít v oblasti školskej
výchovy a vzdelávania sa stáva prestavba
škôl na princípoch trvalo udržateľného
rozvoja. Táto snaha v sebe zahŕňa vytvorenie inštitucionálneho a organizačného
prostredia, zavádzanie environmentálnych
manažérskych systémov do výchovnovzdelávacích inštitúcií, ako aj vytvorenie
nástrojov merania a hodnotenia trvalo
udržateľného rozvoja týchto inštitúcií.

Problematiku indikátorov trvalo udržateľného rozvoja škôl majú jednotlivé
európske krajiny, ale aj štáty mimoeurópskeho regiónu rozpracovanú na rôznej
úrovni. Príkladom a inšpiráciou je publikácia vydaná Ministerstvom školstva Veľkej
Británie pod názvom Formulár vlastného
hodnotenia trvalo udržateľného rozvoja
pre základné a stredné školy (Sustainnable
self-evaluation form for primary, middle
and secondary schools), ktorá prezentuje
súbor indikátorov ako dobrovoľný nástroj posudzovania TUR britských škôl.
Spoločným zámerom rôznych vládnych
aj mimovládnych iniciatív je pritom zdôrazňovanie potenciálu škôl a výchovných
zariadení ovplyvňovať hodnoty a konanie
žiakov prostredníctvom svojho vlastného
správania.
Vedecké ciele projektu
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie súboru indikátorov ako nástroja
hodnotenia, merania a posudzovania trvalo
udržateľného rozvoja škôl spolu s návrhom
metodiky ich vyhodnocovania a uplatňovania v praxi. Výsledný súbor vymedzuje
konkrétne činnosti a aktivity škôl, ktorými
škola priamo alebo nepriamo ovplyvňuje
životné prostredie a tým charakterizuje
podstatu trvalo udržateľného rozvoja
v školskom prostredí.
Iniciatíva k riešeniu problematiky
vychádza z uvedeného súčasného stavu
a vývoja na medzinárodnej a domácej
scéne. Vytvorený súbor má slúžiť na
podporu prestavby škôl na princípoch
trvalo udržateľného rozvoja a zavádzanie
environmentálnych manažérskych systémov. Odpovedá na potrebu uplatňovať a
vyhodnocovať trvalo udržateľný rozvoj
v školách. Získavať nové informácie,
ako podklad pre zmysluplné rozhodnutia
v prospech životného prostredia už v
samom začiatku, pri výchove budúcich
členov spoločnosti.
Metódy, aktivity a výstupy projektu
Pri formulácii a definovaní súboru
indikátorov trvalo udržateľného rozvoja
škôl sa dôraz kládol na uplatňovanie systémového hľadiska, na analýzu, komparáciu
a syntézu programových a legislatívnych
dokumentov environmentálnej politiky
a ich požiadaviek na školské prostredie.
Použité metódy možno klasifikovať ako
základný, teoretický a interdisciplinárny
výskum. Opieral sa o doterajšie výsledky
v tejto oblasti, ako aj príklady dobrej praxe
doma a v zahraničí (Ekoškoly). Komplexnosť a odbornosť sa zabezpečila kolektívom teoretikov a praktikov z oblasti
výchovy a vzdelávania, environmentálnej
výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému
rozvoju, zdravia, environmentalistiky a environmentálnych manažérskych systémov.
Jednotlivé etapy riešenia projektu možno
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zhrnúť nasledovne: 1) štúdium odbornej
zahraničnej a domácej literatúry; 2) revízia
doterajších výsledkov výskumu vzhľadom
k novým skutočnostiam a poznatkom; 3)
zostavenie konečného súboru indikátorov
TUR škôl; 4) návrh metodiky pre uplatňovanie a vyhodnocovanie indikátorov TUR
škôl v praxi; 5) publikácia výsledkov a
zostavenie monografie. Knižná publikácia
s rovnomenným názvom je zároveň hlavným výstupom projektu, ktorý by mal slúžiť ďalšiemu teoretickému a praktickému
skúmaniu, pre vedeckú aj školskú prax.
Publikácia Indikátory trvalo udržateľného rozvoja škôl
Cieľom publikácie je zosumarizovať
základné teoretické východiská uplatňovania environmentálnej politiky v školách na Slovensku a prispieť k výskumu
v oblasti zavádzania princípov TUR do
činnosti a fungovania škôl. Prvá kapitola
dokumentuje a hodnotí vývoj požiadaviek
environmentálnej politiky na školské
prostredie z hľadiska rôznych aspektov
jej uplatňovania. Druhá kapitola objasňuje vzťah školy a jej funkcií k trvalo
udržateľnému rozvoju. Predstavuje model
uplatňovania trvalo udržateľného rozvoja
v škole a bližšie sa venuje jeho jednotlivým
oblastiam. Tretia kapitola prináša praktický
nástoj pre hodnotenie trvalo udržateľného
rozvoja v školách. Súbor indikátorov (ukazovateľov) trvalo udržateľného rozvoja
škôl je hlavným prínosom práce a okrem
samotného hodnotenia poskytuje aj rad
ďalších možností používania v praxi, na
rôznych úrovniach riadenia škôl. Záver
definuje ďalšie zámery v riešení problematiky na Slovensku.
Do indikátorov trvalo udržateľného
rozvoja škôl autori vkladajú rôzne možnosti využívania. Ako súbor konkrétnych
činností indikujú uplatňovanie trvalo udržateľného rozvoja škôl a prostredníctvom
príslušnej metodiky ho umožňujú aj merať
a vyhodnocovať. Napriek tomu je potrebné
zobrať na vedomie, že ide o prvotný súbor,
predložený na ďalšie skúmanie. Kriticky
možno vnímať najmä výpočet a obsiahlosť
indikátorov, rozsiahlu dokumentáciu a
minimálny praktický výskum. Otáznym
sa javí predovšetkým inštitucionálne a
organizačné zabezpečenie práce s indikátormi. Preto je v záujme autorov rozvinúť
živú diskusiu na miestnej, regionálnej
aj národnej úrovni. Vytvoriť priestor na
hodnotenie a oceňovanie škôl z hľadiska
ich snahy o TUR. Vyvinúť všetky dostupné
spôsoby, aby vývoj v tejto oblasti pokračoval, či už vo forme experimentálneho
výskumu alebo celoštátneho školského
programu.
RNDr. Jana Šimonovičová
vedúca projektu,
doktorandka KEM FPV UMB
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K životnému jubileu prof. Ing. Milana Piatrika, PhD.
Dňa 7. marca 2008 oslávil v kruhu svojich kolegov a priateľov na Katedre environmentálneho manažérstva FPV UMB
významné životné jubileum – 65 rokov – prof. Ing. Milan Piatrik,
PhD. Rodák z Harmanca pri Banskej Bystrici, absolvent Fakulty
technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe, študijný odbor jadrová chémia, pôsobí od roku 2003 na Fakulte prírodných vied
UMB ako vysokoškolský učiteľ a odborný garant študijného
odboru 4.3.3 environmentálny manažment. Významnou mierou
sa zaslúžil o úspešnú akreditáciu bakalárskeho a magisterského
stupňa študijných programov environmentálne manažérstvo
výchovných zariadení a environmentálne manažérstvo múzejných zariadení, ako aj doktorandského štúdia environmentálna
politika v organizáciách. Je autorom 12 monografií, publikoval
viac ako 200 vedeckých a odborných prác z problematiky jadrovej a radiačnej chémie, technológie vody, environmentalistiky,
manažérstva odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov
na životné prostredie - EIA, systémov environmentálneho
manažérstva – EMS a EMAS, environmentálneho hodnotenia

výrob, hodnotenia a označovania výrobkov. Pôsobí ako konzultant MŽP SR pre odbor odpadového hospodárstva a odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Je členom
komisie pre Katalóg odpadov pri MŽP SR a autorom mnohých
odborných posudkov vo veciach odpadov v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch. Na Fakulte prírodných vied UMB
pôsobí ako člen Vedeckej rady a predseda Odborovej komisie
pre obhajobu doktorandských dizertačných prác v študijnom
programe evironmentálna politika v organizáciách.
Prfesor Piatrik je nielen dobrým odborníkom, ale predovšetkým dobrým človekom, ktorý dokáže kolegom podať
pomocnú ruku, poradiť, či podporiť ich snaženia. Želáme mu
ešte veľa tvorivých síl, zdravia a životného optimizmu, ktorý
rozdáva priehrštím svojim priateľom a blízkym.
Za kolektív pracovníkov Katedry environmentálneho
manažérstva FPV UMB
PaedDr. Soňa Vincíková, PhD.

Novinky z Euroatlantickéh centra
Euroatlantické centrum, nezávislá nezisková mimovládna organizácia, pokračovala
aj v posledných troch mesiacoch vo svojich pravidelných programoch Jour Fixe,
ALIANTE 2008 a Quo Vadis. Táto kvalitná
etablovaná mimovládna organizácia v oblasti
medzinárodných vzťahov, bezpečnosti sa aj
naďalej podieľala na zvyšovaní informovanosti, podporovania kvalifikovanej diskusie
a výskumu aj participovaním na Globsec
2008 - A message for broader cooperation.
Jour Fixe
Povinne voliteľný predmet Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB, rovnako známy pod menom Jour Fixe,
alebo aktuálne otázky teórie a praxe politiky
a medzinárodných vzťahov, na ktorom sa podieľa aj Slovenská spoločnosť pre zahraničnú
politiku a Konrad Adenauer Stiftung. V rade
prednášok pokračoval dňa 7. decembra
2007 pán Branislav Lysák z Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky
s príspevkom o čínsko-taiwanských vzťahoch. Pán Lysák podal prehľad kľúčových
míľnikov vzťahov medzi Čínou a Taiwanom,
ktoré sa týkali najmä štatútu Taiwanu a jeho
snáh o dosiahnutie nezávislosti blokovaných Čínou v súvislosti s presadzovaním
politiky jednej Číny. Na záver prednášky sa
uskutočnila diskusia, v ktorej padlo mnoho
zaujímavých otázok týkajúcich sa jednak
vzťahu Taiwanu so Slovenskom, možného
zvýšenia ekonomickej spolupráce medzi
nimi, ako aj schopnosti obrany Taiwanu pred
možným vojenským útokom.
Unikátom v programe Jour Fixe bola
videokonferencia s pánom Oskarom Krejčím
z Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, ktorá poslucháčom ozrejmila
súčasnú situáciu v Kosove. Na začiatku
poskytol pán Krejčí rezumé, vlastný názor

na nezávislosť Kosova, ktorá má podľa
neho tri hlavné okruhy: historický kontext,
medzinárodné právo a postoj Európskej
únie. Následne tieto tri okruhy rozvinul a na
samotný záver prednášky položil otvorenú
otázku: „Prečo sa toto deje?“ Po príspevku
nasledovala už tradičná diskusia hosťa so študentmi, na ktorej poslucháči položili naozaj
množstvo zaujímavých otázok.
Dňa 26. februára 2008 Viliam Figusch,
riaditeľ informačnej kancelárie Rady Európy
v Bratislave, priblížil poslucháčom Radu Európy, jej orgány a ich funkcie, ktoré plnia. Na
začiatku prednášky poskytol krátky historický exkurz o historickom vývoji Rady Európy,
následne priblížil ciele Varšavského summitu
organizácie z roku 2005, spomenul dohovory a protokoly Rady Európy, aplikáciou
ktorých členské štáty môžu čeliť súčasným
problémom. Na záver prednášky rozvinul
problematiky riešené Radou Európy, napr.
deti a násilie, boj proti násiliu páchanému na
ženách, či boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
Po prednáške sa uskutočnila už tradičná
plodná diskusia, v ktorej odzneli zaujímavé
otázky zamerané aj na riešenie rómskej
otázky v rámci Rady Európy.
Na tému „India a jej globálne záujmy“
prišiel porozprávať našim poslucháčom dňa
5. marca 2008 pán Róbert Ondrejcsák, výkonný riaditeľ Centra pre európske a severoamerické vzťahy a programový riaditeľ Institute for Asian Studies. Pán Ondrejcsák svojou
prednáškou priblížil vplyv ekonomického
rozvoja na rast politického významu Indie,
spomenul hlavných strategických partnerov
a zdôvodnil snahu Indie o zabezpečenie
energetických zdrojov. Prednáška vyvolala
v publiku veľký ohlas, náš hosť sa tak postaral o zaujímavú záverečnú diskusiu.
Dňa 6. marca 2008 sa uskutočnila prednáška s pánom Ivanom Lukášom z Inštitútu

politických štúdií Fakulty sociálnych vied
Karlovej univerzity v Prahe a Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Jeho príspevok
na tému „Subsaharská Afrika a angažovanosť Európskej únie“ bol zameraný na
problematiku subsaharskej Afriky, konkrétne
oblasť krízového regiónu afrického rohu. Pán
Lukáš priblížil poslucháčom Buzanovú teóriu bezpečnostných komplexov a aplikoval
ju na juhoafrický región a oblasť afrického
rohu. Poslucháčom tak poskytol netradičný,
nový, no o to viac zaujímavejší pohľad na
danú problematiku. Po prednáške nasledovala už tradičná diskusia so študentmi, na ktorej
zazneli mnohé zaujímavé otázky.
ALIANTE 2008
Súťaž ALIANTE 2008 je zameraná na
zvýšenie vedomostí o Severoatlantickej
aliancii, bezpečnostnej problematike a medzinárodných vzťahoch. Prínosom tak nie je
len pre víťazov, ktorí sa zúčastnia zaujímavej
exkurzie, ale aj pre všetkých účastníkov,
ktorí môžu získané poznatky a kontakty
nadviazané s podobne zameranými študentmi z iných krajín pomôcť pri ďalšom štúdiu
alebo profesionálnej kariére.
Víťazi ALIANTE 2007 mali príležitosť
navštíviť veľmi atraktívne miesta v rôznych
častiach Spojených štátov amerických, napr.
najväčšiu námornú základňu U.S Navy
neďaleko Virginia Beach na východnom
pobreží, výcvikové stredisko Námornej
gardy v Nebraske a najprísnejšie strážených
základní amerického letectva v Colorade.
Aj keď bol minuloročný výlet do USA pre
víťazov veľmi atraktívny, víťazi ALIANTE
2008 nebudú musieť svojim predchodcom
nič závidieť, práve naopak, budú mať príležitosť navštíviť najsevernejšie položenú
základňu NATO, ktorá sa nachádza až za
polárnym kruhom uprostred drsnej, avšak
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okúzľujúcej severskej prírody, kde strávia
desať nezabudnuteľných dní.
Najprv študenti musia v náročnej národnej a medzinárodnej konkurencii preukázať
svoje znalosti a schopnosti spolupracovať na
medzinárodnej úrovni v sťažených podmienkach. Na preverení psychickej a fyzickej kondície súťažiacich budú dohliadať profesionáli, pretože organizátorom medzinárodného
finále je po piatich rokoch jeden z najväčších
útvarov armády Českej republiky - 102
prieskumný prápor z Prostějova.
Na súťažiacich najprv čakajú dve kolá
vedomostných otázok a medzinárodné finále,
a pre víťazov už spomenutá 10-dňová atraktívna exkurzia do Nórska v auguste 2008.
Do súťaže ALIANTE 2008 sa zapoja
študenti z Českej republiky, Estónska, Litvy,
Lotyšska, Maďarska, Nemecka, Holandska,
Poľska, Rumunska, Slovenska, Spojených
štátov amerických, Veľkej Británie a po prvý
krát Fínska a Gruzínska a v špeciálnej podobe
sa súťaž ALIANTE 2008 opäť uskutoční aj
na Ukrajine.
Hlavným organizátorom súťaže je Jagello 2000 - Association for Euro-Atlantic
Cooperation, ďalej sú to národní partneri
v krajinách zúčastnených na súťaži, Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky,
Ministerstvo obrany Českej republiky a Public Diplomacy Division NATO.

Quo Vadis NATO? Budúcnosť Afganistanu slovenskými očami
Euroatlantické centrum v spolupráci
s Divíziou NATO pre verejnú diplomaciu
vyhlásila celoslovenskú esejistickú súťaž
určenú pre študentov vysokých škôl pod
názvom „Quo Vadis NATO? Budúcnosť
Afganistanu slovenskými očami“.
Zámerom súťaže je podnecovať kreativitu a konštruktívne myslenie mladých ľudí
k hlbšiemu zamysleniu sa nad otázkami
bezpečnostnej politiky, predovšetkým nad
súčasnými a budúcimi mierovými a stabilizačnými operáciami NATO v Afganistane.
Záujem mladej slovenskej generácie o
danú oblasť a ich motivácia v prehlbovaní
vedomostí o medzinárodných vzťahoch a
bezpečnosti by však nemali skončiť našou
esejistickou súťažou. Práve preto čaká autorov dvoch najlepších esejí atraktívna hlavná
cena – účasť na Afganskom študentskom
fóre, ktoré sa uskutoční na jeseň 2008 vo
Francúzsku. Okrem prestížneho výletu získajú víťazi celoročné predplatné odborného
časopisu Euro-Atlantic Quarterly, zameraného na oblasť bezpečnosti a medzinárodných
vzťahov a ďalšie zaujímavé ceny. Víťazné
eseje budú zároveň uverejnené v uvedenom
štvrťročníku a v zborníku bezpečnostnej
konferencie GLOBSEC 2008.
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GLOBSEC 2008
Hlavnou myšlienkou konferencie
GLOBSEC bolo otvoriť širšiu diskusiu
o konfliktoch vo svete. V pozadí minulých
i súčasných misií na Balkáne a v Afganistane
sa konferencia snažila preskúmať efektívnosť
medzinárodnej kooperácie. Vo svetle prichádzajúceho rozširovania NATO a možnej
rezolúcie o Kosove bolo cieľom konferencie
preskúmať a zhodnotiť bezpečnostnú situáciu
na Balkáne a výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo v nadchádzajúcom desaťročí
a taktiež aplikovať minulé úspešné misie na
Balkáne na súčasnej misii v Afganistane.
Kosovo - zákulisie konfliktu
Dňa 18. januára 2008 sa v priestoroch
Univerzitnej knižnice v Bratislave konala
panelová diskusia na tému „Kosovo - zákulisie konfliktu“, na ktorú prijali pozvanie
Dr. Steven E. Meyer, z National Defence
University, Washington D.C., bývalý zástupca riaditeľa medzirezortnej kancelárie USA
pre Balkánsku pracovnú skupinu CIA a pani
Eliška Sláviková, analytička výzkumného
centra SFPA. Na podujatí sa hovorilo o tom,
prečo stanovisko Slovenskej republiky
k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti
Kosova vyznieva kontroverzne k rétorike
Európskej únie.
Barbora Gáborová
Euroatlantické centrum

Interkultúrny pohľad na vybrané krajiny
Edukačné ciele a metódy je potrebné
prispôsobiť potrebám spoločnosti a okolitého sveta pri súčasnom využití netradičných, interaktívnych foriem výučby.
A práve multikultúrny aspekt edukácie
kladie dôraz na procesy objavovania, nie
podávania hotových poznatkov študentom. Začlenenie globálnej dimenzie do
výučby má byť kompatibilné s národným
kurikulom. Kvalita a efektívnosť školskej
prípravy v súčasnosti závisí aj od toho,
aké študijné materiály dokážu pedagógovia ponúkať svojim študentom. Preto
je určite užitočné vydanie skrípt „Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie“
od autorky doc. PhDr. Miriam Olejárovej,
PhD. a kolektívu ďalších autoriek podľa
jednotlivých kapitol: prof. Ing.Vetráková,
PhD., doc. PhDr. Mešková, PhD., PhDr.
Friedová, Mgr. Benčíková, PhD.
Na slovenských vysokých školách je
problematika vzdelávania mladých ľudí
smerom k multikultúrnemu prostrediu
súčasného sveta a jeho globálnym rozmerom zanedbávaná a nezodpovedá požiadavkám, ktoré sú v tejto oblasti kladené
na vysokoškolsky vzdelaných mladých
ľudí v zahraničí. Tento problém je akútny
a týka sa nielen vzdelávania na všetkých
typoch škôl, ale aj rodinnej výchovy a

ďalšieho vzdelávania dospelých.
Publikácia, ktorú koncom roka 2007
vydala Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ako vysokoškolské skriptum,
určite pomôže študentom lepšie sa zorientovať v časti globálnej problematiky
tvoriacej sa multikultúrnej spoločnosti.
Svedčia o tom tematické oblasti jednotlivých kapitol: Základné aspekty
interkultúrnej komunikácie, Francúzska
republika, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie, Spolková republika Nemecko
a Spojené štáty americké. Aj keď sa v tejto
publikácii komprehenzívnejšie skúmajú
len niektoré komunikačné oblasti, prípadne len niektoré krajiny, dúfajme, že
nezostane ojedinelým počinom uvedenej
fakulty.
V každej kapitole je okrem základnej
charakteristiky krajiny aj popis charakteristických pravidiel spoločenského
styku, ako sú: pozdravy, navštívenky
a oslovovanie, spôsoby stravovania,
obliekania, problematika chápania času v
jednotlivých kultúrach, vrátane kontaktov
v rámci spoločenského života a tém, ktoré
sa považujú za komunikačne nevhodné
pre danú kultúru. Kapitoly sú dopĺňané
problematikou kultúry v podnikovej
sfére, ktorá je pre študentov – budúcich
ekonómov nevyhnutným predpokladom

pre úspešné zvládnutie obchodných rokovaní v oblasti medzinárodného obchodu.
Nepripravení účastníci rokovania s partnermi z iného kultúrneho prostredia môžu
negatívne ovplyvniť výsledky rokovania
so zahraničným investorom, alebo ako
expatrianti budú nekvalitne zastupovať
svoju firmu v zahraničných pobočkách
Skriptá „Charakteristika vybraných
krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie“ sú cenným prínosom nielen pre študentov ekonomického zamerania, môžu
slúžiť aj ako východisková pomôcka pre
iné fakulty na univerzite.
Mnohé otázky z oblasti multikultúrnej
edukácie zostávajú stále nedopovedané
a otvorené, pretože slovenské školstvo
je v tomto smere ešte v štádiu hľadania,
čo platí aj o nejednotnej terminológii.
Je však pozitívne a pre naše školstvo aj
nádejné, že týmito otázkami sa už niektorí
pedagógovia na našej univerzite ako tvorcovia skrípt a odborných knižných prác
zaoberajú, čo je dokumentovaním toho,
že v našom edukačnom prostredí sa multikultúrna problematika začína vnímať
ako nevyhnutnosť.
PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Ekonomická fakulta UMB
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Dni Frankofónie FPVaMV

V dňoch 17. – 18. marca 2008 Asociácia frankofónnych študentov Efpolit, pôsobiaca pri Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
privítala na akademickej pôde niekoľko významných osobností
zo sveta Frankofónie. Konferencia pod názvom Slovensko ako
súčasť frankofónneho sveta mala nielen za úlohu rozšíriť vedomosti študentov, ale aj zaujať verejnosť v otázkach francúzsky
hovoriacich krajín.
Podujatie otvoril PhDr. Branislav Kováčik, PhD., prodekan
pre rozvoj a informatizáciu na FPVaMV, a príhovor mala prezidentka Efpolitu Diana Durdíková.
Dňa 17. marca 2008 prijal pozvanie pán JUDr. Jozef Cibula,
bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Egypte, ktorý študentom priblížil náplň práce diplomata a problémy, s ktorými
sa môžu stretnúť na diplomatickej misii. Vo svojej prednáške
taktiež spomenul činnosti zastupiteľského úradu, napr. v rokoch
2006/2007 malo značný vplyv na uskutočňovanú politiku členstvo Slovenskej republiky ako nestáleho člena Bezpečnostnej
rady OSN. Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej študenti
prejavili záujem o aktuálne dianie a politickú situáciu v Egypte
a okolitých krajinách. Otázka vízovej politiky Egypta ako aj
zahranično- politických vzťahov Francúzska a Maroka bola
ďalším bodom programu.
Frankofónnych študentov určite potešil príspevok Pierra
Guilhauma prednesený vo francúzštine. Ústrednou témou boli
problémy Belgicka súvisiace so snahou o separáciu zo strany
Flámov. Belgicko opísal nielen ako krajinu troch regiónov, ale
aj ako krajinu troch jazykov, čo je hlavným dôvodom momentálneho napätia. Uviedol aj scenáre, podľa ktorých by sa mohla
situácia v Belgicku vyvinúť. Jednou z možností je rozdelenie

krajiny podobne ako k tomu došlo v ČSR v roku 1993. Krajiny
Európskej únie sú striktne proti akejkoľvek separácii z dôvodu
obavy o celistvosť vlastných území, napr. Španielsko a otázka
Baskov, ako aj Taliansko a Lombardia. Ani jeden z uvedených
scenárov nie je žiaduci, pretože EÚ presadzuje Európu národov
a nie regiónov. Po prednáške nasledovala diskusia, počas ktorej
sa študenti zaujímali o možnú reakciu zo strany kráľa Alberta
II. na prípadné rozdelenie Belgicka.
O interaktívne zapojenie poslucháčov sa zaslúžila PhDr.
Mária Holubová. Na úvod si mohli účastníci konferencie preveriť
svoje vedomosti i argumentačné schopnosti v teste zameranom
na slovenskú kultúru. V nastolenej problematike pokračovala
aj vo svojej prednáške na tému formovania národného profilu
a identity. Provincionalizmus, kresťanstvo a dynastický prvok
sú poprednými črtami vývoja európskej civilizácie.
Dňa 18. marca 2008 Efpolit v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov privítal Magdalénu Moravcovú, viceprezidentku asociácie Pont Francophone pre stredné
Slovensko. Vo svojom príspevku prednesenom vo francúzskom
jazyku uviedla náplň a hlavné ciele spomínanej organizácie. Medzi najmarkantnejšie úspechy Pont Francophone zaradila misiu
v Štrasburgu a zároveň povzbudila študentov k mimoškolským
aktivitám, ktoré im pomáhajú rozvíjať ich osobnosti.
Úspech ďalšieho ročníka konferencie Dní Frankofónie bol
potvrdený vysokou úrovňou prednášok, ktoré boli vedené dvojjazyčne. Veríme, že táto tradícia sa zachová a aktivita i entuziazmus
študentov pomôže pri organizácii budúcich projektov.
Ivana Kmecová a Júlia Kňažková
Efpolit

Medzinárodná doktorandská konferencia
SCIENTIA IUVENTA 2008
Centrum rozvoja doktorandov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici organizuje dňa 2. júna
2008 v poradí tretí ročník medzinárodnej
doktorandskej konferencie pod názvom
SCIENTIA IUVENTA 2008, ktorá sa
bude konať na Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici.
Cieľom konferencie je nadviazať
a prehĺbiť kontakty a spoluprácu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, sprostredkovať vzájomnú
výmenu informácií a poznatkov o ich
vedeckovýskumnej činnosti. Konferencia
je určená pre doktorandov a mladých ve-

deckých pracovníkov, ktorí majú možnosť
prezentovať svoje príspevky v štyroch
sekciách:
1. cestovný ruch,
2. ekonomika a manažment podniku,
3. regionálny rozvoj, verejná ekonomika
a správa,
4. financie, bankovníctvo a investovanie.
Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov.
Viac informácií o pripravovanej
konferencii, vrátane prihlasovacieho
formulára je zverejnených na web stránke

Centra rozvoja doktorandov http://www.
ef.umb.sk/crd.
V predchádzajúcom roku sa konferencie zúčastnilo 56 doktorandov zo
Slovenska, Českej republiky, Maďarska,
Rumunska a Rakúska. Z tohto dôvodu veríme, že tretí ročník konferencie pritiahne
väčší počet účastníkov zo slovenských
a zahraničných vysokých škôl, čím sa
vytvorí priestor pre výmenu poznatkov
a rozvoj vzájomnej spolupráce.
Ing. Monika Makanová
Centrum rozvoja doktorandov
Ekonomická fakulta UMB
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Študenti Ekonomickej fakulty UMB v programe JOSZEF
Skratka JOSZEF znamená Junge Ostund Mitteleuropäische Studierende als
Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte
(Mladí študenti z východnej a strednej
Európy ako budúci úspešní vedúci pracovníci).
JOSZEF je jednoročný študijný
program Ekonomickej univerzity vo Viedni (Wirtschaftsuniversität Wien), ktorý je
určený študentom druhého stupňa štúdia
na tejto univerzite, ako aj na vybraných
vysokých školách a fakultách ekonomického zamerania v strednej a východnej
Európe. Študenti partnerských univerzít
absolvujú dva semestre štúdia v nemeckom jazyku na univerzite vo Viedni a prax
v renomovaných rakúskych podnikoch
v dĺžke 1 – 3 mesiace. Študenti viedenskej univerzity zapojení do programu
JOSZEF absolvujú jeden semester štúdia
na niektorej z partnerských univerzít
zameraný na štúdium jazyka a reálií
príslušnej krajiny.
Cieľom programu však nie je len získať odborné vedomosti, ale vedieť ich aj
v praxi uplatniť. Program bol vypracovaný v úzkej spolupráci s rakúskymi podnikmi a na základe ich pripomienok sa ďalej
rozširuje a aktualizuje. Podniky si majú
možnosť počas praxe overiť vedomosti
a zručnosti študentov, ich vzťah k práci
a schopnosť tímovej spolupráce. Študenti

zasa získajú kontakty na zaujímavých zamestnávateľov, ktoré môžu využiť nielen
počas svojho vysokoškolského štúdia, ale
aj po jeho ukončení.
Ekonomická univerzita vo Viedni v súčasnosti ponúka účasť v programe JOSZEF
študentom z viac ako 20 popredných univerzít v trinástich krajinách. Jej slovenskými
partnermi v tomto programe sú Ekonomická
univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
Absolventi programu JOSZEF získajú certifikát Ekonomickej univerzity
vo Viedni. Tento doklad o dodatočnej
kvalifikácii v oblasti CCE manažmentu
je uznávaný v štátoch EÚ. Okrem toho si
zlepšia svoje vedomosti v hovorovej aj
odbornej nemčine a naučia sa žiť a pracovať v multikultúrnom prostredí.
Výber študentov na program JOSZEF
na Ekonomickej fakulte UMB uskutočňuje Katedra odbornej jazykovej komunikácie v spolupráci s rakúskymi manažérmi
pracujúcimi v slovenských podnikoch
vždy v jarnom období (apríl). Rozhodujúcimi kritériami výberu sú veľmi dobrá
znalosť odborného nemeckého jazyka,
výborné študijné výsledky počas doterajšieho štúdia na fakulte, absolvovaná prax
v odbore, ktorý súvisí so štúdiom, ako aj
motivácia a chuť presadiť sa v náročnej
medzinárodnej konkurencii.

K pozitívam programu tiež patrí, že
jeho študenti sú oslobodení od poplatkov
za štúdium na Ekonomickej univerzite vo
Viedni. No napriek jeho nespornej atraktívnosti viacerých vhodných kandidátov
z EF UMB odrádza náročnosť štúdia
a pomerne vysoké životné náklady vo
Viedni, ktoré nie je možné v plnej miere
pokryť z finančných grantov poskytovaných univerzitami. K tomu sa v ostatnom
čase pridala aj hrozba platenia školného
v prípade neukončenia štúdia na materskej
fakulte v štandardnej dĺžke po návrate
z programu.
Prvým úspešným absolventom programu JOSZEF z našej univerzity bol v akademickom roku 2006/2007 Marián Kucej,
študent odboru financie, bankovníctvo
a investovanie na Ekonomickej fakulte
UMB, ktorý dosiahnutými výsledkami
posilnil renomé EF UMB na WU. Jeho
autentické postrehy napísané ešte počas
štúdia vo Viedni si môžete prečítať v samostatnom príspevku. V tomto akademickom roku absolvujú študijný program
JOSZEF ďalší dvaja študenti fakulty.
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
PhDr. Katarína Miková,
Mgr. Andreja Vidová
Ekonomická fakulta UMB

PRÍSPEVKY ŠTUDENTOV

Program JOSZEF z pohľadu študenta
Po získaní informácií o programe
JOSZEF uvedomil som si príležitosť,
ktorú tento program poskytuje. Študovať
vo Viedni a ešte aj praxovať v jednej z
desiatich svetoznámych firiem, to bola
pre mňa príležitosť, ktorú som sa rozhodol
využiť. Spočiatku som si myslel, že na
ponúkanú príležitosť zareaguje väčšina
mojich spolužiakov. No nestalo sa tak
a mne sa zvýšili šance na prijatie do
programu. Po príchode do Viedne som sa
cítil asi ako každý, kto by prišiel do takého
veľkomesta. Bol som ako stratený. Vďaka
mojim kamarátom zo Slovenska, u ktorých aj bývam, som však prekonal prvotný
stres aj problémy a za pár dní som sa cítil
vo Viedni ako doma. Budova univerzity
je obrovská a celý komplex je veľký asi
ako mestské centrum v BB. Prvé dni som
mal trošku problémy, aby som sa v ňom
nestratil, ale vďaka dobrému značeniu
problémy s orientáciou neboli. Prvé dva
septembrové týždne boli vyplnené kurzom
nemčiny a tzv. „OK programom“, ktorý
predstavoval návštevu najznámejších pa-

miatok (Schönbrunn, budova Parlamentu,
opátstvo Melk, prehliadka centra Viedne
so sprievodcom a pod.) a pivovaru Ottakring. Tento čas bol skvelou príležitosťou
spoznať Viedeň a ostatných zahraničných
študentov. My, študenti z programu máme
pridelenú jednu pracovníčku z Centra pre
zahraničné štúdiá, ktorá je našim poradcom, informátorom, rieši naše problémy
a myslím, že pre nás pracuje aj nad rámec
svojich povinností.
Prišiel začiatok semestra, začiatok
prednášok a zistili sme, že na univerzite
trávime viacej času, ako sme boli doteraz
zvyknutí. Deň, keď máme aj 10 hodín
prednášok, nie je nič neobvyklé, takže
väčšinu času trávime v škole alebo štúdiom. Systém prednášok a študovania je
vynikajúco premyslený. Každá prednáška
je prezentácia v PowerPointe a študenti si
môžu všetky prednášky stiahnuť z webovej platformy určenej študentom. Na tejto
platforme sú okrem toho aj príklady a ďalšie materiály na samoštúdium. Samozrejme, zostáva sem tam aj trochu voľného

času na záujmy. Postupom času sa z našej
JOSZEF skupiny stala v podstate 30-členná trieda, pretože väčšina predmetov je
vyučovaná špeciálne pre nás. Pôvodne
to tak nebolo a JOSZEFovskí študenti
absolvovali predmety s rakúskymi študentmi, ale ich úspešnosť bola nízka a tak
nám to trochu uľahčili. Aj napriek tomu
zvládnuť tento program nie je ľahké, veď
len teraz v zimnom semestri sme mali 10
predmetov. Každá literatúra je obsahovo
veľmi rozsiahla, ale ľahko dostupná, či
už v knižnici alebo v obchode, ale v prípade kúpy je na slovenské pomery dosť
drahá. Je tu dokonca aj burza s použitými
skriptami a knihami, ktoré sa dajú kúpiť
aj predať za nižšiu cenu. Cenová úroveň
vo všeobecnosti je značne vyššia ako na
Slovensku.
Súčasťou programu sú aj stretnutia
s firemnými partnermi a návštevy jednotlivých firiem spojené s prezentáciou.
O prax do firmy sa musíme uchádzať
zaslaním životopisu, motivačného listu
a študijných výsledkov. Potom nasleduje

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
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pohovor v konkrétnej firme. Mňa osobne
vybrali na pohovor do Porsche, ktorý
som už aj absolvoval. Konal sa v jednom
štvorhviezdičkovom hoteli a bol vo forme
“assessment centra“. Reálne to znamená,
že nás najprv rozdelili do skupín a zadali
rôzne úlohy, ktoré sme ukončili prezen-

tovaním výsledkov v skupine. V druhej
časti každý absolvoval ešte 10-minútový
pohovor so zástupcami firmy. Teraz s napätím čakám na to, či som bol vybratý
alebo nie.
Keby som to mal celé zhrnúť, tak by
som povedal, že je to náročný program pre

cieľavedomých ľudí, ktorí chcú už počas
štúdia niečo dosiahnuť, pričom veľkým
prínosom je štúdium v nemčine a prax v
jednej z partnerských firiem.
Marián Kucej
študent Ekonomickej fakulty UMB

Návšteva študentov FPVaMV UMB na Univerzite
Champagne-Ardenne v Remeši
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
v roku 2007 uzavrela dohodu o spolupráci s francúzskou univerzitou Champagne – Ardenne v Remeši, za účelom otvorenia
špecializovaného francúzsko – slovenského magisterského
štúdia (Master II) v odbore medzinárodné vzťahy – odborníci na strednú a východnú Európu. Okrem blokového štúdia
uskutočňovaného na pôde FPVaMV UMB slovenskí študenti
mali možnosť absolvovať časť svojho štúdia prebiehajúceho
v dňoch 27. februára až 6. marca 2008 priamo spolu s kolegami
rovnomenného študijného programu z partnerskej Fakulty
práva a politických vied Univerzity Champagne-Ardenne vo
francúzskom Remeši. Základným cieľom návštevy študentov
bolo ukončenie niektorých predmetov štúdia, nadviazanie profesionálnych a pracovných kontaktov so študentmi z Francúzska
v danej problematike a vybudovanie nových vzťahov pre ďalšiu
spoluprácu medzi oboma univerzitami v nasledujúcich rokoch.
Ďalšou výhodou bola možnosť zhromažďovania odbornej literatúry pre potreby finálneho vypracovania diplomových prác,
ktoré sú jednou z hlavných podmienok získania titulu Master
II. Deväťčlenná výprava študentov FPVaMV UMB počas 8
dní absolvovala sériu prednášok vo francúzskom jazyku spolu
so študentmi z Remeša, pozostávajúcich z rôznych národností
(francúzskej, konžskej, maďarskej, ruskej a slovenskej). Študenti
sa zúčastnili prednášok s prof. Matusewitschom, ktorý konkrétne
rozoberal demokratizačný proces Poľska počas komunizmu.
Prof. Lefèvre prezentoval politiku „dobrej vlády“ z predmetu
transparencia štátu, ktorý sa zaoberá procesom prechodu od
komunizmu a riadenej ekonomiky k demokracii s trhovou ekonomikou. Následne pokračovali prednášky s prof. De-la-Brosseom,
vedúcim programu odborníci na strednú a východnú Európu
(spécialistes pour l´Europe Centrale et Orientale), ktorý hovoril o
postkomunistickej situácii v Československu. Okrem prednášok,
ktoré prebiehali počas celého pobytu študenti navštívili radnicu

mesta Remeš, kde sa stretli s predstaviteľom mestskej rady
Jacques Meyerom, ktorý informoval o možných perspektívach
spolupráce s regiónom Banskej Bystrice a možnosti podpory
slovenských študentov zaujímajúcich sa o štúdium na Univerzite
Champagne-Ardenne. Zároveň študenti mali možnosť spolu
so svojimi francúzskymi kolegami z Remeša navštíviť mnoho
zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok v regióne
Champagne-Ardenne, známym hlavne pestovaním viniča a
výrobou svetových značiek vína. Mesto je predovšetkým známe aj vďaka jednej z najveľkolepejších historických stavieb
mesta – Remešskej katedrály (Notre-Dame de Reims), ktorá
spolu s Bazilikou svätého Réma (Basilique Saint-Remi) patrí
do historického dedičstva UNESCO.
Študijný pobyt bol veľmi prospešný nielen pre zúčastnených
študentov, ale aj pre budúcu medziuniverzitnú spoluprácu,
nakoľko sa podarilo upevniť a rozvinúť vzájomné vzťahy a
vytvoriť priestor pre ďalšie štúdium uchádzačov zaujímajúcich
sa o politicko-ekonomickú problematiku strednej Európy.
Lukáš Kajan
študent FPVaMV UMB

Jazyková stáž v Royan

Zahraničná mobilita študentov FHV UMB
10. – 21. december 2007

Naším prechodným bydliskom sa počas desiatich decembrových dní stalo mesto Royan, ktoré leží 60 km južne od La
Rochelle a približne 100 km na sever od Bordeaux. Geograficky
spadá pod kraj Charente-Maritime, ktorý je jedným z troch krajov
regiónu Poitou-Charentes. Turisticky vyhľadávané a takmer „na
prasknutie“ je najmä počas letných mesiacov, keď sem zároveň
prichádza aj množstvo študentov.
Gestorom zahraničnej mobility bol prof. Rouet, ktorý
manažérsky riadil celú stáž. Možnosť zúčastniť sa jej malo 14
vybraných frankofónnych študentov všetkých ročníkov ŠP európske kultúrne štúdiá. Určite nehovorím len za seba, keď tento
pobyt zhodnotím ako obrovský zážitok. Obohatil nás jazykovo

Rozlúčková fotografia v našej triede s profesorkou Christine (v modrom
svetri, dole)

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Aj takto sme trávili voľný čas (à la
patinoire)

Študentky EKŠ počas prestávky

(aj keď sme tam strávili pomerne krátky
čas) a dal nám aj mnoho osobných skúseností, pomohol nám lepšie sa spoznať.
Priznám sa, že spočiatku sme ani neverili,
že niečo podobné je možné, že dostaneme
príležitosť priameho kontaktu s francúzskym jazykom a kultúrou. Jazykovú stáž
nám prostredníctvom katedry EKŠaSJ
ponúklo a zabezpečilo Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku. Bol to naozaj
zmysluplný a hodnotný darček pod vianočný stromček, zároveň aj veľká výzva.
Museli sme sa spoľahnúť sami na seba,
na svoje jazykové schopnosti a nestratiť
sa vo svete.
Kurzy prebiehali v CARELi (Centre
Audiovisuel de Royan pour l´Etude des
Langues) – centre pre výučbu jazykov.
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Ešte v prvý deň nás na základe testu
rozdelili do viacerých skupín. Vyučovanie
sme mali každý deň okrem víkendov s príjemnou obedňajšou prestávkou. Našimi
spolužiakmi boli mladí ľudia z celého
sveta. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa k
jednotlivým témam vyjadrujú ľudia z inej
krajiny, s úplne odlišnou kultúrou. Forma
vyučovania nám vyhovovala, rovnako ako
aj prístup vyučujúcich. Pracovali s nami
ako s rovnocennými partnermi, a tým si
získali aj náš veľký rešpekt. Ani jedenkrát
sme nemali pocit, že sa nudíme, postupovali sme podľa učebnice, ale vyučujúci sa
nám to snažili spestriť. Pravidelne sme
navštevovali jazykové a multimediálne
laboratóriá a veľkým zážitkom bolo aj
filmové štúdio. Mimo školy boli pre nás

pripravené rôzne animačné programy
– exkurzia do La Rochelle, večierok
spojený s ochutnávkou typických jedál,
športové aktivity (squash, volejbal, korčuľovanie). Počas týchto aktivít sme mali
možnosť lepšie sa spoznať aj s ostatnými
účastníkmi kurzov, vymeniť si dojmy
a nadviazať nové kontakty.
Mali sme možnosť na vlastnej koži
aspoň trochu spoznať, ako žijú Francúzi.
Je to skúsenosť, ktorá sa nedá porovnať
s niečím naučeným z učebnice. Podobný
zážitok by som dopriala naozaj každému.
Moja vďaka patrí našim vyučujúcim z katedry EKŠaSJ a tiež rodičom, ktorí nám
umožnili zúčastniť sa spomínanej stáže.
Linda Janovská, študentka 3. ročníka
ŠP EKŠ, FHV UMB

Zaujímavé podujatia InfoUSA v ŠVK
Dňa 28. septembra 2007 slávnostne
otvoril veľvyslanec USA na Slovensku
J. E. Rodolpho M. Vallee InfoUSA,
CENTRUM VEREJNEJ DIPLOMACIE,
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici.
Poslaním centra je podporovať vzájomnú spoluprácu medzi USA a SR, sprístupňovať aktuálne informácie o živote
v USA prostredníctvom kníh a multimédií, organizovať rôzne kultúrne programy, pomáhať záujemcom o štúdium
anglického jazyka a o štúdium v USA,
spolupracovať s akademickými, hospodárskymi, mimovládnymi organizáciami
a s verejnosťou.
Zbierka edukačných a rôznych iných
prezentačných materiálov voľne dostupných, knižný fond InfoUSA, ktorý je

neustále rozširovaný o nové, aktuálne,
hodnotné publikácie je veľkým prínosom
pre čitateľov Štátnej vedeckej knižnice
ako povedal významný americký politik
Thomas Jefferson, 3. prezident USA 1801
- 1809: „Knihy sú kapitálom.
Knihy v knižnici pretrvávajú
veky ako domy.Knihy nie sú
konzumom, ale kapitálom
vzdelaných ľudí...“.
Čitatelia Štátnej vedeckej
knižnice majú voľný prístup
do InfoUSA, účastníci akcií
a podujatí organizovaných
v spolupráci s veľvyslanectvom USA v Bratislave
a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
majú možnosť navštevovať

InfoUSA s cieľom štúdia anglického
jazyka, reálií, literatúry, histórie, politiky, ekonomiky, právneho a volebného
systému USA.
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Vo februári bola slávnostne otvorená
výstava afroamerických malieb na múroch, ktorá je prístupná návštevníkom
Štátnej vedeckej knižnice. V nadväznosti
na výstavu prebiehala v dňoch 25. - 26.
2. 2008 v InfoUSA v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici videokonferencia prostredníctvom vysoko kvalitného
zariadenia virtuálnej komunikácie DVC
s jedným z umelcov afroamerických
malieb. Video konferencia je určená pre
interaktívne publikum so záujmom o výtvarné umenie a kultúru USA.
InfoUSA organizuje v spolupráci
s Americkými lektormi diskusné a filmové kluby a možnosť komunikácie
v anglickom jazyku pre všetky vekové
kategórie. Kluby sú bezplatnou službou
všetkým čitateľom knižnice a návštevníkom InfoUSA, ako i interaktívne hodiny
anglického jazyka pre študentov, pedagógov základných, stredných, vysokých
i súkromných jazykových bilingválnych
anglických a slovenských škôl v Banskej
Bystrici a okolí.

Spravodajca
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

V týždni knižníc (od 11. - 13. marca) navštívil InfoUSA ŠVK významný
diplomat ministerstva zahraničných vecí
USA vo Viedni Michael Huff. Počas tohto
týždňa bola pezentovaná formou interaktívnej prednášky s p. Huffom téma: „Úloha amerických knižníc vo volebnom roku
2008.“ Prednáška je určená knihovníkom,
akademickej obci a študentom Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku pán Vincent Obsitnik
navštívil 26. 3. 2008 Štátnu vedeckú
knižnicu a InfoUSA v Banskej Bystrici.
V rámci rozvoja vzájomnej spolupráce
trvajúcej od roku 2005 program diplomatickej misie naväzoval na predchádzajúce
významné a úspešné udalosti a stretnutia,
napr. prednáška Americký politický systém
pred voľbami v roku 2008 so študentmi
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Veľvyslanec Spojených štátov amerických pán Vincent Obsitnik vystúpil pred
študentmi aj počas plánovanej návštevy
Štátnej vedeckej knižnice.

Dňa 13. februára 2008 sa uskutočnilo priateľské stretnutie
Lawrenca Silvermana, Deputy Chief in Mission, z veľvyslanectva USA v Slovenskej republike a PhDr. Oľgy Laukovej v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. V rámci rozvoja spolupráce
trvajúcej od roku 2005 bola v priestoroch knižnice sprístupnená
výstava: Afroamerické maľby na múroch, ktorú si p. Silverman
so záujmom prezrel spolu s ostatnými expozíciami a študijnými
priestormi – Nemeckou študovňou a InfoUSA v Štátnej vedeckej
knižnici. Časť stretnutia bola venovaná interaktívnej diskusii s
čitateľmi a návštevníkmi knižnice v InfoUSA, Centre americkej
verejnej diplomacie. Iniciátormi tohto stretnutia boli samotní
študenti City University a RK Centra Universa, ktorí vďaka spolupráci vedenia škôl s infoUSA a najmä mimoriadne ústretového
prístupu Lawrenca Silvermana, Deputy Chief in Mission, U.S.
na Slovensku, dostali možnosť vypočuť si aktuálne informácie
a fakty o volebnom roku 2008, vízovej politike, možnostiach
cestovať a študovať v USA a pri tom spoznávať kultúru a
jazyk severoamerického kontinentu. L. Silverman vo svojom

Cieľom návštevy bol podporiť záujem, prehĺbiť a rozšíriť informovanosť
odbornej i laickej verejnosti o politickokultúrnom dianí v Spojených štátoch a na
Slovensku.
Podpora vzájomného porozumenia
medzi USA a SR je i poslaním InfoUSA
a to najmä sprístupňovaním informácií
o USA a poskytovaním priestoru pre
organizovanie amerických kultúrnych
a informačných programov.
Centrum je i miestom konania podujatí usporiadaných v spolupráci s Fulbrightovou komisiou. V mesiacoch apríl – jún
bude činnosť centra zameraná na poskytovanie aktuálnych informácií o možnostiach štúdia a cestovania do USA s cieľom
zdokonalenia sa v komunikácii v anglickom jazyku a iných študijných odboroch,
uplatnenia sa na trhu práce a získavania
víz do USA. Cieľovými skupinami sú
všetci od stredoškolákov až po tých, ktorí
sa zaujímajú o USA.

vystúpení objasnil i poslanie a ciele InfoUSA vzhľadom na jeho
úlohu centra verejnej diplomacie Spojených štátov amerických
v súlade so záujmami a potrebami odbornej i laickej verejnosti na Slovensku i jeho význam pre čitateľov a návštevníkov
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s dôrazom na ešte
aktívnejšiu činnosť InfoUSA v najbližšom období. Diplomati
a významní predstavitelia kultúry a vedy z USA budú na video
konferenciách, prednáškach, diskusiách so študentmi i ostatnou
verejnosťou prezentovať zaujímavé témy. Cieľom stretnutia
Lawrence Silvermana, Deputy Chief in Mission U.S. Embassy v
SR bolo vytvorenie prepojenia medzi Univerzitou Mateja Bela a
Štátnou vedeckou knižnicou práve prostredníctvom zaujímavých
podujatí, prednášok, seminárov, interaktívnych hodín organizovaných v spolupráci Štátnej vedeckej knižnice a veľvyslanectva
USA na Slovensku v najbližšom čase.
Mgr. Zuzana Luptáková
Štátna vedecká knižnica
Banská Bystrica
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Blahoželáme
víťazovi
V dňoch 2. – 3. apríla 2008 prebehla
v priestoroch Študentského domova UMB na
Tajovského 40 súťaž Slovenskej sporiteľne
Jazdi so Študentským klubom 25 dní. Vysokoškoláci mali jedinečnú príležitosť okrem
darčekov získať zapožičanie auta Mazda 2 na
takmer mesiac. Dňa 3. 4. 2008 prebehlo finále
a slávnostné vyhodnotenie súťaže. Víťazom sa
stal študent piateho ročníka Fakulty humanitných vied UMB Martin Babiar, ktorý si kľúč
od vytúženého auta prevzal z rúk rektorky prof.
PhDr. Beaty Kosovej, CSc. Veľa šťastných
kilometrov bez nehody zablahoželala víťazovi
i riaditeľka Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne Banská Bystrica Ing. Janka
Benčová.

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, v termíne do 20. mája 2008.
Redakčná rada
Spravodajca Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
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