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VEDA v CENTRE
NOC VÝSKUMNÍKOV

23. marec 2011
Vedecká kaviareň Nikdy a pozoruhodné návraty s Dr. h. c. Albertom Marenčinom
Albert Marenčin bol prvým hosťom z oblasti umenia, čo našlo
širokú odozvu nielen v zázemí univerzity, ale predovšetkým
v širšej odbornej verejnosti, čoho dôkazom bola prítomnosť
mnohých významných osobností z oblasti výtvarného umenia,
architektúry, spisovateľskej a novinárskej obce i filmu.
V moderovanom rozhovore s doc. PaedDr. Jaroslavom
Uhelom, ArtD. odzneli zásadné slová z viacerých okruhov,
zdôrazňujúce predovšetkým jeho všestrannosť, umeleckú
tvorbu s dôrazom na film, dramaturgiu, výtvarníctvo
a prekladovú tvorbu. Okrem toho svoje osobitné miesto mala B. Bystrica ako fenomén
v živote autora jednak vo vzťahu k príbuzenstvu, k banskobystrickým umelcom, ale aj k
povstaleckej minulosti. Spontánny záujem prítomných vzbudila sekvencia venovaná
surrealizmu a patafyzike. Súčasťou kaviarne bola improvizovaná výstava v priestoroch
Bohéma klubu, výber z jeho autorskej tvorby koláží a možnosť diskusie s autorom ku jeho
celoživotnej knižnej produkcii, ktorá bola hosťom podujatia k dispozícii pre osobné
prehliadnutie. Atmosféra bola vynikajúco dotváraná hudobnou produkciou (francúzske
melódie) v podaní prof. Bela Felixa.
7. apríl 2011
Vedecká kaviareň Science communication with the public
s Revd. Dr. R. Waltonom
Dňa 7. 4. 2011 bol hosťom vedeckej kaviarne v priestoroch
Jazzového klubu na Hornej ulici v Banskej Bystrici
Dr. Richard Walton. O oživenie atmosféry sa postaralo jazzové
trio Martin Uherek Band. Témou kaviarne bola komunikácia
vedy pre verejnosť. Dr. Walton hovoril o tom, prečo je
potrebné a užitočné sa tejto oblasti venovať a ako vedu prijíma
verejnosť. Keďže má s popularizáciou vedy bohaté a dlhoročné
skúsenosti, svoje rozprávanie vždy doložil konkrétnymi
skúsenosťami a príbehmi. Dozvedeli sme sa aj o tom, ako by Dr. Walton porovnal mladých
ľudí u nás a v Británii, alebo ako vidí budúcnosť jadrovej energetiky vo svetle nehody vo
Fukušime. Zaujímavé boli tiež otázky, v ktorých sa spájala jeho identita prírodovedca
s poslaním anglikánskeho kňaza. V závere Dr. Walton vyslovil svoje krédo o podstate
vzdelávania. Cieľom vzdelávania je podľa neho človek.

26. máj 2011
Vedecká kaviareň Konflikt človek verzus zviera?
pohľadom RNDr. Antona Krištína, DrSc.
Hlavnú tému májovej vedeckej kaviarne v Barbakan Cafee & Restaurant na Námestí
Š. Moysesa v B. Bystrici tvorila aktuálna problematika vzájomných
konfliktov ľudí a zvierat, ktorú pútavo priblížil RNDr. Anton Krištín,
DrSc., vedúci Oddelenia ekológie živočíchov Ústavu ekológie lesa
SAV vo Zvolene. Hosť kaviarne patrí k popredným zoológom
a ekológom, ktorého hlavným centrom záujmu sú ekológia
živočíchov a otázky spojené so stratégiami ich prežívania
v hraničných situáciách. V úvodnej zaujímavej prednáške uviedol
poslucháčov do sveta rôznych potenciálnych i reálnych konfliktov,
ktoré vznikli a vznikajú pri súžití a v koevolúcii človeka a zvierat.
Načrtol vývin vzájomného vzťahu človek – zviera i rôzne
geografické pohľady na tento vzťah. Rozobral niektoré príklady
konfliktov, ale tiež spolužitia človeka so zvieratami a tieto prezentoval aj ako veľmi
dobrých pomocníkov človeka. Účastníci vedeckej kaviarne sa tiež dozvedeli, čo môže byť na
zvieratách poučné, ako aj to čo prináša globálna zmena. Nechýbali ani postrehy o nečakaných
konfliktoch a možnostiach ich riešenia. Po prednáške sa rozprúdila bohatá diskusia, v ktorej
dominovali najmä mediálne známe a spoločnosť polarizujúce prípady konfliktov človeka
a zvierat. Okrem toho rezonovala tiež skutočnosť nedostatočného záujmu verejnosti
o ochranu živočíchov, presadzovania princípov tejto ochrany, či nedostatočná argumentácia
potreby daných aktivít a ich presadzovania v politike.
9. jún 2011
Vedecká kaviareň Hodnotenie vedy v Českej republike
s Dr. h. c. prof. Ing. Stanislavou Hronovou, CSc.
Dňa 9. 6. 2011 sa v priestoroch banskobystrického Barbakanu uskutočnila už 7. vedecká
kaviareň.
Témou
kaviarne
bolo
hodnotenie
vedeckovýskumnej činnosti na vysokých školách v Českej
republike. Jednou z najpovolanejších osôb pre priblíženie
tejto problematiky z pohľadu ČR bola práve Dr. h. c. prof.
Ing. Stanislava Hronová, CSc. Jej dlhoročné skúsenosti
z vlastnej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce na
Vysokej škole ekonomickej v Prahe v oblasti ekonomickej
štatistiky a jej aplikácií v národnom hospodárstve,
z riadenia vedy a výskumu z pozície najskôr prodekanky
pre vedu a výskum na Fakulte informatiky a štatistiky a ostatných 5 rokov z pozície
prorektorky pre vedu a výskum jej umožnili dokonale sa oboznámiť s touto problematikou.
Profesorka Hronová sa taktiež od roku 2008 aktívne podieľa na riešení tejto problematiky
v rámci celej ČR ako členka Rady vlády pre výskum, vývoj a inovácie a od roku 2010 ako
prvá podpredsedníčka tohto významného orgánu. Účastníci vedeckej kaviarne sa dozvedeli,
že problémy, ktorými sa zaoberajú vysoké školy na Slovensku, sú aktuálne aj v ČR.

22. september 2011
Vedecká kaviareň Židovská komunita na Slovensku s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc.
Dňa 22. 9. 2011 bol hosťom vedeckej kaviarne v Barbakan Cafee PhDr. Peter Salner, DrSc.,
dlhoročný pracovník Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Téma podujatia – „Židovská
komunita na Slovensku“. Dr. Salner sa problematike židovskej komunity venuje desiatky

rokov. Začal výskumami sociálneho a kultúrneho života
mesta Bratislavy, ktoré ho zákonite priviedli aj k štúdiu Židov
ako významnej zložky mestskej populácie do obdobia II.
svetovej vojny. Dôležitým medzníkom v jeho profesijnom,
ale aj osobnom živote bola práca v rámci projektu University
of Yale na dokumentácii výpovedí ľudí, ktorí prežili
holokaust. Jej výsledkom je vynikajúca publikácia „Prežili
holokaust“ (1997). P. Salner vo vedeckej kaviarni sugestívne
priblížil priebeh výskumu, nebrániac sa ani osobným citovým
výpovediam. Táto práca i diskusia zákonite viedla k otázkam židovskej identity. V ďalšej
debate odzneli odpovede na otázky týkajúce sa postsocialistického vývoja málopočetnej
židovskej komunity na Slovensku, miesta Izraela v židovskej identite, slovenského
antisemitizmu, ale aj dôležitosti židovského humoru v živote Židov i nežidov.

23. september 2011
Účasť UMB na festivale vedy „Noc výskumníkov“
Dňa 23. 9. 2011 sa vedeckovýskumní a pedagogickí
pracovníci UMB spolu so študentmi zúčastnili v nákupnom
centre EUROPA SHOPPING CENTER v B. Bystrici na
medzinárodne organizovanom podujatí „Noc výskumníkov“,
ktoré v tento deň prebiehalo na Slovensku ešte v Bratislave
a Košiciach a v ďalších minimálne 33 krajinách sveta.
Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu BBSK, primátora
BB a UMB. Účasť vedeckých
a pedagogických pracovníkov
a študentov UMB pod koordinačným vedením doc. Márie
Lichvárovej predstavovala väčšinu účastníckych pracovísk na
tomto podujatí, kde sa verejnosti prezentovali 44 aktivitami
(prednášky, interaktívne vedecké stánky, vedecké kaviarne,
vedomostné súťaže, športové, umelecké a náučné vystúpenia).
Záujem verejnosti, hlavne zo strany základných a stredných
škôl z celého regiónu, bol mimoriadne veľký. Prednášok
vedeckých pracovníkov z UMB v kinosálach EUROPA CINEMAS sa z kapacitných dôvodov
mohlo zúčastniť „len“ 3 000 účastníkov.
27. október 2011
Vedecká kaviareň Slovenské divadlo, naše zrkadlo? s Vladimírom Štefkom
Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., novinár, redaktor, scenárista, šéfredaktor, riaditeľ
Slovenského rozhlasu, riaditeľ tlačového odboru Kancelárie
prezidenta SR a hovorca prezidenta, v súčasnosti vysokoškolský
pedagóg na VŠ múzických umení v Bratislave, sústreďujúci svoju
vedeckú pozornosť na problematiku ochotníckeho a profesionálneho
divadla, prehovoril vo Vedeckej kaviarni dňa 27. 10. 2011
v moderovanom rozhovore so Slavomírou Očenášovou-Štrbovou na
tému Slovenské divadlo, naše zrkadlo? Významný teatrológ ako hosť
Vedeckej kaviarne odkryl svoj vzťah k divadlu a prostrediu, ktoré
formovalo jeho celoživotný záujem, priblížil prítomným fascinácie
divadelnej scény i úskalia spoza kulís. Prof. Štefko pripomenul

význam vzdelanosti ľudí, ktorí tvoria divadelné prostredie, na základe podnetov z auditória
vysvetlil úlohu dramaturga a režiséra vo vzťahu: predloha divadelnej hry verzus dianie na
javisku, zaoberal sa výberom prostriedkov, ktorými súčasné umenie i médiá nastavujú zrkadlo
aktuálnemu dianiu v súčasnosti. Pre prítomných bolo príjemné spomínanie aj prof. Štefka na
banskobystrického rodáka Petra Karvaša ako na dramatika, kritika a teatrológa.

29. november 2011
Vedecká kaviareň Tradície a obrady v súčasnosti s Vierou Feglovou
Významná slovenská etnologička prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. bola
dňa 29. 11. 2011 hosťom vedeckej kaviarne v priestoroch Národného
domu v B. Bystrici. Prof. Feglová pracuje v Ústave sociálnej
antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.
Vedecky sa venuje predovšetkým problematike obradovej kultúry,
výskumu
mesta,
rodiny
a postsocialistických
transformácií
v spoločnosti. Téma Vedeckej kaviarne Tradície a obrady v súčasnosti
nebola vybratá náhodne. Obdobie adventu je vhodnou chvíľou na
rozhovor o význame tradícií, obradov a zvykov v živote súčasného človeka. Čo znamená deň
Ondreja či Lucie, aký význam majú Vianoce, čo sa zmenilo v ich obsahu a forme, aké jedlá sa
dostávajú na súčasný sviatočný stôl a prečo je aj v dobe globalizácie dôležité učiť
sa o tradičnej ľudovej kultúre a kultúrnom dedičstve – aj to boli témy rozhovoru. Na záver
vedeckej kaviarne odzneli tóny slovenských kolied v podaní etnológa a folkloristu PhDr. Jána
Paloviča.

15. december 2011
Vedecká kaviareň Příroda a kultura s profesorom Stanislavom Komárkom
V decembrovej kaviarni zazneli slová výborného rečníka a mysliteľa o súvislostiach prírody
a kultúry. Stanislav Komárek, člen Vedeckej rady KU
v Prahe, ponúkol svoje pohľady na témy pre UMB veľmi
blízke. V širšom kontexte, s humorom i nadhľadom, voľne
rozoberal, či je kultúrny proces protikladný prírodnému, alebo
ide skôr o „pokračovanie prírody inými prostriedkami“. So
znalosťou i osobnou skúsenosťou prikladal postrehy ku
konceptom C. G. Junga a A. Portmanna, voľne rozprával
o vnímaní kultúry a prírody z pohľadov filozofických,
vedeckých i nevedeckých, z perspektív mnohých kultúr a civilizácií. Práve príklady
z mnohých kultúr, ktoré pozná ako cestovateľ i vedec boli dokreslením diverzifikácie tém tak,
ako sa vnímajú v kultúrnych prostrediach s inou tradíciou vedy i kultúry. Vo vzťahu k obom –
dnes už asi globálnym fenoménom prírode a kultúre – nevystupoval ako všetkého znalý
odborník, ale ako obyčajný „vysokoškolský kantor“ s múdrosťou pokory. Záverečné vtipne
ladené úvahy o domestikácii subjektov prírody človekom boli ukončené úvahou
o autodomestikácii človeka. Tento koncept Konráda Lorenza s úvahami rečníka (S. Komárek
bol jeho poslucháčom) zanechal v nejednom z prítomných zneistenie, či to súčasný homo
sapiens so sebou myslí naozaj dobre.

KONFERENCIE
10. február 2011
Konferencia Bezpečnostné fórum 2011
Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV UMB v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl
Generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
s Univerzitou obrany v Brne, s UK v Prahe, s National
Aviation University v Kyjeve a s Krakowskou akademiou
Im. Andrzeja F. Modrzewskiego v Krakove organizovala
už po štvrtý krát medzinárodnú vedeckú konferenciu
s názvom Bezpečnostné fórum. Konferencia sa konala
v priestoroch FPVaMV UMB za priaznivej účasti odbornej
verejnosti pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť nielen
zo SR, ale aj z ČR, Ukrajiny a Poľska.

10. marec 2011
Vedecká konferencia o spoločenskej zodpovednosti
Dňa 10. 3. 2011 sa na Katedre životného prostredia uskutočnila vedecká konferencia
Spoločenská zodpovednosť – súčasť environmentálnej a firemnej kultúry. Konferencia bola
určená študentom VŠ vo všetkých troch stupňoch, vedeckým pracovníkom a ľuďom z praxe.
Hlavnou témou sa stala problematika konceptu spoločenskej zodpovednosti vo všetkých jej
rovinách, nakoľko daný koncept sa postupne udomácňuje aj v našich zemepisných šírkach, či
už v prostredí akademickej obce alebo u ľudí z praxe.
5. máj 2011
Konferencia „EkoUniverzity na Slovensku– vízie vs. fakty“
Konferencia sa konala v rámci odborného programu 7. ročníka najväčšej ekologickej výstavy
na Slovensku – PRO EKO 2011 pod záštitou rektorky UMB a Mesta Banská Bystrica. Cieľ
konferencie, ktorým bolo zužitkovať synergický efekt zúčastnených skupín pri vytváraní
EkoUniverzít na Slovensku, zavádzaní separovaného zberu a zvyšovaní environmentálneho
povedomia, sa podarilo naplniť, pretože konferencie sa zúčastnilo 75 účastníkov z radov
študentov, pedagógov, predstaviteľov organizácií na ochranu životného prostredia,
odborníkov a širokej verejnosti. Vedeckí pracovníci, odborníci z oblasti odpadového
hospodárstva a predstavitelia organizácií na ochranu životného prostredia sa
navzájom podelili o poznatky a skúsenosti s vytvorením EkoUniverzít doma i v zahraničí.
22. – 23. jún 2011
Medzinárodná vedecká konferencia Aplikovaná etika a profesionálna prax
V dňoch 22. – 23. júna 2011 Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV UMB uskutočnila
medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Aplikovaná etika a profesionálna prax“.
Konferencia bola určená profesionálnym etikom, širokej vedeckej komunite, vrátane
predstaviteľov širokej verejnosti a praxe. Hlavným cieľom a poslaním konferencie bolo
vytvoriť priestor pre diskurz odborníkov na aplikované etiky o problémoch, s ktorými je
súčasnosť konfrontovaná, ako aj pre výmenu skúseností z jej inštitucionalizácie.

7. jún – 3. júl 2011
Visegrad Conference on Dynamical Systems 2011
V dňoch 27. 6. – 3. 7. 2011 sa na pôde UMB konala medzinárodná vedecká konferencia
z modernej oblasti matematiky a teórie dynamických systémov pod názvom Visegrad
Conference on Dynamical Systems, Banská Bystrica 2011.
Hlavným sponzorom konferencie bol Medzinárodný
vyšehradský fond, ďalej konferenciu podporili FPVUMB a
FPVaMV UMB, v budove ktorej sa konferencia konala.
Podujatie zorganizovala Katedra matematiky FPV UMB.

29. september 2011
Medzinárodná vedecká konferencia Ženy v slovenskom/európskom akademickom
a výskumnom prostredí
Dňa 29. 9. 2011 zorganizoval Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV na pôde UMB
medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Ženy v slovenskom/európskom akademickom
a výskumnom prostredí. Hlavným cieľom konferencie bolo otvorenie diskusie o postavení
žien v akademickom a výskumnom prostredí nielen so samotnými aktérkami / aktérmi, ale aj
s predstaviteľmi zodpovedných rozhodovacích orgánov, grantových agentúr a mimovládnych
organizácií (stakeholderov). Konferencia bola taktiež priestorom pre zhodnotenie súčasnej
situácie rodovej rovnosti v slovenskej vede, ale predovšetkým fórom zameraným na výmenu
skúseností v európskom kontexte.
12. október 2011
Vedecké kolokvium za účasti guvernéra NBS na Ekonomickej fakulte UMB
Dňa 12. 10. 2011 sa v slávnostnej aule EF UMB uskutočnilo
vedecké kolokvium na tému Vplyv zostreného bankového
dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín eurozóny.
Záštitu nad ním prebrala Národná banka Slovenska
a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku.
Cieľom kolokvia
bolo prezentovať názory odborníkov
z bánk, podnikov a akademickej obce na aktuálny vývoj
v bankovom a podnikateľskom prostredí eurozóny. Keďže
podujatie sa konalo pri príležitosti otvorenia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu
a zároveň na začiatku realizácie spoločného magisterského študijného programu s Univerzitou
Nancy 2, jeho obsahom bola aj prezentácia spoločných slovensko-francúzskych projektov
a študijných programov, ktoré sa na EF rozvíjajú v spolupráci so zahraničnými partnermi.
13. október 2011
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne
aspekty spoločensky zodpovedného podnikania I.
Dňa 13. 10. 2011 zorganizovala Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB
medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne
aspekty spoločensky zodpovedného podnikania I.“ Hlavným cieľom bola výmena názorov,

teoretických poznatkov a praktických skúseností s implementáciou konceptu spoločenskej
zodpovednosti podniku z jednotlivých aspektov.
20. – 21. október 2011
Medzinárodná vedecká konferencia Sexuality V.
V dňoch 20. – 21. 10. 2011 sa na pôde UMB konala medzinárodná vedecká konferencia
Sexuality V. Cieľom vedeckej konferencie bolo tematizovať ľudskú sexualitu v prepojení
so širšími spoločenskými otázkami prezentovaním poznatkov z empirického a kritickoanalytického výskumu rozmanitých vedných disciplín vrátane sociológie, psychológie,
antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky a i., ako aj podporiť
vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality a súčasného výskumu sexuality a podnietiť
odborné diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej
najrozmanitejších podobách. Cieľom konferencie je taktiež venovať pozornosť sexualite
v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sexbiznis, sex a drogy, alternatívne
sexuálne subkultúry a pod.
II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie STUDIA ROMANISTICA BELIANA
V dňoch 20. – 21. 10. 2011 sa konal II. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie Studia Romanistica Beliana s podtitulom
Jazyk, kultúra a komunikačné médiá. Konferenciu organizovala
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
FHV UMB. Vďaka podpore Mesta BB sa vedecké podujatie
konalo v priestoroch Radnice, kde vystúpilo 60 odborníkov
z renomovaných európskych univerzít z ČR, Francúzska,
Maďarska Poľska, Španielska, Talianska, Turecka, a SR.
Cieľom konferencie bolo analyzovať transformácie románskych jazykov a kultúr v kontakte s
informačnými technológiami a masovokomunikačnými prostriedkami ako nástrojmi, ktoré
majú
vplyv
na
komunikačné
návyky,
uľahčujú
medziľudskú
interakciu
a otvárajú dorozumievaniu nové možnosti. Jednotlivé konferenčné príspevky boli
prezentované v taliančine, španielčine a francúzštine a tematicky boli rozdelené do štyroch
sekcií: translatologická, literárna, lingvistická a didaktická.
26. október 2011
Česko-slovenská konferencia Strategické plánovanie a tvorba partnerstiev vo výchove
k udržateľnému rozvoju v podmienkach škôl
Dňa 26. 10. 2011 sa na pôde Katedry životného prostredia FPV UMB uskutočnila československá konferencia venovaná koordinátorom environmentálnej výchovy s názvom
Strategické plánovanie a tvorba partnerstiev vo výchove k udržateľnému rozvoju
v podmienkach škôl. Konferencia bola súčasťou projektu UGA s názvom Strategické
plánovanie v podmienkach škôl (Posilnenie úlohy školských koordinátorov výchovy
k udržateľnému rozvoju), ktorého hlavným cieľom je zvýšenie rozsahu a kvality
celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy a vzdelávania
k udržateľnému rozvoju (VUR). Konferenciu spoluorganizovali interní doktorandi z KŽP
FPV UMB pod vedením doc. Milady Švecovej v spolupráci s Krajským školským úradom
v B. Bystrici.

Okrem konferencií s medzinárodnou účasťou sa konali na UMB:
7. – 18. november 2011
Dni vedy a otvorených dverí Univerzity Mateja Bela
Aktivity zahrňovali popularizačné prednášky, prezentácie centier doktorandov, centier
excelentnosti a prezentácie študijných programov.

5. december 2011
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR navštívil UMB
Dňa 5. 12. 2011 sa konala na pôde UMB prednáška spojená s diskusiou na tému Zvyšovanie
kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Prednášajúcim bol ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzyca.

OCENENIA, UDELENIE ČESTNÉHO TITULU Dr. h. c.
9. jún 2011
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB v Banskej
Bystrici rozšírené o Vedeckú radu Ekonomickej
fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB
Vzácny diplom s titulom Dr. h. c. odovzdala Stanislave
Hronovej rektorka UMB dňa 9. 6. 2011 na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady UMB. Návrh na udelenie
titulu čestného doktora predniesol dekan EF UMB,
ktorý ocenil jej významný prínos pre rozvoj vzájomnej
spolupráce na poli ekonomickej štatistiky. UMB udelila
v tento deň čestný titul Dr. h. c. aj univerzitnému profesorovi, Ing. Jurajovi Tölgyessymu,
doktorovi chemických vied, členovi Európskej akadémie vied a umení – výnimočnej
osobnosti, ktorá sa svojou vedeckou a pedagogickou aktivitou a verejným účinkovaním
mnohovýznamne podieľa na získavaní a prezentovaní vedeckých poznatkov v oblasti chémie
a povznesení vzdelanosti v národnom i medzinárodnom priestore.

19. september 2011
Slávnostné otvorenie akademického roka 20011/2012 na UMB
Dňa 19. 9. 2011 sa v aule Beliana uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka
2011/2012 na UMB. Tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a J. E. Jean-Marie Bruno, mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike. Podujatie sa uskutočnilo za
prítomnosti vedenia UMB, vedenia fakúlt UMB a vzácnych hostí z niektorých slovenských
a zahraničných univerzít, štátnej správy, samosprávy a partnerov UMB.
Na slávnostnom otvorení akademického roka 2011/2012 bola odovzdaná Cena rektorky
v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia za rok 2010.
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