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VEDA v CENTRE
NOC VÝSKUMNÍKOV
7. jún 2012
Vedecká kaviareň Matematická pravda a krása
s Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslavom Riečanom, DrSc.
Na tému Matematická pravda a krása prehovoril profesor Beloslav
Riečan, významný slovenský matematik, vedec a vysokoškolský
pedagóg, organizátor slovenskej vedy, predstaviteľ viacerých
matematických a kultúrnych inštitúcií, ako aj organizátor
kultúrneho a duchovného života.
Prof. Riečan je autorom
viacerých vysokoškolských učebníc a skrípt, jeho prednášky
formou i obsahom sú vždy malým umeleckým dielom. Venuje sa
i tomu, do čoho sa mnohým významným vedcom príliš nechce. Popri abstraktnej
matematike sa celý život venuje aj jej popularizácii. Veľkú úlohu v živote prof. Riečana hrá
hudba a jej spojenie s matematikou. Spolu s Romanom Bergerom editoval knihu Matematika
a hudba, ktorá vyšla aj v anglickom preklade. Okrem iných ocenení je nositeľom Radu
Ľudovíta Štúra 1. triedy a Zlatej plakety SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách.
Je jednou z veľkých osobností matematiky bývalého Československa a dnešného Slovenska,
čoho potvrdením je aj významné ocenenie udelenie čestného titulu doctor honoris causa
Karlovej univerzity v Prahe v roku 2011. Vo vedeckej kaviarni potvrdil, že aj o matematike sa
dá pútavo rozprávať.

28. september 2012
Účasť UMB na festivale vedy „Noc výskumníkov“
Dňa 28. 9. 2012 sa vedeckovýskumní a pedagogickí pracovníci UMB spolu so študentmi
zúčastnili v nákupnom centre EUROPA SHOPPING
CENTER v Banskej Bystrici na medzinárodne
organizovanom podujatí „Noc výskumníkov“, ktoré v
tento deň prebiehalo na Slovensku ešte aj v ďalších
mestách, ako aj v ďalších minimálne 33 krajinách sveta.
Podujatie, ktoré bolo v Banskej Bystrici už druhýkrát, sa
konalo pod záštitou predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku a primátora
Banskej Bystrice Mgr. Petra Gogolu a UMB v Banskej
Bystrici. V rámci Slovenska podujatie organizovali
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenská akadémia
vied a portál EurActiv.sk. Aktivity v Banskej Bystrici boli v réžii UMB, ktorá sa tu
prezentovala výsledkami svojej vedecko-výskumnej i pedagogickej práce. Účasť vedeckých
a pedagogických pracovníkov a študentov 5 fakúlt UMB (FPV, FHV, FPVaMV, PF, EF)
predstavovala väčšinu účastníckych pracovísk na tomto podujatí, kde sa verejnosti
prezentovali 40 aktivitami (prednášky, interaktívne vedecké stánky, vedecké kaviarne,
vedomostné súťaže, športové, umelecké a náučné vystúpenia), ktorých sa zúčastnilo

3 128 evidovaných účastníkov a ďalšie stovky ľudí, ktorí sa prišli tento deň pozrieť do
nákupného centra. Naši vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci predstavili svoju prácu
na 16 odborných prednáškach, v 18 vedeckých stánkoch a v rámci šiestich vystúpení vo
vedeckej kaviarni. „Vedecký program“ spestrovali svojimi vystúpeniami na javisku
reprezentanti našej univerzity v oblasti športu, hudby a folklóru. Záujem verejnosti, hlavne zo
strany základných a stredných škôl z celého regiónu, bol už tradične mimoriadne veľký. Toto
podujatie významným spôsobom prispelo k propagácii našej univerzity a bolo dobrou
príležitosťou motivovať žiakov základných škôl a hlavne študentov stredných škôl pre
štúdium na našich fakultách.

8. november 2012
Vedecká kaviareň „Rektor, pedagóg, vedec“
s Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom Findrom, DrSc.
Dňa 8. 11. 2012 zorganizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR
v Bratislave podujatie vedecká kaviareň na tému „Rektor, pedagóg,
vedec“ v rámci projektu Veda v centre. Hosťom kaviarne bol
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

KONFERENCIE
18. apríl 2012
Jubilejná medzinárodná vedecká konferencia o preklade a tlmočení
Dňa 18. 4. 2012 FHV UMB v spolupráci s Európskou komisiou, OZ Filológ a Štátnou
vedeckou knižnicou zorganizovala pri príležitosti osláv
20. výročia založenia UMB jubilejný – 10. ročník
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
Preklad
a tlmočenie,
ktorý zároveň bol i je svedectvom
existencie 15-ročnej banskobystrickej translatológie.
Vedeckých rokovaní v plenárnej časti i troch sekciách sa
zúčastnili významné osobnosti slovenskej translatológie
i partneri zo zahraničia. O nových výzvach, prístupoch,
prioritách a perspektívach sa rokovalo v príjemnej
vedeckej atmosfére.
19. apríl 2012
Medzinárodná vedecká konferencia o inováciách v cestovnom ruchu
Dňa 19. 4. 2012 sa v hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká
konferencia Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska na
medzinárodnom trhu cestovného ruchu, ktorej cieľom bolo prezentovať výsledky vedeckého
bádania a praktických skúseností z inovácií v cestovnom ruchu. Konferenciu organizovala
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB v spolupráci so Slovenskou

agentúrou pre cestovný ruch ako súčasť projektu VEGA
1/0634/11 – Inovácie produktu cestovného ruchu
Slovenska na konkurenčnom trhu. Konala sa pri
príležitosti 35. výročia vzniku Ekonomickej fakulty
UMB. Podujatia sa zúčastnilo 150 hostí zo Slovenska,
Českej republiky a Poľska. Išlo o zástupcov partnerských
univerzít, podnikov a organizácií cestovného ruchu,
štátnej správy a samosprávy. Výstupom konferencie je
zborník vedeckých prác Folia Turistica 2 s 52
príspevkami od 61 autorov. Vysoká návštevnosť
konferencie, priaznivé ohlasy jej účastníkov, ako aj mediálne výstupy potvrdzujú úspech
podujatia.
19. máj 2012
Medzinárodná konferencia „Tréner biatlonu 2012“
Na akademickej pôde Fakulty humanitných vied UMB sa pri príležitosti 20. výročia UMB
a 55. výročia vzniku Katedry telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici konala 19. 5. 2012
medzinárodná konferencia ,,TRÉNER BIATLONU
2012“, realizovaná pod záštitou rektorky UMB,
Katedry telesnej výchovy a športu FHV
a prezidenta SZB JUDr. Jána Hyžu. Medzi
zúčastnenými nechýbal ani viceprezident SZB pre
štátnu športovú reprezentáciu a predseda TMK SZB
PaedDr. Pavel Kobela, PhD. Cieľom konferencie
bolo prispieť a rozšíriť teoretické a praktické
poznatky v oblasti zvýšenia efektívnosti a optimalizácie tréningového procesu v biatlone
s intenciou na problematiku rozvoja a diagnostiku pohybových schopností v uvedenom
športe. Každá z vyžiadaných prednášok predstavila svoje špecifické stratégie, ktoré sa
navzájom prelínali a dopĺňali, čím vytvorili hodnotný rámec poznatkov, bez ktorých nie je
možné dosiahnuť tie najvyššie méty v živote športovca.
1. – 3. júl 2012
Medzinárodná konferencia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
Slovenska „Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu“
V dňoch 1. – 3. júla 2012 zorganizovala SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka
a germanistov Slovenska v spolupráci s Katedrou germanistiky FHV UMB a Katedrou
odbornej jazykovej komunikácie EF UMB XI. medzinárodnú konferenciu SUNG. Záštitu nad
konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR, rektorka UMB, veľvyslanci Nemeckej
spolkovej republiky, Rakúskej republiky a Švajčiarska
a primátor mesta Banská Bystrica. Aula našej univerzity
sa stala miestom stretnutia významných zástupcov
vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií a odborníkov pre
nemecký jazyk, ktorí hodnotili jeho aktuálny význam
v slovenskom prostredí a načrtli politicko-hospodárske i
spoločenské kontúry jeho vývinu v blízkej budúcnosti.
Svojou vysokou medzinárodnou účasťou, neskrývaným záujmom predstaviteľov významných
inštitúcií na nadnárodnej úrovni, množstva germanistov, vedeckých pracovníkov výskumných

a vzdelávacích inštitúcií a učiteľov nemčiny všetkých typov škôl, ako aj médií a širšej
verejnosti potvrdila XI. konferencia SUNG povesť prestížneho podujatia s cieľom zdôrazniť
význam nemčiny v spoločensko-politickom, kultúrnom a ekonomickom živote Slovenska.

9. november 2012
Ženy, ktoré rozhodujú II.
Dňa 9. 11. 2012 sa v aule Rotunda na EF UMB uskutočnilo
podujatie Ženy, ktoré rozhodujú II, ktoré moderovala p. Jarmila
Lajčáková. Tento druhý okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej
spoločnosti zorganizovala UMB v spolupráci s Inštitútom
NAPS a BBSK. Hosťkami boli:
- Jej Excelencia pani Daphne Bergsma, mimoriadna a
splnomocnená veľvyslankyňa Holandského kráľovstva v SR.
- Jej Excelencia pani Katalin Szili, bývalá predsedníčka
Národného zhromaždenia Maďarskej republiky (2000 – 2009).
Nezávislá členka parlamentu, politička. Od roku 1994 členka
Národného zhromaždenia Maďarskej republiky.
- pani Jana Laššáková, podpredsedníčka NR SR, od roku 2002
poslankyňa NR SR. Členka Výboru NR SR pre ľudské práva
a národnostné menšiny.
- slečna
Katarína Neveďalová, najmladšia poslankyňa
Európskeho parlamentu zo Strednej Európy.

Okrem konferencií s medzinárodnou účasťou sa konali na UMB:
5. – 9. november 2012
Dni vedy a otvorených dverí Univerzity Mateja Bela
Aktivity zahrňovali popularizačné prednášky, prezentácie centier doktorandov, centier
excelentnosti a prezentácie študijných programov.

OCENENIA, UDELENIE ČESTNÉHO TITULU Dr. h. c.
20. marec 2012
Slovenská akadémia vied udelila prof. Riečanovi zlatú medailu
Dňa 20. 3. 2012 v budove Predsedníctva
SAV v Bratislave bola slávnostne
odovzdaná Zlatá medaila SAV Dr. h. c.
prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc.
Nedávno sme prof. Riečanovi blahoželali
k 75. narodeninám, a aj pri tejto príležitosti
sa
predsedníctvo
SAV
rozhodlo
celoživotné dielo Bela Riečana ohodnotiť

takýmto ocenením. Jeho prínos pre rozvoj matematiky na Slovensku je nesporný. Je autorom,
resp. spoluautorom 7 monografií, 240 prác publikovaných v domácich i zahraničných
vedeckých časopisoch, 80 odborných prác, 5 učebníc pre vysoké školy, 30 učebníc
a učebných pomôcok pre stredné školy, 9 skrípt, 11 popularizačných kníh, 8 televíznych
scenárov, vyše 500 publicistických príspevkov. V neposlednom rade treba spomenúť aj to, že
sa neúnavne venoval budúcej generácii vedcov a úspešne odviedol 30 doktorandov.
4. apríl 2012
Karlova univerzita v Prahe udelila čestný doktorát prof. Beloslavovi Riečanovi
Prof. Beloslav Riečan už viac než 50 rokov pravidelne navštevuje pražské matematické
pracoviská, kde prednáša nielen kolegom, ale aj študentom a doktorandom. Pre rozvoj českej
matematiky je dôležitý vplyv, ktorý prof. Riečan mal
a stále má na odborný rast študentov, doktorandov
a mladých pracovníkov MFF UK. Jeho neúnavná
podpora rozvoja vedecko-pedagogickej spolupráce
medzi českými a slovenskými matematickými
pracoviskami bola základným imperatívom pri výkone
zodpovedných funkcií dekana MFF UK a riaditeľa
Matematického ústavu SAV. Táto spolupráca
dopomohla k vytvoreniu, vo svete veľmi cenenej,
česko-slovenskej školy stochastiky. Prof. Riečan je bez
výhrad jedna z veľkých osobností bývalého
Československa
a dnešného
Slovenska,
osobnosťou, ktorej význam ďaleko presahuje
národné hranice. Čestný doktorát Matematickofyzikálnych vied Karlovej univerzity v Prahe mu
bol udelený 4. 4. 2012 v pražskom Karolíne za
celoživotné významné dielo v oblasti teórie miery,
integrálu a teórie pravdepodobnosti a za sústavnú
mimoriadnu spoluprácu v prospech českej vedy
a vysokého školstva.

1. október 2012
Otvorenie akademického roka 20012/2013 na UMB
Dňa 1. 10. 2012 sa v aule Rotunda uskutočnilo otvorenie akademického roka 2012/2013 na
UMB. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti vedenia UMB, vedenia fakúlt UMB
a študentov UMB.
Na otvorení akademického roka 2012/2013 bola odovzdaná Cena rektorky v oblasti vedeckopedagogickej a v oblasti umenia za rok 2011.
Cenu získali:
Názov kategórie:
Autor:
Súbor vedeckých:
monografií

Vedecká monografia
prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc. (FPV UMB – CVV UMB)
Erodované spustnuté pôdy Slovenska
Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska

Sukcesné procesy a pustnutie krajiny Slovenska
Názov kategórie:
Autor:
Monografia:

Vedecká monografia
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. (FHV UMB)
Jazyk v kontextoch a v textoch

Názov kategórie:
Autor:
Monografia:

Vedecká monografia
prof. Larisa A. Sugay, DrSc. (FHV UMB)
Гoгoль и Cимволиcты (Gogoľ a symbolisti)

Názov kategórie:
Autor:

Súbor vedeckých štúdií
Dr. rer. nat. Evgeni E. Kolomeitsev (FPV UMB – CVV UMB)
a spoluautor prof. Dmitri N. Voskresensky
Supravodivosť hustej jadrovej hmoty
a chladnutie neutrónových hviezd

Súbor vedeckých štúdií
pod spoločným názvom:
Názov kategórie:
Autor:

Vysokoškolská učebnica:

Názov kategórie:
Autor:
Umelecké dielo:

Vysokoškolská učebnica
Ing. Peter Sabo, CSc. (FPV UMB)
a spoluautori:
doc. Ing. Peter Urban, PhD. (FPV UMB)
RNDr. Ingrid Turisová, PhD. (FPV UMB)
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc.
Ing. Karol Herian, PhD.
Ohrozenie a ochrana biodiverzity.
Vybrané kapitoly z globálnych environmentálnych
problémov
Umelecké dielo
doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. (PF UMB)
Identita a kresby alebo umenie vnútorného sveta

2. október 2012
Ocenenie prof. P. Fobela a prof. D. Fobelovej v Poľsku
Prof. PhDr. Pavlovi Fobelovi, PhD. a prof. PhDr. Daniele Fobelovej, PhD. z Katedry etiky
a aplikovanej etiky s oddelením aplikovanej etiky
a etického poradenstva Fakulty humanitných vied UMB
sa dostalo vzácneho ocenenia zo zahraničia. Na
slávnostnom otvorení nového akademického roku
2012/2013 im odovzdal rektor Uniwersytet Slaski
(University of Silesia) v Katowicach prof. zw. dr hab.
Wieslaw Banyš prestížny titul „profesor honorowy“.
Ako sa uvádza v stanovisku rektora, o. i. ide o výraz
vďačnosti univerzity za zásluhy oboch prominentných
vedcov a expertov, ktorí sú vyslancami slovenskej a európskej filozofie, odborníci na riešenie
etických dilem, ako aj za aktívnu spoluprácu medzi Katedrou etiky a aplikovanej etiky UMB
a Inštitútom filozofie Uniwersytet Slaski v Katoviciach.

15. november 2012
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB v Banskej Bystrici rozšírené o Vedeckú radu
Fakulty humanitných vied UMB – udelenie čestného titulu Doctor honoris causa UMB
prof. Dr. Michalovi Harpáňovi
Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici na svojom slávnostnom zasadnutí dňa 15. 11. 2012
udelila titul doctor honoris causa „významnej osobnosti, ktorá sa svojou vedeckou,
pedagogickou a prekladateľskou aktivitou spolupodieľa
na rozvoji literárnej vedy a translatológie, šírení hodnôt
vzdelanosti, humanizmu a kultúry v domácom,
krajanskom a medzinárodnom kontexte“ – srbskému
slovakistovi, literárnemu teoretikovi a prekladateľovi
prof. Dr. Michalovi Harpáňovi. Oceneného najprv
predstavila prodekanka FHV UMB PhDr. Nadežda
Zemaníková, PhD. Následne sa ujal slova prof. Harpáň,
ktorý vo svojom prejave priblížil svoj dlhoročný
profesionálny a emocionálny vzťah k slovenskej
literatúre. Poďakoval sa tiež za možnosť pôsobiť na
Filologickej fakulte a Fakulte humanitných vied UMB. Podujatiu predchádzala prednáška
prof. Harpáňa na tému Kontexty slovenskej literatúry na Dolnej zemi, ktorú zorganizovala
Katedra slovenského jazyka, oddelenie prekladateľstva a tlmočníctva FHV UMB.

4. december 2012
Študentská osobnosť Slovenska 2011/2012 – veľký úspech Fakulty prírodných vied UMB
4. decembra 2012 sa v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie súťaže „Študentská osobnosť
Slovenska“. Projekt bol realizovaný pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Hlavným
organizátorom projektu bol Junior Chamber
International – Slovakia. Garantom podujatia bola
Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočnilo
s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.
V školskom roku 2011/2012 bolo do ôsmeho ročníka
súťaže nominovaných 83 študentov vysokých škôl
a vedeckých pracovísk SAV. Celkove sa
vyhodnocovalo 11 kategórií. Hlavným cieľom
projektu bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej
verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa
vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentmi, ale sú v niečom výnimoční.
V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a
finančnú odmenu. Medzi ocenenými boli zástupcovia vysokých škôl, ale aj Slovenskej
akadémie vied. O to viac nás môže tešiť, že prvenstvo získal aj náš študent. V kategórii
Informatika a matematicko-fyzikálne vedy získal ocenenie RNDr. Matúš Dirbák z Fakulty
prírodných vied UMB.

