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1. február 2013
Veľký európsky komparatívny výskumný projekt v oblasti sociálnych inovácií vo verejnom
sektore
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici sa nedávno stala členom konzorcia veľkého
medzinárodného komparatívneho výskumného projektu,
ktorý skúma hnacie sily a bariéry v pozadí sociálnych
inovácií vo verejnom sektore. Projekt je financovaný
z prostriedkov 7. Rámcového programu Európskej únie
s rozpočtom 2,5 mil. eur. Výskum je realizovaný
univerzitami
a výskumnými
pracoviskami
z 11
európskych krajín (Belgicko, Dánsko, Estónsko,
Francúzsko,
Holandsko,
Nemecko,
Rumunsko,
Slovensko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia)
a vedie ho profesor Victor Bekkers z Erasmus University v Rotterdame. Projekt sa začal
1. februára 2013 a bude trvať 3,5 roka. Slovenskú stranu za Ekonomickú fakultu UMB vedie
prof. Juraj Nemec a ďalej ho dopĺňajú doc. Marta Orviská a doc. Beáta Mikušová-Meričková.
Projekt má akronym „LIPSE“ (z anglického Learning from Innovation in Public Sector
Environments, www. lipse.org). Okrem analýzy hnacích síl a bariér, ktoré ovplyvňujú rozvoj
a implementáciu postupov sociálnych inovácií, pozornosť je venovaná skutočným výsledkom
týchto inovácií. Sociálne inovácie považuje Európska komisia a mnohé členské štáty EÚ ako
významný krok v modernizácii vlád 21. storočia.
6. a 7. február 2013
Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečnostné fórum 2013“
V dňoch 6. – 7. februára 2013 sa na pôde Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela uskutočnil už 6. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné
fórum 2013, ktorá sa konala pod záštitou štátneho
tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej republiky Petra
Buriana. Organizátorom konferencie bola Katedra
bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici v spolupráci s Akadémiou
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Univerzitou obrany v Brne,
Univerzitou Karlovou v Prahe, Vysokou školou ekonomickou v Prahe, National Aviation
University v Kyjeve a Krakowska akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego v Krakove.
Podujatie bolo spolu sponzorované NATO Public Diplomacy Division. Dvojdňová
konferencia priniesla komplexné zhodnotenie najdôležitejších otázok bezpečnosti SR, V4, EÚ
a TA priestoru. Bezpečnostné hrozby a riziká, ktorým v súčasnom globalizovanom svete štáty
čelia, sa dynamicky menia a adaptujú bezprostredne na každú novú bezpečnostnú politiku.
USA si udržiavajú pozíciu globálneho bezpečnostného hegemóna.

Február 2013
Vedecký seminár prof. JUDr. Imricha Karvaša
Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad
finančným trhom
Na konci februára 2013 sme si pripomenuli
110. výročie narodenia významnej vedeckej osobnosti
a prvého guvernéra Národnej banky Slovenska
Imricha Karvaša. Pri tejto príležitosti sa dňa
4. marca 2013 konal na pôde Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vedecký
seminár, ktorý niesol meno tohto uznávaného
národohospodára, praktika v oblasti hospodárskej
vedy a uznávaného pedagóga.
Záštitu nad podujatím prevzala Národná banka Slovenska a dekan Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Na úvod vystúpila doc. Ing. Emília
Zimková, PhD., hlavná organizátorka a gestorka vedeckého seminára, ktorá privítala všetkých
zúčastnených a predstavila významných hostí: guvernéra Národnej banky Slovenska
doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. a syna ústrednej osobnosti podujatia, doc. Ing. Milana
Karvaša, PhD.

5. marca 2013
Autorské čítanie Michala Hvoreckého na FHV UMB
Dňa 5. marca 2013 sa
podujatím Autorské čítanie
Michala
Hvoreckého
ukončili
stretnutia
so
zaujímavými hosťami a
hostkami, ktoré si pre
svojich
študentov
a
študentky, ale aj ostatných,
ktorí majú radi literatúru,
umenie a kultúru pripravila Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB na
akademický rok 2012/2013. Po Dr. Lucii Satinskej, Dr. Jakubovi Chrobákovi, Dr. Petrovi
Hruškovi a Yvette Ellerovej sme sa v Univerzitnom centre Mateja Bela stretli so
spisovateľom, prekladateľom a publicistom Michalom Hvoreckým. Rozprávali sme sa o ňom,
o jeho rôznorodých aktivitách, o písaní a čítaní, no prezradil aj, aké je to živiť sa v dnešnej
dobe ako spisovateľ na voľnej nohe. Na príklade jeho knihy Dunaj v Amerike a spolupráci
s Janou Cvikovou sme pootvorili dvere zaujímavého vzťahu.

7. marca 2013
Ako sme hľadali Higgsov bozón
Časticová fyzika zvykne pútať pozornosť, lebo skúma zaujímavé a vzrušujúce témy. Na
druhej strane je tu bariéra nezrozumiteľnosti, a tým aj istej tajomnosti, ktorá zabraňuje
bližšiemu zoznámeniu sa s touto disciplínou. Kvôli jej prekonaniu sa organizujú rôzne
popularizačné akcie s cieľom priblížiť prácu a výsledky časticovej fyziky obyčajným
smrteľníkom. Zaujímavý impulz dostali takéto aktivity v ostatných mesiacoch, keď

experimenty z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) ohlásili objav Higgsovho
bozónu – poslednej častice štandardného modelu, ktorá ešte nebola pozorovaná.
Na našej univerzite sa tradične zapájame do
popularizačnej akcie pre stredoškolákov, ktorá je po
celom svete organizovaná pod názvom Medzinárodné
majstrovské triedy z časticovej fyziky (International
Particle Physics Masterclasses). Tento rok sme 7. marca
už deviatykrát privítali päťdesiatich účastníkov, ktorí sa
chceli o výskume v časticovej fyzike niečo dozvedieť.
Pri toľkých úspešne usporiadaných ročníkoch by sa
dala predpokladať už istá rutina pre zvládnutie takéhoto
podujatia. Každý ročník však prináša niečo nové, pretože sa vždy reaguje na aktuálne
výsledky výskumu. Tento rok sme pracovali s dátami, ktoré obsahovali možné signály
Higgsovho bozónu. Videokonferencia bola moderovaná s fyzikmi CERNu, takže okrem
porovnávania výsledkov bola tu možnosť s nimi diskutovať.
21. marec 2013
Medzinárodná vedecká konferencia Regionálna výchova v odraze geografickej edukácie
Dňa 21. marca 2013 sa uskutočnila na Katedre
geografi e, geológie a krajinnej ekológie Fakulty
prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
medzinárodná vedecká konferencia Regionálna
výchova v odraze geografickej edukácie. Jej cieľom
bolo predstaviť najefektívnejšie metódy, formy
a prostriedky edukácie geografi e miestnej krajiny
a zároveň prezentovať pripravovanú učebnicu pre
ZŠ Regionálna geografi a Horného Pohronia. Na
konferencii výsledky svojej vedeckovýskumnej
činnosti prezentovalo 20 odborníkov v oblasti didaktiky a geografi e zo Slovenskej aj Českej
republiky. Konferencie sa zúčastnilo aj mnoho učiteľov zo základných a stredných škôl
z Banskej Bystrice a okolia.

26. marec 2013
Študentská vedecká aktivita fakultne i katedrovo
26. marec 2013 prinavrátil Študentskej vedeckej aktivite (ŠVA) na
Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici štatút sviatku študentskej vedy a aktivity.
V predveľkonočnom čase vyvrcholili snahy zainteresovaných
slávnostným otvorením a príhovormi dekana Fakulty humanitných
vied UMB v Banskej Bystrici doc. Mgr. V. Biloveského, PhD.,
prodekana pre vedu a výskum doc. PhDr. M. Šmigeľa, PhD.
a fakultnej koordinátorky PhDr. Z. Bariakovej, PhD., po ktorých sa
aj vďaka dekanskému voľnu, udelenému pri príležitosti konania
ŠVA, zaplnili vybrané učebne rokujúcimi i načúvajúcimi rôznych sekcií 10 zúčastnených
katedier s vyše150-timi aktívnymi účastníkmi a účastníčkami.
V tomto roku sa do „súťaže“ prihlásilo 8 prác, keďže dve boli spracované autorskou dvojicou,
spolu sa predstavilo 8 študentiek a dvaja študenti. Opierajúc sa o tematické zameranie,

katedrová koordinátorka PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., a predsedníčka komisie
Mgr. Martina Kubealaková, PhD., sa rozhodli vytvoriť tri bloky rámcované diskusiou.
V prvom sa stretli témy „marginalizované“ – dve práce zamerané na interpretáciu
a hodnotenie tvorby dvoch slovenských vojvodinských autorov Paľa
Bohuša a Juraja Tušiaka spracované dvojicami prvého ročníka v
Mgr. stupni Ivo Novák – Veronika Kvaková, Ľubomír Gábor – Mária
Adameková práca študentky prvého ročníka v Bc. stupni Margity
Vojtkuľákovej sústrediaca pozornosť na drámu v staršej slovenskej
literatúre. Druhý vytvorili Alena Záborská a Marika Arvensisová:
prvá sa venovala problematike dobrého prekladu, druhá referovala o
špecifikách neverbálnej komunikácie Nepočujúcich. Záverečný blok
vytvorila silná zostava literátok: Juliana Košútová interpretovala
poéziu E. Bondyho a I. Vodseďálka, Mária Majerčáková sledovala
poetiku Veroniky Šikulovej a Hana Fodorová ukončila vedeckú časť
podujatia interdisciplinárnou témou sústredenou na koláž A. Marenčina ako básnický
prostriedok.
4. apríl 2013
Edukácia dospelých 2013
Dňa 4. apríla 2013 sa na akademickej pôde
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal
prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Edukácia dospelých 2013.
Podujatie organizovala Katedra andragogiky
Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Centrom
pre celoživotné vzdelávanie UMB pod záštitou
rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc.
Keďže sa konferencia Edukácia dospelých 2013
uskutočnila aj ako súčasť riešenia výskumnej úlohy VEGA
MŠVVaŠ Slovenskej republiky 1/1208/12 – Integračné
a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní
dospelých, popoludní rokovanie pokračovalo v dvoch
pracovných sekciách: Kurikulum vo vzdelávaní dospelých a
Cieľové skupiny v edukácii dospelých. V jednotlivých sekciách
vystúpili významné osobnosti slovenskej a českej
andragogiky, napr. prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.;
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.; doc. PaedDr. Miroslav
Krystoň, CSc.; doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.;
doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.; PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. a mnoho ďalších
popredných andragógov. Medzinárodná vedecká konferencia Edukácia 2013 bola podujatím,
na ktorom sa stretli tak zástupcovia významných univerzitných andragogických pracovísk,
ako aj inštitúcií pôsobiacich v sfére vzdelávania dospelých. Zámerom organizátorov
konferencie je vytvoriť novú tradíciu v organizovaní medzinárodných vedeckých konferencií
zameraných na oblasť teórie a praxe vzdelávania dospelých na Univerzite Mateja Bela.

11. apríl 2013
Študentská vedecká aktivita 2013
Jednou z významných súčastí vedecko-výskumnej
činnosti fakulty je aj študentská vedecká aktivita.
Študenti tradične prezentujú výsledky svojho bádania
na
študentskej
vedeckej
konferencii.
Dňa 11. apríla 2013 sa na Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici konal jej 19. ročník. Práce boli
rozdelené do 7 sekcií – cestovný ruch, ekonomika
a manažment podniku, financie, bankovníctvo
a investovanie, kvantitatívne metódy a informatika,
verejná ekonomika a regionálny rozvoj, spoločenské vedy a manažérske systémy (Inštitút
manažérskych systémov v Poprade). Študenti na
konferencii prezentovali 40 súťažných prác
autorského kolektívu 57 autorov, z toho bolo 12 prác
od 17 zahraničných študentov z Poľska, Maďarska,
Českej republiky a Francúzska. Hodnotiace komisie
zostavené z učiteľov a študentov posudzovali
aktuálnosť tém, úroveň prác, pridanú hodnotu v nich
obsiahnutú, využiteľnosť výsledkov pre rozvoj teórie
i praxe a úroveň prezentácie. Najlepšie práce v každej
sekcii boli odmenené.
16. apríl 2013
Prezentácia novej knihy o Banskobystrickej translatológii
Dňa 16. apríla 2013 sa uskutočnila
prezentácia novej publikácie Banskobystrická
translatológia. História – osobnosti –
bibliografi a (2007 – 2012), ktorej autormi sú
dekan Fakulty humanitných vied UMB
a šéfredaktor vedeckého časopisu NOVÁ
FILOLOGICKÁ REVUE doc. Mgr. Vladimír
Biloveský,
PhD.
a vedúci
oddelenia
prekladateľstva
a tlmočníctva
Katedry
slovenského jazyka a literatúry FHV UMB,
a zároveň zástupca šéfredaktora časopisu
NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE, PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. Akcia sa konala v priestoroch FHV
UMB na Ružovej ulici pod taktovkou moderátorky PhDr. Anity Huťkovej, PhD. z katedry
slovenského jazyka a literatúry.
Dodajme, že vedný odbor translatológia patrí v rámci Slovenska k pomerne mladým
odvetviam. O jej rozmach sa pričinili okrem uznávaných slovenských, českých, ale aj
inonárodných odborníkov aj mladí a nadšení vedci pôsobiaci najprv na Filologickej fakulte
UMB, teraz na Fakulte humanitných vied UMB, ktorí postupne organizovali medzinárodnú
vedeckú konferenciu Preklad a tlmočenie (v roku 2012 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník),
Analytické sondy do textu 1 – 3, vydávali zborníky z týchto konferencií, ale aj nekonferenčné
zborníky, napr. Translatológia a jej súvislosti, časopisy Filologická revue (1997 – 2007),
NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE (2007 – doteraz), Kritika prekladu a pod.

22. apríl 2013
Sviatok tvorivosti
Dňa 22. apríla 2013 sa v priestoroch FHV na
Tajovského ulici uskutočnilo slávnostné
vyhlásenie výsledkov už jedenásteho ročníka
celouniverzitnej študentskej súťaže v pôvodnej
tvorbe poézie a prózy. Je potešiteľné, že
záujem o prezentovanie vlastnej tvorby stále
pretrváva a tento rok bolo do súťaže
prihlásených 13 príspevkov – 9 z poézie a 4
z prózy. Porota v zložení Mgr. Henrich
Jakubík,
PhD.,
PaedDr.
Zuzana
Bariaková, PhD., a Mgr. Jakub Melník
zhodnotili prijaté práce vo všeobecnosti, priestoru pre individuálne „konzultácie“ bola
venovaná neoficiálna časť podujatia. Ako je už dobrým zvykom, tohtoročná pozvaná hostka –
Bc. Hana Fodorová (Sj–Vu, 2. roč. Mgr.) – predstavila svoju tvorivú činnosť – autorskú knihu
pre deti. Tejto problematike sa venuje dlhodobo a okrem odborného výkladu sa pokúsila
predstaviť, ako vyzerajú workshopy, ktoré pripravuje pre deti. Na malú chvíľu sme sa tak
všetci vrátili do detstva.
25. apríl 2013
Divided Identity in Northern Ireland
Členovia Katedry európskych kultúrnych štúdií Fakulty
humanitných vied UMB v spolupráci s Univerzitnou
knižnicou UMB usporiadali dňa 25. apríla 2013
prednášku v anglickom jazyku na tému Divided Identity
in Northern Ireland, ktorú prezentoval pán Ciarán
Chapman, pochádzajúci z Belfastu a súčasne pôsobiaci
na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Na prednáške sa
zúčastnili študenti a vyučujúci katedry európskych
kultúrnych štúdií a vyučujúci z iných katedier
zaujímajúci sa o problematiku vzniku a vývinu konfliktu v Severnom Írsku a o budúce výzvy
v otázke jeho mierového vyriešenia. Prednáška bola tematicky rozdelená do niekoľkých častí
zaoberajúcich sa pôvodom konfliktu, prierezom rôznymi historickými etapami až po súčasný
stav.
9. – 12. máj 2013
XV. medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov
AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2013
V dňoch 9. – 12. mája 2013 sa v aule Beliana Univerzity Mateja
Bela uskutočnil už XV. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky
vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická
Banská Bystrica (ABB) 2013.
Hlavným usporiadateľom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici – Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty; spoluorganizátormi boli

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Mesto Banská
Bystrica, Hudobný fond a Národné osvetové centrum Bratislava, Hudobný odbor Matice
slovenskej Martin a Únia speváckych zborov Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou
ministra školstva SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. a rektorky UMB
Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc.
16. máj 2013
Veľké úspechy našich študentov na Prekladateľskej univerziáde 2013
Dňa 16. mája 2013 nás študenti – Marianna Bachledová, Beáta Takáčová, Lucia Lichá, Beáta
Potančoková, Jana Tabačková, Stanislava Dengová, Ivan Švajlen a Peter Žila – opäť potešili.
Prebojovali sa až do finále, kde sa napokon viacerí umiestnili na popredných miestach vo
všetkých sekciách tejto celoslovenskej študentskej prekladateľskej súťaže. Katedra anglistiky
a amerikanistiky Fakulty humanitných vied UMB nadviazala na vlaňajšie úspechy, keď
študenti dosiahli takmer rovnaké výsledky. Prekladateľská univerziáda má na Univerzite
Komenského v Bratislave už bohatú tradíciu a nás všetkých môže len tešiť, že vďaka
vytrvalej podpore zo strany Literárneho fondu majú študenti každý rok možnosť zmerať si
interpretačné zručnosti, osobnú poetiku a štylistické majstrovstvo. Teda schopnosti, bez
ktorých sa nijaký preklad nezaobíde.
Lucia Lichá z prvého ročníka externého magisterského štúdia nás reprezentovala prekladom
populárno-náučného článku z oblasti astronómie od Keitha Coopera s názvom Posledné tango
vo vesmíre (White dwarfs mean double trouble for supernovae) a získala prvú Cenu
Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry v kategórii odborného prekladu.
Naši študenti si teda odniesli štyri prvé miesta a jedno druhé. Ostatným menovaným
fi nalistkám gratulujeme a veríme, že si z prekladateľskej diskusie a obhajoby niečo odniesli.
Dúfame, že zabodujú nabudúce. Naši zverenci sa na univerziáde veľmi slušne umiestňujú
viac-menej pravidelne, a tak neostáva nič iné, len ich v úsilí podporovať a držať im palce.
23. – 24. máj 2013
Sociálne podnikanie ako forma občianskej aktivizácie/participácie – téma medzinárodnej
vedeckej konferencie konanej na Ekonomickej fakulte UMB
V dňoch 23. a 24. mája 2013 sa na pôde
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici konal už XI. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie Determinanty
sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako
priestor podpory európskeho občianstva, ktorý
organizovala Katedra verejnej ekonomiky a
regionálneho rozvoja EF UMB a Inštitút
ekonomických vied EF UMB pod gesciou prof.
PaedDr. Gabriely Korimovej, PhD. Podujatie
podporili Regionálne európske informačné centrum
Banská Bystrica, člen Europe Direct, zastúpené doc. Ing. Petrom Pisárom, PhD. Cieľom
XI. ročníka konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor
podpory európskeho občianstva bolo identifikovať existujúce a navrhnúť nové determinanty
sociálneho rozvoja, sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v kontexte sociálnej
inklúzie a európskeho občianstva.

24. máj 2013 Úspech študentov
Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky
Účasť našich študentov na celoslovenských a medzinárodných
podujatiach je určite dôležitou súčasťou šírenia dobrého mena
univerzity. Túto možnosť sme využili, keď nás oslovila kolegyňa
RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. z Katedry základov a vyučovania
informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá uviedla do života česko-slovenskú
študentskú vedeckú konferenciu v didaktike informatiky. Vyslaním
dvoch účastníkov sme sa pripojili k možnosti na jednom mieste
skonfrontovať prístupy v príprave budúcich učiteľov informatiky na
jednotlivých fakultách v Čechách a na Slovensku. V konkurencii
zaujímavých študentských prác z deviatich pracovísk sa Bc. Lucii
Ištvánovej, ktorá pod vedením Ing. Dany Horváthovej, PhD. prezentovala prácu „Analýza
využitia interaktívnych tabúľ na školách v SR“, podarilo obsadiť druhé miesto v sekcii
výskumných prác. K tomuto úspechu jej gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

18. jún 2013
Medaila SAV pre UMB pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Predseda Slovenskej akadémie vied prof RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
udelil dňa 18. júna 2013 Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
medailu pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej akadémie vied.

20. júna 2013
Udelenie titulu Doctor honoris causa UMB prof. Šikulovi a prof. Kiššovi
Dňa 20. júna 2013 sa v slávnostnej aule Ekonomickej
fakulty UMB uskutočnilo slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady UMB rozšírené o Vedeckú radu
Ekonomickej fakulty a Pedagogickej fakulty UMB, na
ktorom rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beata
Kosová, CSc. udelila čestný titul DOCTOR
HONORIS CAUSA UMB prof. Ing. Milanovi
Šikulovi, DrSc. a prof. ThDr. Igorovi Kiššovi.

1. júl 2013
Aktivita Centra pre celoživotné vzdelávanie UMBÍSPEVKY REKTORÁTU
7. ročník Detskej univerzity UMB vyvrcholil slávnostnou promóciou
Slávnostnou
imatrikuláciou
v aule
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici odštartoval dňa
1. júla 2013 siedmy ročník Detskej
univerzity
UMB.
Päťdesiatštyri
účastníkov sa študentským sľubom
a prevzatím imatrikulačného listu z rúk
prodekana Ekonomickej fakulty UMB
Ing. Ladislava Klementa, PhD. oficiálne
stalo
študentmi
banskobystrickej
univerzity.
Na výchovno-vzdelávacom programe sa stretávali od 1. do 12. júla 2013 študenti základných
škôl vo veku 9 – 14 rokov. Jednotlivé témy, primerane veku, spracovali vysokoškolskí
učitelia fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slávnostná promócia dňa
12. júla 2013 v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, s odovzdaním diplomov
z rúk dekana Fakulty humanitných vied UMB doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD.,
ukončila 7. ročník Detskej univerzity UMB. Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet
poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť
k zaujímavým otázkam, to všetko je zmyslom a poslaním tohto „univerzitného“ vzdelávania
v čase letných prázdnin. Veríme, že toto poslanie bolo aj v tomto roku naplnené.
7. júl 2013
Kremenčukcká národná univerzita Mykhaila Ostrogradskoho (KrNU), Kremenchuk,
Ukrajina; v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), Slovensko; a
Národná univerzita života a životného prostredia (NULES), Ukrajina, zorganizovali dňa
7. júla 2013 4. diskusné fórum na tému Aktuálne otázky klimatických zmien (4RTDCC)
„Výroba biopalív: pre a proti“ v rámci XV. medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej
150. výročiu profesora Volodimera Vernadskeho
Okrúhly stôl k aktuálnym otázkam v oblasti
klimatických zmien je obsahovým zameraním
každoročného stretnutia vedeckých pracovníkov,
pedagógov, študentov z krajín strednej a východnej
Európy.
Slúži
ako
platforma
na
prezentáciu
dát
v
oblasti
zmierňovania
klimatických
zmien
a adaptačných opatrení v oblasti klimatických zmien,
aby sa uľahčila výmena
informácií a myšlienok, podpora a propagácia sľubných nových
iniciatív v súlade s celkovými cieľmi v stanovených oblastiach
spolupráce. Vďaka medzinárodnej spolupráci zúčastnených
univerzít sa vytvoril priestor na vedeckú komunikáciu spojenú
s riešením
súčasných
aktuálnych
environmentálnych
problémov, do ktorých boli aktívne zapojení aj interní študenti
magisterského
študijného
programu
Environmentálny

manažment. Uvedená nadnárodná téma bude aj naďalej rezonovať v povedomí odborníkov
zaoberajúcich sa problematikou environmentu a trvalo udržateľného rozvoja s cieľom
znižovania dopadu klimatických zmien v našom prostredí. Veríme, že uvedené podujatie
naštartuje ďalšiu medzinárodnú spoluprácu s konkrétnymi vedeckými projektmi a vedeckými
publikačnými výstupmi.

17. september 2013
Otvorenie akademického roka 20013/2014 na UMB
Dňa 17. 9. 2013 sa v aule Beliana uskutočnilo otvorenie akademického roka 2013/2014 na
UMB. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti vedenia UMB, vedenia fakúlt UMB
a študentov UMB.
Na otvorení akademického roka 2013/2014 bola odovzdaná Cena rektorky v oblasti vedeckopedagogickej a v oblasti umenia za rok 2012.
Cenu získali:
Názov kategórie:
Vedecká monografia
Autor:
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (PrF UMB)
Vedecká monografia: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár.
Názov kategórie:
Autor:
Súbor vedeckých
monografií:

Vedecká monografia
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (FHV UMB)
Les discussions en direct sur Internet : énoncation et graphie.
Volume 1
Les discussions en direct sur Internet : aspects pragmatiques. Volume
2

Názov kategórie:

vysokoškolská učebnica, alebo stredoškolská učebnica s celoštátnou
pôsobnosťou
Autor:
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. (FPV UMB)
Súbor stredoškolských Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník
učebníc:
gymnázia s osemročným štúdiom
Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník
gymnázia s osemročným štúdiom
Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník
gymnázia s osemročným štúdiom
Názov kategórie:
Autori:

patent
doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc. (FPV UMB)
prof. Ing. Milan Remko, DrSc.
RNDr. Elena Slučiaková

Významný US
patent:

Jarmila Knapiková
Substituted sulfonamides, process for their preparation,
pharmacesutical composition comprissing thereof and their use
– týka sa dizajnu a syntézy špecifických chemických zlúčenín
s antihypertenzitívnym účinkom a antiglaukómovou aktivitou.

27. september 2013
Účasť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na festivale vedy – Noc výskumníkov 2013
Dňa 27. septembra 2013 sa vedeckovýskumní
a pedagogickí pracovníci UMB spolu so študentmi
už po tretíkrát zúčastnili v nákupno-zábavnom centre
EUROPA SHOPPING CENTER v Banskej Bystrici
na medzinárodne organizovanom podujatí Noc
výskumníkov. Projekt FESTIVAL VEDY Noc
výskumníkov na Slovensku je podporovaný zo
7.
Rámcového
programu
pre
výskum
a technologický rozvoj Európskej komisie. Noc
výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch
Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom
„Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami – priblížiť verejnosti výskumníkov
ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku, primátora Banskej Bystrice
Mgr. Petra Gogolu a v organizačnej garancii UMB v Banskej Bystrici.

27. september 2013
Výtvarníci na Noci výskumníkov
Univerzita Mateja Bela sa už po druhýkrát v tomto
roku zapojila do celoslovenského podujatia Festival
vedy – Noc výskumníkov na Slovensku 2013, ktoré sa
uskutočnilo 27. septembra 2013 v priestoroch
nákupno-zábavného centra Európa Shoppimg Center
v Banskej Bystrici. Univerzita sa prezentovala
predovšetkým ako inštitúcia vedeckovýskumná, ktorej
súčasťou v rámci Pedagogickej fakulty sú aj katedry
s umeleckým zameraním.
Jednou z nich je aj Katedra výtvarnej kultúry PF UMB, ktorá sa zapojila do realizácie
podujatia vlastným workshopom pod názvom „Alchýmia farieb“.
1. október 2013
Medzinárodná vedecká konferencia Výmena, spolupráca a politika: EUROMED vedomostí
Neustály a dynamický vývoj v oblasti euro-stredomorských vzťahov a snaha o výmenu
poznatkov na medzinárodnej úrovni poskytli Fakulte politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB impulz na zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom
Výmena, spolupráca a politika s podtitulom EUROMED vedomostí, ktorá sa uskutočnila

1. októbra 2013 na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, za významnej podpory programu Jean
Monnet, projektu Erasmus Expertise a Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu.
Konferencie sa zúčastnilo vyše štyridsať vedeckých a pedagogických pracovníkov
z renomovaných univerzít a vedeckých pracovísk zo Slovenska aj zo zahraničia.
Medzinárodnú konferenciu otvorili 1. októbra v dopoludňajších hodinách dekan Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB prof. PhDr. Ján Koper, PhD., riaditeľ
Tuniského centra pre globálnu bezpečnosť p. Jamil Sayah a riaditeľka programu Erasmus
Expertise p. Jacqueline Bergeron. Po slávnostnom úvode nasledovali hlavné plenárne
prednášky, ktoré predniesli: prof. Ing. Igor Kosír, CSc. z Univerzity Mateja Bela a radkyňa
prezidenta Bulharskej republiky p. Yordanka Chobanová alebo profesor Jean-Paul Guichard
z Univerzity v Nice. Medzi zaujímavých prednášajúcich patrila kazachstanská profesorka
Fatima Kukeyeva, francúzsky profesor a publicista Gérard Wormser, známy poľský politológ
Wieslaw Brénski či bloger Marouana Mortabit z Maroka a mnoho ďalších. Zborník referátov,
ktoré odzneli na konferencii, bude čoskoro vydaný v parížskom vydavateľstve L’Harmattan
v rámci kolekcie Local & Global autorov Gilles Rouet a François Soulage.
3. október 2013
Estetizácia verejeného priestoru Aesthetisation of Public Space Esthétisation de l´espace
public
Dňa 3. októbra 2013 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom
Estetizácia verejného priestoru (Aesthetisation of Public
Space, Esthétisation de l´espace public).
Podujatie bolo organizačne
zabezpečené
Katedrou
európskych
kultúrnych
štúdií Fakulty humanitných
vied UMB, ktorej členovia na konferencii aktívne vystúpili
so svojimi príspevkami. Okrem členov KEKŠ sa podujatia
zúčastnili i vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky z
univerzít v Bulharsku (Sofi a) a Francúzsku (Grenoble,
Champagne-Ardenne, Paríž). Konferencie na danú tému prebiehali okrem Banskej Bystrice
i v nasledovných mestách: Sofi a, Bukurešť, Paríž a Remeš. Hlavným cieľom bolo poukázať
na aktuálnu tému estetizácie verejného priestoru a význam tých elementov, ktoré k nej
prispievajú.

8. – 10. október 2013
Medzinárodný študentský workshop „Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a v Poľsku“
Medzinárodné
stretnutie
študentov
Ekonomickej fakulty UMB a študentov
Wyzsej Szkoly Bankowej w Poznaniu
(detašované pracovisko v Chorzowe)
z Poľska sa uskutočnilo v dňoch
8. – 10. októbra 2013. Cieľom podujatia
bolo rozvinúť diskusiu na tému rozvoj
cestovného ruchu na Slovensku a v Poľsku

a priblížiť poľským študentom fungovanie kúpeľných podnikov cestovného ruchu a horských
stredísk v Banskobystrickom kraji. Podujatia sa zúčastnila popri poľských študentoch,
študentoch a doktorandoch Ekonomickej fakulty UMB aj p. Magda Górecka-Pasek, vedúca
referátu medzinárodných vzťahov na WSB v Chorzowe. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy
doc. Ing. Vandy Marákovej PhD.
10. – 11. október 2013
Európski romanisti opäť v Banskej Bystrici.
Studia Romanistica Beliana III.
V dňoch 10. – 11. októbra 2013 sa konal 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Studia Romanistica Beliana. Podujatie už tradične
organizovala Katedra romanistiky Fakulty humanitných
vied UMB s cieľom vytvoriť priestor skúseným aj
začínajúcim vysokoškolským pedagógom a vedeckým
pracovníkom z romanistov, aby predstavili výsledky
svojich interdisciplinárnych výskumov v súlade
s aktuálnou témou konferencie Kultúra, jazyk
a literatúra v časovom a priestorovom kontexte.
Medzinárodná konferencia sa konala v priestoroch
Diecézneho centra a slávnostne ju otvorili prorektor pre medzinárodnú spoluprácu UMB prof.
Ing. Igor Kosír, CSc., prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou FHV
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku Roberto
Martini, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu Dr. Antonia Grande a vedúca Katedry
romanistiky FHV UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Plenárnu prednášku
La poesia e la canzone italiana fra storie e geografi e (reali e virtuali) predniesol významný
taliansky lingvista a garant odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo pre taliansky jazyk na
Fakulte humanitných vied UMB profesor Massimo Arcangeli.
Môžeme konštatovať, že vedecká konferencia Studia Romanistica Beliana III naplnila svoj
zámer, poskytla účastníkom nové podnety pre vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť,
otvorila priestor na odbornú diskusiu, priblížila témy, na ktoré sa jednotliví romanisti
zameriavajú v rámci svojich individuálnych alebo tímových výskumov a ponúkla možnosť
aktívnej spolupráce medzi európskymi romanistickými pracoviskami v rámci pripravovaných
projektov, mobilít a konferencií.

11. október 2013
Stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu ETNOFOLK: Ochrana a šírenie kultúrneho
dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe
Riešitelia projektu ETNOFOLK z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovali
v dňoch 7. – 9. októbra 2013 na pôde univerzity stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu
ETNOFOLK: Ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe,
ktorý je súčasťou programu CENTRAL EUROPE cooperating for success a Fondu
regionálneho rozvoja EÚ. Okrem projektového meetingu bola súčasťou programu aj
medzinárodná vedecká konferencia na tému Tradičná viera. Okruh príspevkov bol zameraný
na zmeny v tradícii, ľudovej viere či zbožnosti, ktoré nastali po období transformácie a ich
etnologické reflektovanie v krajinách strednej Európy. Samostatný deň bol venovaný
Prezentácii dobrých praktík v ochrane a využívaní tradičnej ľudovej kultúry. Etnologické

analýzy dobrých praktík budú súčasťou internetového portálu www.etnofolk.eu, na ktorom
budú zverejnené javy tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva, ako aj
spôsoby ich využívania a prezentovania v súčasnosti. Okrem dokumentovania
a prezentovania dobrých praktík v štyroch krajinách strednej Európy (Česká republika,
Maďarsko, Slovinsko a Slovensko) sa v rámci projektu pripravujú aj odporúčania, ktoré budú
slúžiť aktérom, organizátorom podujatí i odborníkom v oblasti cestovného ruchu. Získané
poznatky o využívaní dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe pomôžu aplikovať
vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre do spoločenskej praxe a vzdelávacieho procesu. Na
tvorivom pracovnom procese participujú aj odborníci z oblasti marketingu, verejnej správy,
životného prostredia, vzdelávania i predstavitelia nezávislých organizácií.
11. október 2013
Otvorenie Centra krízového riadenia (CEKR) UMB
Dňa 11. októbra 2013 bolo na Fakulte
politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB otvorené Centrum krízového riadenia
(CEKR) Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Centrum krízového riadenia Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len
„CEKR“) je súčasťou Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „FPVaMV“).
CEKR bolo zriadené na Katedre bezpečnostných
štúdií
FPVaMV.
CEKR
je
výstupom
a pokračovaním projektov „Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej
a medzinárodnej bezpečnosti“ a „Centrum excelentnosti – vytvorenie komplexnej stratégie
medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch“ spolufinancovaných
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu
Výskum a vývoj.

10. október 2013

Spolupráca FF UK a FF UMB : projekt APVV- 0226-12 TRANSIUS –
Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze
V súčasnej dobe, keď je disponovateľnosť finančnými zdrojmi do veľkej miery podmienená
získavaním projektov rôzneho typu, možno za úspech považovať najmä schválenie takých
projektov, na ktoré sa viažu financie umožňujúce i realizáciu vedeckovýskumných cieľov
spätých s náročnejšími peňažnými požiadavkami. Hoci nie vždy snahy, ktoré vyvíjajú
univerzitní pracovníci v tomto smere, prinesú očakávané ovocie, možno s radosťou
a zadosťučinením uvítať schválenie projektu APVV- 0226-12 TRANSIUS – Od konvencií
k normám prekladu v právnom diskurze s dobou realizácie október 2013 – september 2017, na
ktorom participujú aj niektorí členovia Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UMB.
Primárnym cieľom projektu je systematicky preskúmať oblasť právneho prekladu v rôznych
jazykových kombináciách so slovenčinou v teoretickej ako aj praktickej rovine a na základe
získaných dát vytvoriť samostatnú teóriu prekladu právnych textov a zároveň vyvinúť
pomocný aparát vhodný pre prekladateľov z oblasti právneho diskurzu.

K postupnému napĺňaniu cieľov projektu smerujú čiastkové aktivity členov riešiteľského
kolektívu. Jednou z úvodných aktivít, ktorej úlohou bolo determinovanie a zhodnotenie
východiskových pozícií, bolo zorganizovanie konferencie na pôde Filozofickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici. Konferencia s názvom Odborná komunikácia v zjednotenej Európe sa
uskutočnila 10. októbra 2013 a niektorí z členov riešiteľského kolektívu na nej predstavili
vybrané aspekty problematiky riešenej prostredníctvom projektu.
17. október 2013
Okrúhly stôl „ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT A APLIKOVANÝ VÝSKUM“
Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a dekan
Fakulty prírodných vied UMB pod záštitou rektorky
Univerzity Mateja Bela a ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci
s Národným konzultačným panelom Slovenska:
Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien
a Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a
športu
SR
zorganizovali
dňa
17. októbra 2013 v aule Beliana (Tajovského 40)
okrúhly stôl s názvom ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT A APLIKOVANÝ VÝSKUM.
Zúčastnené inštitúcie predstavili svoje vedeckovýskumné portfólio týkajúce sa strategickej
výskumnej agendy Spoločnej programovej iniciatívy(JPI) v oblasti „Kultúrne dedičstvo
a globálna zmena – nová výzva pre Európu“ a vyjadria námety pre spoločný výskum
v prioritách tejto oblasti. V rámci uvedeného stretnutia
vystúpili doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., národný
expert DG Research, Brusel, Národný konzultačný panel
Slovensko: Kultúrne dedičstvo v programe EÚ Horizont 2020,
PhDr. Ivan Murin, PhD., Ing. Radoslava Kanianska, CSc.,
Mgr. art. Vladimír Kyseľ, Centrum pre tradičnú ľudovú
kultúru pri SĽUK-u: Centrálna databáza informácií o tradičnej
ľudovej kultúre a tvorba zbierok, Mgr. Daniel Luther, PhD.,
Ústav etnológie SAV Bratislava: Etnofolk – projekt Central Europe: Ochrana a šírenie
dedičstva ľudovej kultúry.
Úspešnosť zrealizovaných okrúhlych stolov je v kladnom hodnotení zúčastnených a v
navrhnutých myšlienkach zopakovať uvedené podujatia a pokračovať v diskusii v oblasti
environmentálneho manažérstva a aplikovaného výskumu.

7. november 2013
MILAN SOKOL: HRA JE HRA...
Dňa 7. novembra 2013 sa v Galérii v podkroví Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
uskutočnilo otvorenie výstavy „Milan Sokol Hra je hra...“, ktorá trvala do 4. decembra 2013.
Kurátorkou a autorkou textu v katalógu výstavy bola PhDr. Alena Vrbanová, PhD. Profesor a
výtvarný umelec Milan Sokol (*1952) pôsobí na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici od roku 1996. Vyučuje predmety tvorivej výučby voľnej
grafiky s prienikmi alternatívnych grafických techník. Dlhodobo sa venuje voľnej grafike.

Autor predstavil jednu z nekonečných
možností
pretvárania
nízkeho,
komerčného umenia na vysoké.

21. november 2013
Medzinárodný vedecký workshop Sociálna ekonomika a vzdelávanie na Ekonomickej
fakulte UMB
Dňa 21. novembra 2013 sa na Ekonomickej fakulte
UMB konal medzinárodný vedecký workshop
Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Organizátormi
podujatia boli Ekonomická fakulta UMB, Centrum
výskumu sociálnej ekonomiky a sociálneho
podnikania a Inštitút ekonomických vied EF UMB.
Medzinárodný vedecký workshop bol jednou z aktivít
projektu KEGA č. 037UMB-4/2013 Inovatívny
študijný
program
Sociálna
ekonomika
a podnikanie, riešeného na Ekonomickej fakulte UMB a na Inštitúte ekonomických vied EF
UMB v rokoch 2013 a 2014. Projekt KEGA, pod garanciou prof. PaedDr. Gabriely
Korimovej, PhD., je súčasťou vedeckej školy Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie,
ktorá sa formuje už niekoľko rokov na EF UMB pod vedením prof. PaedDr. Gabriely
Korimovej, PhD. Na medzinárodnom workshope boli prezentované skúsenosti
vedeckovýskumnej a pedagogickej komunity, ktorá sa predmetnou oblasťou zaoberá
i praktické výstupy. V roku 2014 pripravujú ako ďalšiu aktivitu projektu recenzovaný
elektronický zborník vedeckých štúdií venovaný problematike vzdelávania a prípravy
študentov na trh práce v plánovanom medziodborovom študijnom programe „Sociálna
ekonomika a podnikanie“, ktorého definitívna podoba bude prezentovaná na tradičnej
májovej medzinárodnej vedeckej konferencii EF UMB s názvom Determinanty sociálneho
rozvoja, na ktorú vás srdečne pozývame.

27. november 2013
Študent Katedry informatiky FPV UMB finalista súťaže ACM-SPY o najlepšiu
diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií
Absolvent denného štúdia aplikovanej informatiky Mgr. Michal Krnáč dosiahol významný
úspech pre Univerzitu Mateja Bela spolu s doc. Ing. Jarmilou Škrinárovou, PhD., keď ako
finalista reprezentoval Univerzitu Mateja Bela v prestížnej súťaži Czech ACM Chapter &
Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) univerzít Slovenska a Čiech
o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií, kde obsadil
6. miesto. Finále súťaže sa konalo 27. novembra 2013 na pôde ČVUT.

Súťaž sa organizuje v súčasnej podobe od roku 2010 a nadväzuje na tradíciu súťaže ACM
Student Research Competition, ktorú od roku
2003 organizovala Czech ACM a vysoké školy v
ČR a SR, od roku 2009 aj Slovakia ACM, a na
tradíciu súťaže IT diplomovky roka, ktorú
predtým usporiadala spoločnosť Profinit.
K úspechu práce prispela aj skutočnosť, že jej
výsledky boli overované v prostredí Slovenskej
infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a
s podporou pracoviska Centra vysokovýkonného
počítania HPCC UMB.

28. november 2013
Podpis zmluvy s Úradom priemyselného vlastníctva
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. rektorka
UMB a Mgr. Ľuboš Knoth, predseda Úradu
priemyselného vlastníctva SR podpísali Zmluvu
o spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Úradom priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky. Zmluva vytvára
priestor pre efektívnejšie využitie ľudského
potenciálu odborníkov pôsobiacich v obidvoch
inštitúciách, ako aj materiálnych prostriedkov pri
riešení úloh vlastného a spoločného záujmu.

4. – 6. december 2013
D PROFIL – VÝSTAVA DOKTORANDOV KATEDRY VÝTVARNEJ KULTÚRY
V období od 4. do 6. decembra 2013 prebehol štvrtý ročník
výstavy výtvarných prác doktorandov Katedry výtvarnej
kultúry v budove Pedagogickej fakulty UMB, blok C. Výstava
je dôkazom, že dve osobité a rozdielne sféry poznania, ako je
veda a umenie, sa vedia spojiť do jedného estetického zážitku.
Aktivity doktorandov študujúcich didaktiku výtvarného
umenia sa netýkajú len exaktného výskumu, ale aj vlastnej
výtvarnej tvorby.
Na výstavných paneloch sa stretlo umenie kresby, maľby,
tradičnej, ale aj počítačovej grafiky a fotografie.
S doktorandským štúdiom na Katedre výtvarnej kultúry
PF UMB zároveň vznikla prezentačná výstava autorských prác doktorandov D Profil, ktorej
iniciátorom je doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Tento výstavný projekt sa uskutočňuje na
začiatku akademického roka na pôde školy v komunikačných priestoroch, kde majú prístup
všetci študenti a vyučujúci.
Na štvrtom ročníku sa predstavili všetci aktuálne interne a externe študujúci doktorandi
katedry výtvarnej kultúry: Eva Beňačková, Adriána Koscelníková, Mária Matavová, Renáta
Pondelíková, Jakub Navrátil, Jarmila Demková a Ondrej Peťkovský.

