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Milí študenti,
noví členovia univerzitnej akademickej obce.
Vítame Vás na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na vysokej
škole, ktorá je na základe komplexnej akreditácie začlenená medzi elitné
vysoké školy univerzitného typu. Vaše rozhodnutie študovať od akademického roka 2014/15 na našej univerzite a stráviť tak práve u nás najkrajšiu
časť svojej mladosti, považujeme za ocenenie mena a kvalít našej alma
mater. Svedčí aj o tom, že ste si vybrali náročnú cestu štúdia na uznávanom
pracovisku a perspektívne rozmýšľate o svojej budúcnosti.
Univerzita, ktorá sa stane Vaším druhým domovom, má dnes síce len 22 rokov, lebo vznikla
v roku 1992 spojením bývalej samostatnej Pedagogickej a Ekonomickej fakulty. Ale vysokoškolské
vzdelávanie v Banskej Bystrici je omnoho staršie, pretože vysokoškolské vzdelávanie učiteľov má už
60-ročnú a vzdelávanie ekonómov 37-ročnú tradíciu. Dnes má univerzita šesť fakúlt, na ktorých vyše
10 500 denných aj externých študentov troch stupňov vysokoškolského štúdia, vyše 1000 účastníkov
kurzov celoživotného vzdelávania a vyše 1200 študentov univerzity tretieho veku – seniorov študuje
učiteľské, humanitné, sociálne, prírodovedné, ekonomické, právne a politologické študijné odbory a
pripravuje sa na profesie potrebné pre spoločenskú prax.
V logu našej univerzity nájdete obraz Mateja Bela, pretože univerzita nesie jeho meno. Matej
Bel, slovenský polyhistor, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov prvej polovice 18. storočia,
celý život zasvätil vzdelávaniu slovenského národa, písal knihy a učebnice v štyroch jazykoch, viedol
svojich žiakov k svedomitej práci, vytrvalo prekonával prekážky, aby stále zvyšoval úroveň škôl, ktoré
riadil. V logu je aj výrok „eruditio mores futurum“ – vzdelanosť tvorí budúcnosť. Je veľkou výzvou
pre váš nový život na vlastných nohách. Pobyt na vysokej škole Vám prinesie doteraz nepoznanú
osobnú slobodu a nové poznanie Vám umožní ovládnutie mnohých vecí. Aby ste ho však mohli
využiť, potrebujete zvrchovanosť nad sebou, moc ovládať sa a rozkázať si, moc uvedomelo riadiť
vlastný život v prospech nielen seba, ale i ostatných.
Všetky študijné programy, ktoré ponúkame, sú akreditované a garantované významnými našimi,
ale aj zahraničnými odborníkmi. Univerzita úspešne prešla procesom evalvácie Európskou asociáciou
univerzít, vďaka čomu sa v roku 2008 stala jej členom. Využite preto všetky možnosti, ktoré Vám
ponúka kreditový systém štúdia. Prostredníctvom povinne voliteľných a voliteľných predmetov si
môžete dotvárať svoj študijný plán. Každý z Vás, kto má odvahu, môže absolvovať semester štúdia
v krajinách EÚ, výsledky ktorého sa Vám uznajú v rámci Európskeho systému prenosu kreditov.
Vlani vyše 160 našich študentov študovalo na viac ako 100 európskych vysokých školách. Popri
štúdiu využite možnosti, ktoré Vám pre prípravu na prax a pre realizáciu Vašich záujmov ponúkajú
naše študentské spolky, asociácie, umelecké telesá, športové kluby a aktivity študentských projektov.
Milí študenti,
veľmi si želáme, aby sa Vám na našej univerzite páčilo a aby čo najviac naplnila Vaše predstavy
a záujmy. Musíte však počítať aj s tým, že sa stretnete s náročnosťou, ktorá je pre vysokoškolské štúdium typická, s vyžadovaním hlbokých znalostí, ale aj Vašej samostatnosti a zodpovednosti. Našich
600 vysokoškolských učiteľov Vás chce čo najlepšie pripraviť na perspektívne trendy vašej budúcej
profesie. Len vtedy, ak od prvých dní pobytu na univerzite budete pracovať s plným nasadením,
dosiahnete vytúžené ciele.
Želám vám nech sa vám podarí zmobilizovať vlastné sily i pevnú vôľu pri plnení študijných
povinností a prekonať samých seba. Nech Vám vysokoškolské štúdium okrem povinností prinesie aj
veľa nových priateľstiev, krásnych zážitkov, radosť z úspechov, ale najmä pocit hrdosti a uspokojenia
z vlastnej tvorivej sebarealizácie.
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
rektorka UMB
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Vznik UMB
Slovenská národná rada dňa 27. februára 1992
zákonom číslo 139 rozhodla o zriadení Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Toto rozhodnutie sa
naplnilo 1. júla 1992, keď sa v Banskej Bystrici univerzita
konštituovala. Slávnostná inaugurácia univerzity sa
uskutočnila 23. októbra 1992. Univerzita Mateja Bela
vznikla zlúčením Pedagogickej fakulty a Ekonomickej
fakulty. Od 1. apríla 2002 je Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici verejnou vysokou školou.
Banská Bystrica má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 13. storočí existovala v meste
farská a neskôr mestská škola. V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium a v tom
istom storočí neskôr evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr pôsobil ako
rektor Matej Bel, podľa ktorého je pomenovaná aj univerzita.
Matej Bel (1684 – 1749) bol autorom mnohých vedeckých, pedagogických, vlastivedných,
filozofických a cirkevno-náboženských diel. Jeho trvalým odkazom je postulát národnostnej
rovnoprávnosti, náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov, láska k vlasti a viera
v silu vzdelania a kultúry. Svojim dielom prispel k rozvoju vedy, školstva, vzdelanosti
a kultúry na Slovensku a v Európe.
V 50. a 60. rokoch 19. storočia sa významným strediskom vzdelanosti na Slovensku
stalo katolícke gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. V školskom roku 1856/57
bola v Banskej Bystrici založená učiteľská preparandia, na ktorej sa zásluhou vtedajšieho
biskupa Štefana Moysesa okrem nemčiny a latinčiny vyučovalo aj po slovensky.
Presadenie dlhoročnej požiadavky vysokoškolského vzdelania učiteľov pre všetky typy
a stupne škôl sa naplnilo zákonom z 9. apríla 1946. Po univerzitách v Československu
sa zriadili pedagogické fakulty a zákon č. 32 splnomocňoval vládu zriadiť aj pobočky
pedagogických fakúlt mimo sídel univerzít.
V akademickom roku 1949/50 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej
fakulty pri slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku
1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta.
V roku 1973 sa v Banskej Bystrici zriadilo pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej
školy ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb
a cestovného ruchu. 1. júla 1992 fakulta prijala nový názov – Ekonomická fakulta, ktorý
výstižnejšie charakterizoval jej orientáciu.
Obidve uvedené fakulty vytvorili základ novej univerzity, ktorá má od 1. 9. 2007 šesť
fakúlt: Ekonomickú fakultu, Filozofickú fakultu (do 31. 8. 2013 Fakulta humanitných vied),
Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakultu prírodných vied, Pedagogickú
fakultu, Právnickú fakultu.
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Kontakty
REKTORÁT
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 446 11 11, fax: +421 - 48 - 415 31 80
http://www.umb.sk

EKONOMICKÁ FAKULTA
Tajovského 10, 975 90
Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 446 21 11, 446 61 11
fax: +421 - 48 - 446 20 00, 446 66 66
http://www.ef.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 446 71 11, fax: +421 - 48 - 413 61 53
http://www.ff.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 446 71 11, fax: +421 - 48 - 446 70 00
http://www.fpv.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 446 12 22, fax: +421 - 48 - 446 12 00
http://www.fpvmv.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 446 41 11
fax: +421 - 48 - 446 44 44
http://www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 446 31 11
fax: +421 - 48 - 446 30 00
http://www.prf.umb.sk
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Vedenie Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rektorka UMB
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Tel.: +421/48/446 11 51
e-mail: rektorka@umb.sk

Prorektorka pre pedagogickú činnosť
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Tel.: +421/48/446 11 66
e-mail: milota.vetrakova@umb.sk

Prorektor pre vedu a výskum
prof. PaedDr. Karol Gőrner, PhD.

Tel.: +421/48/446 11 22
e-mail: karol.gorner@umb.sk

Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
Tel.: +421/48/446 11 70
e-mail: igor.kosir@umb.sk

Prorektor pre rozvoj a informatizáciu
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Tel.: +421/48/446 11 19
e-mail: stanislav.holec@umb.sk

Prorektor pre vzťahy s verejnosťou
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Tel.: +421/48/446 11 26
e-mail: stefan.porubsky@umb.sk

Kvestorka
Ing. Ružena Fraňová
Tel.: +421/48/446 11 53
e-mail: kvestorka@umb.sk
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Poslanie a priority
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Poslaním Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako súčasti európskeho vzdelávacieho
a výskumného priestoru je prispievať poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania,
širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania
tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických
a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.
Strategickým zámerom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je byť:
• uznávaná vzdelávacia inštitúcia s jedinečnými študijnými programami, príťažlivá
a priateľská pre študentov zo Slovenska aj zo zahraničia,
• vyhľadávané centrum pre celoživotné vzdelávanie dospelých, vrátane zahraničných
Slovákov,
• centrum vedy a výskumnej činnosti stredného Slovenska s medzinárodne uznávanými
výskumnými tímami a projektmi,
• šíriteľka národnej kultúry s rozvinutou umeleckou a športovou činnosťou doma
i v zahraničí,
• dynamická a flexibilná inštitúcia, zodpovedná k potrebám spoločnosti a orientovaná
na ich naplnenie, presvedčivá a dôveryhodná pre širokú sieť partnerov a prax,
• inštitúcia efektívne riadená a integrovaná, s pevnými vnútrouniverzitnými väzbami
a ekonomicky stabilná,
• inštitúcia náročná, ale aj starostlivá k svojim zamestnancom a k ich profesionálnemu
rozvoju.
Tieto zámery v súčasnosti zabezpečuje a napĺňa 594 učiteľov, z toho je 76 profesorov,
141 docentov a 330 odborných asistentov s akademickým titulom PhD. Okrem toho na
univerzite pôsobí niekoľko hosťujúcich profesorov a docentov, zahraničných lektorov,
vedecko-výskumní pracovníci a nepedagogickí zamestnanci.
V rámci procesu komplexnej akreditácie činností Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici bola Akreditačnou komisiou vlády v roku 2008 posúdená a zhodnotená vzdelávacia,
výskumná, vývojová a ďalšia tvorivá činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v nadväznosti na jej dlhodobý zámer, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie
podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje. Na základe návrhu Akreditačnej komisie,
minister školstva Slovenskej republiky dňa 3. marca 2010 potvrdil Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici status univerzity. 2. júna 2014 zaslaním podkladov o priznanie
práv na uskutočňovanie 295 študijných programov, 15 habilitačných konaní a konaní na
vymenúvanie profesorov, na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti a vnútorného systému kvality sa začal ďalší proces komplexnej akreditácie.
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB
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Štandarda
Univerzity Mateja Bela
Po prvýkrát bola predstavená na slávnostnom
otvorení akademického roka 2002/2003.
Autorom návrhu štandardy UMB
je Ing. Anton Stolár

Hymna Univerzity Mateja Bela
Hymnu UMB komponoval Igor Bázlik, autorom textu je Alojz Čobej. Prvýkrát hymna
odznela počas inaugurácie rektora 10. júna 2003.

Slovenský text univerzitnej hymny
Ó, ty matka naša, zasej svoju múdrosť,
do mladých duší,
do sŕdc i do čiel a veď ich
cestou k poznaniu a pravde, po ktorej kráčal
slávny Matej Bel.
Stále nech ti znejú vrúcne
slová chvály za to, že mladosť
k poznaniu chceš viesť.
Nech celý národ s láskou
ti vzdáva chválu, slávu,
úctu a česť!

Latinský text univerzitnej hymny
Clara alma mater, tua est
laus nostra, Matthiae Belii Universitas.
Tuum est semper nostrum gaudeamus, gratia nostra
heri, hodie, cras.
Vivant profesores, vivat alma mater, quae lucem
vitae iuventuti dat.
Gloria tua per multos annos
vivat, crescat et floreat!
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Etický kódex študenta
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Preambula
Etický kódex (ďalej len kódex) študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej
len univerzity) je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa
študent riadi počas štúdia. Je etickou normou študentov univerzity, ktorou demonštrujú
svoju čestnosť, úctu, spravodlivosť a citlivosť k potrebám druhých, je odrazom zodpovedného
správania a konania študentov všetkých stupňov a foriem štúdia.

Všeobecné zásady
1.

Najvyššími hodnotami študenta sú úcta k človeku, jeho dôstojnosť, jedinečnosť
a neopakovateľnosť, ku ktorým dochádza v priebehu štúdia.

2.

Študent získava, rozširuje svoje vedomosti, vzdeláva sa a trvale rozvíja svoje
osobnostné aj profesionálne schopnosti, aby bol spôsobilý vykonávať prácu, na
ktorú sa štúdiom pripravoval.

3.

Študent je reprezentantom univerzity a jej príslušnej fakulty. Svojim postojom
k univerzite a správaním na verejnosti dbá o zachovanie dobrého mena svojej
osoby a celej univerzity.

4.

Študent nepodlieha predsudkom, ideológii a zaobchádza so všetkými ľuďmi rovnako
bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie, etnickú príslušnosť, pohlavie, vek,
sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, politické názory, znížené schopnosti
pohybu a orientácie, prejavu, zdravotné postihnutie. Akýkoľvek druh diskriminácie,
priamej, alebo nepriamej, ako aj akékoľvek formy nevhodného správania sa,
obťažovania sú neprípustné. Sloboda myslenia a prejavu je garantovaná.

5.

K ostatným študentom pristupuje korektne. Nepodceňuje ich, neponižuje, snaží
sa o rovnocennú komunikáciu a spoluprácu.

Vzťahy na univerzite
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1.

Vzťahy na univerzite sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii,
vzájomnej dôvere a rešpekte. Princíp čestnosti, spravodlivosti, zodpovednosti
a rešpektovania základných ľudských práv a princípov sú neodmysliteľnou súčasťou
tohto kódexu.

2.

Študent dodržiava všeobecné mravné zásady a spoločnosťou akceptované zásady
etikety. Vedome neporuší žiadny zákon alebo úradný predpis na území Slovenska
a v zahraničí.

3.

Koná čestne, rešpektuje ustanovenia študijného poriadku a ďalšie vnútorné predpisy
vydané univerzitou a fakultou, na ktorej študuje.

4.

Svojím postojom a správaním je študent rovnocenným partnerom vyučujúceho.

5.

Chráni duševný a materiálny majetok univerzity. Využíva ho pre potreby štúdia,
nepoškodzuje ho a nedopúšťa sa krádeží.

6.

V priestoroch univerzity nedrží a nepoužíva akúkoľvek zbraň, drogy a omamné
látky, nepoužíva silu alebo hrozbu voči žiadnej osobe. Bojuje proti všetkým formám
diskriminácie.

7.

Nepoužíva ponižujúci alebo hanlivý jazyk a rešpektuje multikultúrne prostredie
univerzity.

Prístup k štúdiu
1.

Študent univerzity využíva všetky možnosti na slobodné a objektívne získavanie
vedomostí, ktoré prispievajú k formovaniu jeho odborného rastu. Na výučbu
prichádza odborne pripravený, prezentuje svoj názor, na vyučovacích hodinách
je aktívny.

2.

Svojim správaním nebráni vyučujúcim a ostatným študentom v riadnom plnení
ich povinností. Priebeh výučby alebo hodnotenia vedomostí nenarúša neskorým
príchodom, nepoužíva mobil počas výučby, osobný počítač využíva na účely štúdia.

3.

Pri písaní záverečných a rigoróznych prác dodržiava etické štandardy a platné
interné predpisy univerzity. Neuchyľuje sa k plagiátorstvu, získané informácie
od iných autorov používa v súlade s autorským zákonom. Pri plnení študijných
povinností nepodvádza.

Záverečné ustanovenie
Každý študent, vyučujúci, zamestnanec univerzity je povinný nahlásiť neetické správanie
študenta príslušnému prodekanovi pre pedagogickú činnosť. Priestupky študenta voči
Etickému kódexu študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rieši disciplinárna
komisia príslušnej fakulty/univerzity. Etický kódex študenta univerzity prerokoval a schválil
Študentský univerzitný senát a nadobúda účinnosť od 1. februára 2010.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Bc. Stanislav Azor
rektorka UMB
predseda Študentského
univerzitného senátu
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Systém štúdia
na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Vážený študent, vážená študentka,
do Vašej pozornosti dávam výhody kreditového
systému štúdia, ktorý je zavedený na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) od
akademického roka 2001/2002. Kreditový systém štúdia
využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity
sa prideľujú za povinné, povinne voliteľné a výberové
predmety, ktoré úspešne absolvujete v priebehu štúdia
študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané v rámci štúdia predmetov na materskej
fakulte, ale aj v rámci časti štúdia na inej fakulte UMB alebo na inej vysokej škole v Slovenskej
republike a v zahraničí.
V rámci kreditovej dotácie určenej na akademický rok si predmety zapisujete
v Akademickom informačnom systéme (AIS). Na úspešné zvládnutie štúdia musíte
absolvovať všetky povinné predmety študijného programu a získať predpísaný počet kreditov
za absolvovanie povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety si zapisujete podľa
vlastného rozhodnutia alebo usmernenia kreditového koordinátora na fakulte z predmetov,
ktoré ponúka Vaša fakulta alebo iná fakulta UMB. Patria sem predmety iných študijných
programov ponúkaných na celej UMB. V bakalárskom štúdiu tvoria 10% z počtu kreditov
(18 kreditov) a v magisterskom/inžinierskom štúdiu 15% z počtu kreditov (18 kreditov).
Termíny na prihlasovanie predmetov študijného programu sú uvedené v časovom
harmonograme akademického roka. V prvej etape sa prihlasujete na predmety v rámci
fakulty (mesiac apríl) a v rámci UMB (mesiac máj). Študenti prvých rokov štúdia po zápise
na štúdium sa prihlasujú na predmety v súlade s usmernením príslušnej fakulty. Viac
informácií o výbere predmetov z inej fakulty nájdete v sprievodcoch štúdiom uverejnených
v AIS. AIS umožňuje študentovi pridať predmet z ponuky študijného programu fakulty jeho
odporúčaného študijného plánu a zároveň vyhľadať predmet v ponuke iného študijného
programu svojej fakulty a ostatných fakúlt UMB. Maximálny počet prihlásených študentov
na predmet sa môže určiť tzv. obmedzením. Za ponuku predmetov študijného programu
a určenie počtu študentov na predmet zodpovedajú katedry (katedrová ponuka predmetov).
Kreditový systém umožňuje študentovi odbornú profiláciu v zapísanom študijnom
programe a zároveň vytvára priestor na rozšírenie svojho poznania o predmety, ktoré nie
sú súčasťou jeho študijného programu.
Systém štúdia na UMB Vám ponúka možnosť zvýšenia Vašej jazykovej spôsobilosti
výberom odborných predmetov ponúkaných v cudzích jazykoch alebo zápisom na štúdium
spoločne zabezpečovaných študijných programov so zahraničným partnerom. Študenti
môžu využiť samovzdelávacie stredisko pre štúdium odborných predmetov v cudzom jazyku
vytvoreného v rámci projektu Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch.
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Informácie o ponuke predmetov na akademický rok 2014/2015 nájdete na webovej
stránke UMB v časti Štúdium, Medzinárodná dimenzia vzdelávania, Studying at the MBU.
Záujemcovia o výberové predmety z telesnej výchovy a športu sa môžu zapísať na jeden
z ponúkaných predmetov. Ponuku nájdete na webovej stránke UMB v časti Študent UMB,
Telesná výchova pre študentov UMB. Niektorí z Vás sú reprezentantmi SR v ľubovoľnom
športovom odvetví, prípadne reprezentujete UMB v celoštátnych a medzinárodných
akademických majstrovstvách. UMB Vám ponúka možnosť získať štatút športového
reprezentanta. Viac informácií získate na internetovom portáli UMB, časť študent UMB.
Osobitnú pozornosť venujeme aj študentom so špecifickými potrebami, bližšie
informácie sú zverejnené na webovej stránke UMB. Na každej z fakúlt pôsobí koordinátor,
ktorého odporúčame kontaktovať z dôvodu usmernenia a poskytnutia pomoci pri zvládnutí
štúdia ale aj získania možnej finančnej podpory z vytvorených fondov UMB.
Ak máte otázky spojené s Vašim štúdiom, kontaktujte referáty pre pedagogickú činnosť
fakúlt a UMB.
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB
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Medzinárodná
dimenzia vzdelávania
Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania patrí medzi jednu z priorít Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Medzinárodné vzťahy rozvíjame prostredníctvom medzinárodných dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných
programov, formou účasti na medzinárodných podujatiach
či na základe členstva v medzinárodných organizáciách.
Počet medzinárodných projektov ročne:
Počet odchádzajúcich študentov ročne:
Počet prichádzajúcich študentov ročne:
Počet zahraničných služobných ciest ročne:
Počet zahraničných hostí ročne:
Počet zahraničných lektorov ročne:

35
191
120
799
418
23

Spolupráca so zahraničnými univerzitami
V súčasnosti sú na univerzitnej úrovni uzatvorené tieto medzinárodné zmluvy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
12

Univerzita národnej a svetovej ekonomiky, Sofia, (Университет за национално
и световно стопанство), Bulharsko
Svätopavolská štátna univerzita Júlia de Mesquita Filha v Sao Paulo (Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo), Brazília
Univerzita Karlova v Prahe (Univerzita Karlova v Praze), ČR
Masarykova univerzita, Brno, ČR
Univerzita Hradec Králové, ČR
Sliezska univerzita v Opave (Slezská univerzita v Opavě), ČR
Ostravská univerzita, ČR
Vysoká škola J. A. Komenského v Prahe, ČR
Bankový inštitút vysoká škola Praha (Bankovní institut vysoká škola Praha), ČR
Univerzita v Ústí nad Labem, ČR
Dopravná univerzita v Lanžou (兰州交通大学 - Lanzhou Jiaotong University), Čína
Univerzita v Nancy 2 (Université Nancy 2), Francúzsko
Remešská Šampansko-Ardénska univerzita
(Université de Reims Champagne-Ardenne), Francúzsko
Versaillská univerzita St. Quentine-en-Yvelines,
(Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Francúzsko
Univerzita v Kutaisi (ქუთაისის უნივერსიტეტი - Kutaisi University), Gruzínsko.
Štátna islamská univerzita Syarifa Hidayatullaha v Jakarte
(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Indonézia
Andalaská univerzita v Padangu (Universitas Andalas, Padang), Indonézia
Ázijská univerzitná akadémia, Tokio
(亜細亜大学, Ajia Daigaku - Asia University Junior College, Tokyo), Japonsko
Univerzita Západnej rieky (Sogangská univerzita), Soul
(서강대학교 - Sogang University, Seoul), Kórea

20. Fakulta prípravy učiteľov a vedomostných techník Vysokej školy Karola
Eszterházyho v Jágri (Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai
Kar, Eger), Maďarsko
21. Miškovská univerzita (Miskolci Egyetem), Maďarsko
22. Vysoká škola Samuela Tešedíka v Sarvaši (Tessedik Samuel Főiskola, Szarvas),
Maďarsko
23. Päťkostolská univerzita (Pécsi Tudományegyetem), Maďarsko
24. Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski v Katowicach), Poľsko
25. Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Poľsko
26. Lodžská univerzita (Uniwersytet Łódzki), Poľsko
27. Opolská univerzita (Uniwersytet Opolski), Poľsko
28. Radomská vysoká škola technická Kazimíra Pulaského
(Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Poľsko
29. Univerzita J. Kochanowského v Kielcach
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Poľsko
30. Varminsko-mazurská univerzita v Olštýne
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Poľsko
31. Opolská technická univerzita (Politechnika Opolska), Poľsko
32. Akadémia národnej obrany vo Varšave
(Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Poľsko
33. Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydhošti
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Poľsko
34. Sibiňská univerzita Luciana Blagu
(Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu), Rumunsko
35. Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova
(Москoвский госудaрственный университет uмени М.В.Ломонoсова), Rusko
36. Sanktpeterburská štátna univerzita
(Санкт-Петербургский государственный университет), Rusko
37. Perudžská univerzita pre cudzincov (Università per Stranieri di Perugia), Taliansko
38. Fatihská univerzita, Büyükçekmece, Istanbul
(Fatih Üniversitesi, Büyükçekmece, Istanbul), Turecko
39. Kremenčucká národná univerzita Michaila Ostrohradského (Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського), Ukrajina
40. Národná dopravná univerzita v Kyjeve
(Національний транспортний університет в Києві), Ukrajina
41. Európska univerzita Kyjev (Європейський університет, Київ), Ukrajina
Partnermi UMB pri organizovaní informačných seminárov a prednášok pre študentov
a pedagógov sú:
Veľvyslanectvá, Národné agentúry pre európske programy, Slovenská akademická
informačná agentúra, Fulbright Commission, Deutscher Akademischer Austauschdienst,
Alliance Francaise, British Council a pod.
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Členstvo UMB
v medzinárodných organizáciách a sieťach

EUA (European university association) – Asociácia európskych univerzít
zameranie: združuje a podporuje VŠ v 47 krajinách, poskytuje im jedinečné fórum pre
spoluprácu vo všetkých oblastiach vyššieho vzdelávania, vedy a výskumu.
členstvo platné od: 2008
AUF (Agence universitaire de la francophonie) - Univerzitná agentúra frankofónie
zameranie: multilaterálna inštitúcia podporujúca spoluprácu a solidaritu medzi
univerzitnými inštitúciami, využívajúcimi francúzštinu ako pracovný jazyk; podpora
vedeckého bádania a vysokoškolského vzdelávania formou poskytovania štipendií a grantov.
členstvo platné od: jún 2006
SENS PUBLIC – Význam verejný
zameranie: medziuniverzitná sieť pre vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť
predovšetkým európskych univerzitných pracovísk.
členstvo platné od: 2011
AIEST – Medzinárodná sieť expertov, vedcov i praktikov
zameranie: medzinárodná spolupráca – analýzy na podporu vedeckého zvládania
výzviev súčasnej praxe na základe medzinárodných analýz pohybu osôb za poznávaním,
spoluprácou, relaxom, liečením, oddychom s cieľom prispievať k praktickým riešeniam
aktuálnych problémov praxe.
členstvo platné od: 1992
EURAXESS - neformálna sieť kontaktných bodov Servisných centier EURAXESS
Servisným centrom pre Slovensko je SAIA, n. o. EURAXESS je európska sieť určená pre
mladých výskumníkov v oblasti medzinárodných mobilít.
členstvo platné od: 2011
HPDCEES – Human Potential Development in Central and Eastern EU States
zameranie: medzinárodná regionálna kooperačná sieť vedcov krajín Európskej únie
zo strednej a východnej Európy; podpora medzinárodnej spolupráce vedcov s cieľom
rozvoja vedomostnej spoločnosti a skvalitňovania procesu vzdelávania.
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QS – APPLE
Globálna sieť univerzít – so sídlom v Londýne a pobočkou v Singapure
zameranie: medziuniverzitná interkontinentálna spolupráca v transformácii,
internacionalizácii a modernizácii univerzitného vzdelávania v súlade s podmienkami
a nárokmi 21. storočia.
členstvo platné od: 2012
Institut universitaire franco-slovaque - Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút
Občianske združenie - od 19. septembra 2011 pôsobí na UMB FSUI (IUFS), ktorý je
jedinečnou slovensko-francúzskou inštitúciou medzinárodnej spolupráce
zameranie: koncepčná všestranná podpora rozvoja frankofónie na Slovensku, iniciovaná
Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku.
Confucius classroom – Konfuciova učebňa
Súčasť globálnej siete Konfuciových inštitútov a ich učební na viac ako 300 univerzitách
vo svete.
zameranie: výučba čínskeho jazyka, literatúry a kultúry
Manažérkou 1. učebne čínskeho jazyka je: Mgr. Lucia Husenicová, PhD., FPVaMV UMB,
manažérom 2. učebne čínskeho jazyka je: prodekan FF UMB pre MSVV
prof. PaedDr. Pavol BARTÍK, PhD.

Zahraniční lektori
Na Univerzite Mateja Bela pôsobia lektori z týchto krajín:
Čína, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Turecko,
Veľká Británia, USA

Kontakty
Rektorát UMB

lucia.obonova@umb.sk,
jana.cillikova@umb.sk

Fakulta prírodných vied

terezia.raffayova@umb.sk

Filozofická fakulta

ingrid.balazova@umb.sk

Ekonomická fakulta

jana.prasovska@umb.sk
alena.dobrotova@umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

jana.mikova@umb.sk

Pedagogická fakulta

margareta.krkosova@umb.sk

Právnická fakulta

michaela.lihanova@umb.sk
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Informačné
a komunikačné technológie
na UMB
Informačné systémy UMB
Univerzita Mateja Bela sa
riadi zásadou, že dostupnosť informácií a využiteľnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) musí byť rovnocenná
pre všetkých členov akademickej
obce UMB. Práve z tohto dôvodu
systematicky rozvíjame nielen
IKT, ale celý systém zložený z
viacerých informačných systémov. IKT sú časťou informačných
systémov UMB (IS UMB), ktoré
by bez údajov a ľudí pracujúcich
s údajmi a informáciami nemali
praktický význam.

Informačná infraštruktúra
na UMB
UMB je charakteristická
svojou rozloženosťou v rôznych častiach Banskej Bystrice. Prepojenosť všetkých súčastí
UMB do metropolitnej siete a následné pripojenie do siete SANET je nutnou podmienkou
vnútrouniverzitnej komunikácie ako aj komunikácie s celým svetom. Infraštruktúra je
vybudovaná, udržiavaná a dostupná pre všetkých študentov, zamestnancov a návštevníkov UMB.
Aj keď odborným zameraním väčšiny svojich fakúlt je UMB zaraďovaná medzi
spoločenskovedné univerzity, vedenie UMB intenzívne podporuje modernizáciu v oblasti
informačno-komunikačných technológií a informačných systémov. V súčasnosti UMB
prevádzkuje vyše 2000 osobných počítačov pripojených do univerzitnej metropolitnej siete
a Internetu (z toho asi 1300 pre pedagógov a zamestnancov UMB a vyše 800 pre študentov
v učebniach, študovniach a IT kluboch). Ďalším stovkám osobných mobilných zariadení
študentov, pracovníkov a hostí UMB umožňuje prístup k vybraným IS UMB. Aktuálne
dokončujeme realizáciu najrozsiahlejšej modernizácie infraštruktúry v dejinách UMB,
ktorá je významnou mierou financovaná zo štrukturálnych fondov EU, Operačný program
Veda a výskum, prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1 - Budovanie
infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu.
Od akademického roka 2010/2011 je v novovybudovanom Datacentre UMB k
dispozícii dostatočný výpočtový výkon a údajový úložný priestor pre potreby všetkých
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fakúlt a súčastí UMB. Kompletné dovybavenie všetkých prednáškových a seminárnych
učební počítačom pripojeným do internetu a dataprojektorom, modernizácia počítačových
učební, vybudovanie nových laboratórií, internet na internátoch dostupný pre všetkých
ubytovaných študentov, rozsiahla výmena a doplnenie komunikačných uzlov UMB,
širšie pokrytie rádiovým signálom bezdrôtovej siete, integrácia informačných systémov,
manažment identít, ... to všetko sú už realizované aktivity. Ich cieľom je poskytovať ešte
lepšie, dostupnejšie a bezpečnejšie služby IS UMB študentom a zamestnancom UMB.

Dostupnosť informačných zdrojov na UMB
Pre potreby študentov a zamestnancov UMB
spravuje asi 20 informačných systémov, ktoré
priamo alebo nepriamo podporujú dve hlavné
poslania univerzity, ktorými sú vzdelávanie a
veda-výskum.
Na poskytovanie základných informácií
slúžia webové portály univerzity, jednotlivých
fakúlt a ostatných organizačných zložiek UMB
(napr. Univerzitná knižnica). Organizáciu štúdia
v plnom rozsahu podporuje Akademický informačný systém AiS2. Informačné zdroje
potrebné pre štúdium sú študentom sprostredkovávané prostredníctvom Knižničného
informačného systému a špecializovaného informačného systému LMS (Learning
Management System), podporujúceho elektronické vzdelávanie (e-learning). Výhody LMS
využívajú učitelia aj študenti UMB, pretože študijné materiály či vzájomná komunikácia
„študent – učiteľ“ je možná pre každého z nich z ktoréhokoľvek miesta na svete kde existuje
pripojenie do internetu.
Cez Knižničný informačný systém je možné využívať rozsiahle informačné zdroje
uložené v medzinárodných knižničných databázach. Študentom sú dostupné služby
multimediálnej študovne Univerzitnej knižnice ako aj študovne Univerzitnej knižnice
umiestnené na fakultách vrátane ich vybavenia osobnými počítačmi. V študentskej jedálni
na Tajovského ulici je k dispozícii Stravovací informačný systém. Všetkým študentom
UMB sú poskytnuté mailové schránky v rámci projektu realizovanom so spoločnosťou
Microsoft, aktivita Office365. V rámci tejto aktivity majú študenti k dispozícii mailovú
schránku ochránenú antivírovou a antispamovou ochranou, webové úložisko dokumentov,
webové aplikácie na prezeranie a úpravu dokumentov. Na pripojenie do internetu a IS
UMB je okrem kioskov v priestoroch fakúlt možné využiť aj vlastné mobilné zariadenia
prostredníctvom akademickej WIFI siete vrátane EDUROAM. Podľa počtu používateľov
medzi najväčšie informačné systémy UMB patrí Kartový informačný systém, ktorý
umožňuje vydávať a spravovať študentské a zamestnanecké preukazy uľahčujúce život
študenta na UMB, ale aj mimo nej.
UMB poskytuje svojej akademickej obci spoľahlivú a kvalitnú informačnú podporu
na úrovni štandardov svetových univerzít.
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Univerzitná
knižnica UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
www.library.umb.sk
Univerzitná knižnica je centrálnym knižničnoinformačným pracoviskom Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Jej poslaním je informačné
zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického
procesu na UMB. Knižnično-informačné služby
poskytuje vedeckým a pedagogickým pracovníkom
UMB, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej
verejnosti podľa pravidiel, ktoré definuje Knižničný
poriadok UK UMB. V súčasnosti služby knižnice využíva viac ako 12 500 používateľov.
Na využívanie služieb je potrebná platná registrácia, ktorá používateľa oprávňuje využívať
služby UK UMB na všetkých jej pracoviskách.
Fond knižnice tvorí vyše 240 000 kníh, periodík, špeciálnych dokumentov domácej
a zahraničnej proveniencie z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied.
Knižnica odoberá v tlačenej forme 250 titulov časopisov, z toho 110 zahraničných.
Zabezpečuje prístup k internetu, k elektronickým informačným zdrojom a predplateným
zahraničným databázam, ktoré sú pre ostatných používateľov internetu nedostupné.
Uchováva a sprístupňuje publikácie vedecko-pedagogických pracovníkov a záverečné
a kvalifikačné práce UMB.
Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov, medziknižničnú
a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MVS a MMVS), referenčnú
službu „Spýtajte sa knižnice“, vyhotovovanie rešerší a reprografické služby. Umožňuje
prístup k počítačom, kopírovanie, tlač a skenovanie dokumentov. Pre používateľov so
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špecifickými potrebami je v každej
študovni vyčlenené jedno pracovné
miesto, vybavené počítačom so
špeciálnym softvérom a prídavnými
zariadeniami.
Na orientáciu vo fonde slúži
používateľom on-line katalóg
knižnice. Knižnica buduje vlastné
databázy: databázu publikačnej
činnosti pracovníkov UMB, databázu
záverečných a kvalifikačných prác
a databázu projektov, riešených
na UMB. Vstup do on-line katalógu knižnice ako aj prístup k databázam umožňuje
používateľom webová stránka UK UMB www.library.umb.sk. Prostredníctvom nej si
používatelia môžu objednávať a rezervovať dokumenty a využívať ďalšie on-line služby
knižnice pomocou elektronických žiadaniek.
Univerzitnú knižnicu UMB tvoria centrálne pracoviská, špecializované študovne na
fakultách a čiastkové knižnice na katedrách a pracoviskách UMB. Univerzitná knižnica
poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:
Ekonomická študovňa, Tajovského 10
Ekonomická študovňa - Samovzdelávacie stredisko, Cesta na amfiteáter 1
Pedagogická študovňa, Ružová 15
Politologická a právnická študovňa, Kuzmányho 1
Referát absenčných výpožičiek, Tajovského 40
Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51
Aktuálne informácie o Univerzitnej knižnici
UMB nájdete na jej webovej stránke www.library.
umb.sk, kde sa nachádzajú aj kontakty na pracovníkov
a otváracie hodiny jednotlivých pracovísk. Ďalšie
zaujímavé informácie o činnosti knižnice, jej
službách, novinkách v knižničnom fonde, či
organizovaných podujatiach nájdete v časopise
Bibliotheca Universitatis a na sociálnej sieti Facebook.
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Kariérne
centrum UMB
Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela vzniklo v
rámci projektu s názvom „Zavedenie systému rozvoja
kariérneho poradenstva“ a od roku 2008 funguje ako
organizačná súčasť Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB.
Poslaním Kariérneho centra UMB je podporiť našich
študentov v hľadaní, príprave a sprostredkovaní ich budúcej
kariéry. V zmysle tohto poslania je našou úlohou:
•

podporiť študentov v rozpoznávaní vlastných
potencialít a možností ich reálneho
naplnenia v praxi,

•

poskytovať študentom príležitosť zdokonaľovať ich zručnosti, ktoré môžu zvýšiť
možnosti uplatnenia nielen na trhu práce,

•

pomôcť študentom pri
nadväzovaní kontaktov
so zamestnávateľskými
organizáciami, ktoré ponúkajú
zaujímavé pracovné príležitosti.

SLUŽBY, KTORÉ PONÚKAME
Kariérne centrum UMB poskytuje pre študentov bezplatné služby kariérového
poradenstva. Študenti majú možnosť využiť službu individuálneho kariérového poradenstva,
realizovanú prostredníctvom štandardizovaných diagnostických nástrojov a poradenského
rozhovoru. Cieľom je pomôcť odhaliť osobnostné predpoklady, preferenciu motívov želanej
práce, schopnosti študentov a tieto atribúty následne nasmerovať na určitý typ povolaní.
Súčasťou tejto služby je aj poskytovanie spätnej väzby na profesijné životopisy študentov.
Kariérne centrum poskytuje aj službu skupinového kariérového poradenstva formou
seminárov a workshopov poradenského i vzdelávacieho charakteru. Výhodou je využívanie
skupinovej dynamiky a zhodnocovanie podnetov na videnie seba i okolia z pohľadu
ostatných účastníkov.
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•

workshop zážitkového kariérového poradenstva „Nájdi smer svojej budúcej
kariéry“,

•

seminár Začíname, určeného pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho
stupňa štúdia,

•

seminár Ako písať životopis,

•

tréning Ako zlepšiť prezentačné zručnosti,

•

tréning Ako uspieť na pracovnom pohovore.

Sprostredkovanie informácií o aktuálnych pracovných pozíciách a možnostiach pre
študentov a absolventov UMB je cieľom veľtrhu pracovných a kariérnych príležitostí
s názvom „Univerzitný deň kariéry“ (UDK). Toto podujatie je organizované od roku
2010 na Ekonomickej fakulte a koná sa pod záštitou rektorky UMB Dr.h.c. prof. PhDr.
Beaty Kosovej, CSc. Zúčastnení študenti tu majú možnosť stretnúť zástupcov z rôznych
zamestnávateľských spoločností. Na podujatí sa počas štyroch ročníkov zúčastnilo 16
medzinárodných spoločností, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. 5. ročník tohto podujatia
sa uskutoční dňa 14.10.2014.
Študentom UMB sprostredkujeme aktuálne ponuky o voľných pracovných miestach,
graduate, trainee, intership programoch a odborných súťažiach na webovej stránke www.
kc.umb.sk. Rovnako tu nájdete aktuálne informácie o činnosti Kariérneho centra a ním
organizovaných podujatí. V prípade záujmu využiť niektorú zo služieb Kariérneho centra
UMB, vyplňte prosím online kontaktný formulár alebo kontaktujte svoju kariérovú
poradkyňu Mgr. Michaelu Palgutovú, PhD.
Adresa: Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica,
Nová budova Ekonomickej fakulty UMB, 5 poschodie, kancelária č. 501
Telefón: 048/4466412
Email:

michaela.palgutova@umb.sk
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Študentský život

Ubytovacie a stravovacie možnosti
Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch
Univerzity Mateja Bela alebo v súkromí.

Kontakty
na Študentské domovy

Študentský domov ŠD1 pri Správe
účelových zariadení (SÚZ) UMB,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/446 7619, 7620
kapacita 810 lôžok

Študentský domov ŠD2 pri SÚZ UMB
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048/446 3316
kapacita 174 lôžok
ŠD2 nie je vyčlenený na ubytovanie študentov denného štúdia

Študentský domov ŠD3 pri SÚZ UMB,
Tajovského 51,
974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048/446 7619
kapacita 880 lôžok

Študentský domov ŠD4 pri SÚZ UMB
Tr. SNP 53,
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/446 6916, 6911
kapacita 410 lôžok

Študentský domov ŠD5 pri SÚZ UMB
Ružová 15,
974 11 Banská Bystrica 11
tel.: 048/446 4981, 4980
kapacita 160 lôžok

Každý študent Univerzity Mateja Bela, bez ohľadu na to, či mu bolo pridelené lôžko
alebo nie, má možnosť stravovať sa v študentských jedálňach SÚZ UMB nachádzajúcich
sa v priestoroch ŠD1 (Tajovského 40) a ŠD4 (Tr. SNP 53). Študentské jedálne ponúkajú
možnosť stravovania sa formou obedov, minútkových jedál a večerí.

Zdravotná starostlivosť
Študenti aj zamestnanci univerzity majú v meste na výber niekoľko praktických lekárov,
z ktorých niektorí majú ambulancie v priestoroch Univerzity Mateja Bela.
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Využitie voľného času
Študenti sa môžu zapojiť do športových,
umeleckých a iných aktivít, ktoré im umožňujú na
Univerzite Mateja Bela:

Športové kluby UMB
Športový klub UMB - vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Predsedom
klubu je PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. Združuje kluby:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Atletický klub ŠK UMB - predseda klubu Mgr.
Kamil Škarba.
Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj na iné bojové umenia) - predseda klubu
PaedDr.Peter Zbiňovský, PhD.
Klub juda ŠK UMB - predseda klubu Mgr. Róbert Becík.
Gymnastický klub ŠK UMB (zameriava sa na gymnastické športy) - predseda
klubu PaedDr. Juraj Kremnický, PhD.
TRIAN ŠK UMB (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť) - predseda klubu
Doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
HOROKLUB ŠK UMB (zameriava sa na outdoorové aktivity) - predseda klubu
Mgr. Miroslav Knoško.
Klub technických športov ŠK UMB - predsedníčka klubu PaedDr. Božena
Paugschová, PhD. Združuje oddiel biatlonu a oddiel leteckých modelárov.
Klub Športu pre všetkých ŠK UMB - predsedníčka klubu PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.
Je určený študentom a zamestnancom UMB, ktorí majú možnosť vykonávať
nasledovné pohybové aktivity: plávanie, volejbal, basketbal, futbal, floorbal,
aerobik, zumba, cvičenie vo fitness (posilňovňa), športová a kondičná
gymnastika a ďalšie netradičné športy.
Hokejový tím ŠK UMB - vedúci tímu Mgr. Lukáš Opáth, vznik v roku 2014 so
zameraním na študentov UMB a vstupom do Európskej univerzitnej hokejovej ligy
Basketbalové družstvo žien ŠK UMB - vedúca družstva Mgr. Andrea Izáková, PhD.,
vznik v roku 2014 s cieľom vstupu do celoslovenskej 1. ligy žien SBA.

Adresa:
Sekretariát:
Kontakt:
tel.:

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Tajovského 57, 974 09 Banská Bystrica
www.sportklub.umb.sk; sportklub@umb.sk, peter.zbinovsky@umb.sk
048/423 05 30, 446 51 92, 0907 843 516

TJ Slávia Ekonóm UMB - vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj
masového športu. Predsedom je prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. Má dva oddiely:
•

lyžovanie - so zameraním na klasické lyžovanie
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•

orientačné športy - so zameraním činnosti na
lyžiarsky OB, klasický OB a OB na bicykloch
Adresa: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Tel.:
048 446 63 18
Fax:
048 415 27 93
E-mail: juraj.nemec@umb.sk
Telovýchovná a športová činnosť na UMB v Banskej Bystrici sa realizuje v objektoch
v správe súčastí UMB a to:
•
športová hala – FF UMB, Tajovského 40,
•
gymnastická telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
•
úpolová zrkadlová telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
•
krytá plaváreň – FF UMB, Tajovského 40,
•
pohybové štúdio /zrkadlová telocvičňa/ – FF UMB, Tajovského 57,
•
posilňovňa Fitnes centrum – FF UMB, Tajovského 57,
•
atleticko-futbalový areál – FF UMB, Tajovského 57,
•
tenisový areál /asfaltový/ - FF UMB, Tajovského 57,
•
hádzanársky areál /asfaltový/ - FF UMB, Tajovského 57,
•
pohybové štúdio – EF UMB, Tajovského 10,
•
posilňovňa – EF UMB, Tajovského 10,
•
telocvičňa veľká – PF UMB, Ružová 13,
•
tenisové kurty – FF UMB, Ružová 13.
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Umelecké súbory
Univerzitný spevácky zbor
MLADOSŤ
pri Pedagogickej fakulte UMB
Umelecký vedúci:
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.;
Kontakt:
Ružová ulica 13,
974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 18
fax: 048/446 44 44
mobil: 0905 553 651
web: www.pdf.umb.sk
e-mail: milan.pazurik@umb.sk
Univerzitný Folklórny súbor
MLADOSŤ
kontaktná osoba:
Mgr. art. Martin Urban,
martinurban@gmail.com
Kontakt:
Ružová ulica 13,
974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 11, 4512 45 12
fax: 048/446 44 44
mobil: 0908 170 128
web: www.pdf.umb.sk
e-mail: martinurban@gmail.com

University Dance Center – tanečné a pohybové kurzy na UMB
Kontakt:
Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica
e-mail: unidc@unidc.sk
web: www.unidc.sk
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Študentský
univerzitný senát
Študentský univerzitný senát predstavuje
celouniverzitnú úroveň samosprávy študentov
akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Vytvára tak najvyšší orgán študentov univerzity vo vzťahu k vedeniu UMB ako
aj navonok, usilujúc sa o budovanie modernej, vyspelej a aktívnej študentskej komunity
prostredníctvom obhajoby práv a záujmov všetkých študentov univerzity. Ako komunikačný
kanál medzi vedením univerzity a študentskou časťou akademickej obce plní úlohu
sprostredkovateľa informácií pre následnú lepšiu komunikáciu na akademickej pôde. Zároveň
svojimi aktivitami spestruje spoločenský, kultúrny a športový život študentov.
Študentský univerzitný senát reprezentuje všetky fakulty univerzity, ako aj iné orgány so
zastúpením študentov na univerzite. Tvoria ho zástupcovia študentskej časti Akademického
senátu Univerzity Matej Bela (AS UMB), delegáti v Študentskej rade vysokých škôl za UMB
(ŠRVŠ), zástupca študentov v Kolégiu rektora UMB a Správnej rade UMB. Na jednotlivých
fakultách sa spolu podieľajú študentské rady, parlamenty a komisie. Veci súvisiace s ubytovaním
študentov na univerzite má za úlohu riešiť Študentská internátna rada UMB (ŠIR).
Bližšie informácie o fungovaní ŠUS a možnostiach zapojenia sa do študentského života
Vám poskytnú členovia ŠUS:
Ekonomická fakulta:
Pavol Číčel – pavolcicel@centrum.sk
Bc. Roman Ošvárth – roman.osvarth@centrum.sk
Kristína Betáková - kika.betakova@gmail.com
Miroslav Forgáč - forgacm@gmail.com
Filozofická fakulta:
Predseda:
Bc. Katarína Burdelová - burdelova.katka@gmail.com
Bc. Katarína Tatarková - katka.tatarkova@gmail.com
Bc. Lucia Trnavská - trnavska.lucia@gmail.com
Mgr. Julián Krull - krull.julian@gmail.com
Fakulta prírodných vied:
Bc. Mária Bullová - bullova.majka@gmail.com
Marta Judiaková – judiakova.marta@gmail.com
Bc. Milan Chovanec - chovanec.mino@gmail.com
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov:
Podpredseda:
Ľuboš Dobrota - lubos.dobrota@post.sk
Jakub Petuľák - jakub.petrulak@gmail.com
Ing. Ľuboš Majer, M.B.A - lubos.majer@yahoo.com
Pedagogická fakulta:
Mgr. Lucia Hajzuková - lucia.hajzukova@umb.sk
Bc. Juraj Oravec - dzurko.fsm@gmail.com
Mária Saganová - majuschka1729@gmail.com
Právnická fakulta:
Vlastimil Satury - vlasto.sato@gmail.com
Bc. Ladislav Juhasz - lacojuhasz@centrum.sk
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Univerzita Mateja Bela
Vám ponúka mnoho študentských organizácii, kde sa môžete pripojiť.
AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Poskytuje mladým ľuďom pole príležitostí v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo svete pôsobí už vyše 60 rokova je výnimočná tým, že je riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií
vyššieho vzdelania. Umožňuje študentom pracovať v multikultúrnom prostredí a spája top talenty z univerzít s firemným prostredím
doma i vo svete. Cieľom AI ESEC je poskytnúť mladým ľuďom priestor pre rozvoj ich potenciálu a líderských schopností.

www.vezmem.sk / www.aiesec.org/slovakia/BB/
Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská organizácia. Našou úlohou je zastupovať zahraničných študentov,
teda poskytovať im možnosť kultúrneho porozumenia a rozvoj osobnosti v súlade so zásadou - študent pomáha študentovi.tz 000 členov z 350
lokálnych sekcií v 34 krajinách Európy sú študenti vysokých škôl a pôsobia ako dobrovol‘níci. Poskytujeme služby a podporu 150 000 študentom.

www.esn.sklhtlp:/Iumb.esn.sk
Regionálne konzultačné centrum programu Mládež v akcii (RKC) sídli v CVČ - JUNIOR v Banskej Bystrici. Spolupracuje s Národnou
agentúrou pri implementácii programu Európskej únie Mládež v akcii v rámci Banskobystrického kraja. Činnosť zabezpečuje regionálna
konzultantka Mgr. Jarmila Lipková.
www.mladezvakcii.sk
Slovenská atlantická komisia (SAC) je mimovládna organizácia, člen Asociácie atlantickej zmluvy, ktorej ciel‘om je podporovať konštruktívnu
a aktívnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch s dôrazom na spoluprácu v euroatlantickej komunite, a efektívnu
realizáciu bezpečnostnej a zahraničnej politiky SR. Jedným z vlajkových projektov SAC je magazín Euro-Atlantic Quarterly, ktorý vytvára edičná
rada zložená prevažne zo študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Magazín, ktorý vychádza
štyrikrát za rok sa zameriava na otázky medzinárodnej politiky a bezpečnosti.

www.ata-sac.org www.globsec.org www.eaq.sk
Sme neobyčajne obyčajní študenti s akousi túžbou byť lepší a tvorivejší. Ľudia s chuťou pracovať aj mimo školského času, čo nám v
dnešných lenivých časoch pridáva len plusové body. Oficiálne povedané, sme študentská organizácia s poetickým názvom THE OPEN
COLlSEUM. „Open“ samozrejme každému evokuje čosi otvorené, prístupné všetkým a všetkému. Ľuďom i výzvam. „Coliseum“, ako
definuje slovník cudzích slov, je veľká otvorená antická aréna, veľké divadlo, amfiteáter. Amfiteáter aj pre vás.

www.opencoliseum.org

Lokálna skupina medzinárodnej organizácie študentov práva ELSA International. ELSA pôsobí ako nezávislá, nepolitická a nezisková organizácia združujúca viac ako 35 000 študentov a absolventov práva v 40 krajinách celého sveta a vo viac ako 200 lokálnych skupinách. ELSA vznikla
v roku 1981 vo Viedni a na Právnickej fakulte pôsobí od roku 1996. Pôsobí taktiež na právnických fakultách v Bratislave, Trnave a v Košiciach.

www.bb.elsa.sk

Spolok Panta Rei združuje študentov FPVaMV už 13ty rok. Je pomerne ťažké presne stanoviť, aké sú naše ciele. Našou hlavnou náplňou
práce je vydávanie fakultného časopisu, ktorý informuje študentov o novinkách z našej alma mater. Panta Rei ale v prvom rade plní
funkciu zábavného čítania. Preto môžeme s čestným svedomím prehlásiť, že sme študenti, ktorých nielenže zaujíma dianie na svetovej
politickej scéne, ale aj dianie na našej fakulte. To, čo máme na srdci, podávame veľmi radi ďalej.

pantateam@gmail.com

ICM Banská Bystrica je občianske združenie, ktoré je riadnym členom ZIPCeM - Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR. ZIPCeM v súčasnosti združuje 21 ICM-iek v Slovenskej republike. Činnosť ICM je zameraná na poskytovanie informačných a
poradenských služieb pre mladých ľudí vo veku 0 - 30 rokov. Jednou z prioritných činností ICM Banská Bystrica je spolupráca so všetkými
typmi škôl na území mesta i regiónu Banská Bystrica, ktorú rozvíjame na báze viacerých aktivít. V rámci spolupráce so školami realizujeme výchovno-vzdelávací program zameraný na prevenciu voči sociálno-patologickým javom.
www.icm.sk
EFPOLlT je študentská organizácia pôsobiaca na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici od roku 1998.
Jej hlavným ciel‘om je šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, politike a postavení Francúzska prostredníctvom organizovania
prednášok a podujatí. Členovia EFPOLlT-u sú predovšetkým študenti fakulty, ktorí popri štúdiu pracujú na svojom odbornom raste prostredníctvom mimoškolských aktivít a práce v spolku. Majú možnosť získavať skúsenosti s komunikáciou na vysokej úrovni (zastupitel‘stvá
a pracovníci zastupitel‘stiev jednotlivých štátov na Slovensku, novinári, odborníci a analytici, pracovníci ministerstiev SR ... ), taktiež svojimi
domácimi medzinárodnými kontaktmi poskytuje spolok svojim členom možnosti zúčastňovať sa podujatí na Slovensku i v zahraničí.

www.efpolit.org

JEF SLOVAKIA je nezávislá, medzinárodná mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku ako jedna zo sekcií JEF EUROPE so
sídlom v Bruseli. Naším zámerom je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie v Európe a vytvárať priestor pre ich vzdelávanie a
osobnostný rast, pričom sa vytvára sieť kontaktov a priatel‘ských vzťahov. U nás nemusíš byť aktívnym členom na to, aby si využíval
všetky JEF výhody! Tk sa pridaj k nám! Čakáme ťa!
www.jefslovakia.eu
Euroatlantické centrum je medzinárodne etablovaná nezávislá mimovládna organizácia, pôsobiaca v oblasti medzinárodných vzťahov
a bezpečnostnej politiky. Od svojho vzniku v roku 1999 prekonal o dlhú cestu v procese inštitucionalizácie od neformálneho študentského debatného klubu k rešpektovanej profesionálnej mimovládnej organizácie mladých akademikov a študentov. V spolupráci so
svojimi partnermi - ministerstvami, medzinárodnými organizáciami, akademickými inštitúciami, či mimovládnymi organizáciami
organizuje širokú škálu aktivít zahŕňajúcich organizovanie konferencií, expertných seminárov, prednášok a diskusií. Od svojho vzniku
sa snaží prispievať k šíreniu myšlienok euroatlantickej spolupráce nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.
www.eac.sk
Bratstvo Sigma Phi Kappa vzniklo ako reakcia na potrebu študentského spolku, ktorého základným cieľom by bola socializácia študentov
pomocou ich spoločných aktivít a spolupráce medzi nimi. Svojimi aktivitami sa snaží o aktívne rozširovanie svojich ideí, ktoré sa odrážajú
menovite v jeho ciel‘och. Medzi základné ciele patria: väčšia socializácia, viac zábavy, rozšírenie členskej základne, nárast študentskej spolupráce,
pokles nezainteresovanosti, ústup karierizmu, menej odmeranosti a egoizmu.
Facebook - SIGMA PHI KAPPA
Je celouniverzitný spolok zameraný na ochranu životného prostredia. Našim hlavným ciel‘om je zaviesť separovaný zber odpadu na
celej škole a prispieť tak nie len k zdravšiemu životu študentov, ale aj k zníženiu finančných nákladov jednotlivých fakúlt. Veď práve
my študenti sme budúcnosťou našej Zeme.
Facebook - EnviroFuture I projekt.envirofuture@gmail.com
Alma mater je neziskovým projektom študentov a zopár absolventov, ktorého ambíciou je vniesť do študentskej obce kultivovanú,
hodnotnú a rešpektovanú platformu, ktorá bude slúžiť všetkým vysokoškolským študentom v SR na rýchly prístup k relevantným
informáciám a zároveň fungovať aj ako priestor na diskusiu zodpovedajúcu úrovni študentov VŠ.
www.alma-mater.sk
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Štipendiá a pôžičky
Poskytovanie štipendií a pôžičiek študentom
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje
Štipendijný poriadok UMB.
Univerzita Mateja Bela poskytuje študentom:
a) sociálne štipendium
b) motivačné štipendium
c) doktorandské štipendium
d) študentské pôžičky
Sociálne štipendium sa poskytuje v zmysle
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006
Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
28

študijných programov v dennej forme prvých dvoch stupňov štúdia a prispieva na úhradu
nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok.
Motivačné štipendium UMB môže priznať študentom:
a) v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na príslušný akademický rok (ďalej len „metodika“) podľa § 89
ods. 8 zákona o vysokých školách,
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku
v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
Priznanie motivačného štipendia nie je nárokovateľné.
Doktorandské štipendium sa poskytuje doktorandom v dennej forme štúdia v zmysle §54
ods. 18 zákona č. 131/2001 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Študenti prvého a druhého stupňa denného štúdia majú právo žiadať o pôžičku pre
študentov z prostriedkov Fondu na podporu vzdelávania podľa zákona č. 396/2012 Z. z.
o Fonde na podporu vzdelávania alebo zo Štipendijného fondu UMB.
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Organizácia pre absolventov a priateľov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici www.umb.sk

Organizácia ALUMNI bola založená v roku 2001 s cieľom:
•

•
•
•

osloviť študentov a absolventov UMB, ich rodinných príslušníkov, potenciálnych
zamestnávateľov absolventov UMB, pedagógov univerzity a všetkých ostatných
priaznivcov univerzity a riešiť systém komunikácie s nimi,
prezentovať univerzitu a získavať partnerov pre spoluprácu,
udržiavať databázu absolventov a priaznivcov UMB,
prostredníctvom počítačovej siete vytvoriť živý komunikačný kanál pre priaznivcov
univerzity.

V súčasnosti má ALUMNI zaregistrovaných 369 členov.
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