Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2019
Príloha 3 – Zoznam najvýznamnejších podujatí

Príloha 3
Najvýznamnejšie vedecké, umelecké a popularizačné podujatia UMB
v roku 2019:
Ekonomická fakulta UMB
 Prednáška prof. Gunthera Capelle-Blancarda, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Paris School of Business, Francúzsko (16.1.2019). Téma: Banks defy Gravity in Tax
Havens.
 Prednáška Ing. Tibora Bajaníka: Súčasné trendy v marketingovej komunikácii cestovnej
kancelárie (4.3.2019) - pri príležitosti 55. výročia KCR EF UMB.
 Odborno-vedecké semináre SOeVA (11.3.-25.11.2019). Počet seminárov v roku 2019: 5.
 Prednáška Mgr. Mareka Harbuľáka: Slovenské hotelierstvo v konkurenčnom prostredí
(12.3.2019) - pri príležitosti 55. výročia KCR EF UMB.
 Deň jazykov na EF UMB (12.3.2019) - druhý ročník podujatia.
 Prednášky Dr. Anny Scuttari z EURAC Research (18.-20.3.2019, Bolzano, Taliansko).
 Vedecké semináre Imricha Karvaša (21.3. a 26.11.2019). 2 prednášky odborníkov z CEO
Českej spořitelny v Prahe a Bankovej rady ČR.
 25. ročník Študentskej vedeckej aktivity (11.4.2019) – medzinárodná študentská
konferencia.
 Exkurzia pre študentov odboru cestovný ruch – ostrov Szentenre (24.4.2019, Maďarsko)
NPPC - VÚTPaHP a Katedra ekonómie v spolupráci s ÚKC Banská Bystrica (Územné
koordinačné centrum Zväzu vedecko-technických spoločností).
 14. ročník medzinárodnej doktorandskej konferencie Scientia Iuventa (25.4.2019).
Organizátori: Centrum rozvoja doktorandov EF UMB, Občianske združenie Ekonómia.
 Workshop Koučovanie zamerané na riešenia s renomovanými koučmi zo Švajčiarska,
KEGA 018UMB-4/2018 (16.5.2019).
 Krst vedeckej monografie Leading in the Age of Innovations (29.5.2019).
 Kurz Národnej banky Slovenska 10 prednášok pre študentov 2. a 3. stupňa
(24.9.-3.12.2019). Kurz sa uskutočnil v spolupráci s odborníkmi z NBS, IFP, ING Bank,
UniCredit Bank, s Klubom ekonomických analytikov a útvarom Hodnota za peniaze.
 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AMSE - Applications of Mathematics and
Statistics in Economics (28.8.-1.9. 2019, Nižná na Orave). Spoluorganizátori: VŠE Praha
a UE Wroclaw.
 Prednáška Jerôma Hublera z Lotrinskej univerzity (28.10.2019). Téma: Finančná analýza
v medzinárodnom kontexte.
 Workshop Problémové aspekty regulácie transferového oceňovania a ďalšie výzvy
v oblasti transferového oceňovania (6.11.2019). Visegrad Fund Project č. 21830038, názov
projektu: Transfer Pricing in V4 Countries.
 Konferencia Cestovný ruch v konkurenčnom prostredí (7.11.2019, Historická radnica
mesta Banská Bystrica) - zorganizovaná pri príležitosti 55. výročia založenia KCR.
 Prednáška Anny Chetverikovej, Ruská Akadémia vied (13.11.2019), téma: Problémy
a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami „Vyšehradskej štvorky“.
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 Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov EF UMB v Národnej banke Slovenska
(10.12.2019, Odbor výskumu, Bratislava).
 Podrobnosti o týchto a ďalších podujatiach na Ekonomickej fakulte UMB sa nachádzajú
v Kalendári podujatí EF UMB (http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84).

Filozofická fakulta UMB
 Juvenes translatores (29.1.2019) - spoluorganizácia súťaže v preklade pre stredoškolských
študentov. Organizátor: Európska komisia.
 Medzinárodná vedecká konferencia Ruská kultúra vo svete (15.2.2019, ŠVK Banská
Bystrica). Spoluorganizátori: Mladá Rossija a ŠVK Banská Bystrica.
 Medzinárodná vedecká konferencia Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii:
západoslovanský a východoslovanský kontext (20. 3. 2019), projekt VEGA č. 1/0118/17.
 Odborný seminár SNR, slovenská politika v rokoch 1848/49 a ich obraz v maďarskej
a nemeckej tlači (21.3.2019, SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave).
Spoluorganizátori: SNM-Múzeum SNR a Kancelária NR SR.
 Prednášky Dr. Fabioly Martinelli (13.3.–15.4.2019). 6 úvodných prednášok k premietaným
filmom v rámci podujatia Cineforum in lingua italianana Matej Bel filmový klub
v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave.
 PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. spolupracovala na piatich literárnych 60-minútových
epizódach odvysielaných v rádiu Devín (marec – november 2019).
 Prekladateľské Soirée s prekladateľom Milanom Kopeckým Novonájdené texty
F. S. Fitzgeralda v slovenskom preklade Milana Kopeckého (30.4.2019, Hudobné átrium,
ŠVK Banská Bystrica).
 Prednáška na tému Nárečové rozličnosti Gemera a Malohontu na Strednej odbornej škole
Tisovec v rámci podujatia Deň ľudových tradícií (15.5.2019, Stredná odborná škola
Tisovec).
 5. ročník medzinárodného festivalu včasného stredoveku - UTGARD (29.-30.6.2019,
Archeopark Liptovia v Partizánskej Ľupči). Spoluorganizátor: Občianske združenie
UTGARDAR.
 Slovensko-ukrajinský seminár historikov a archivárov – Výmena skúseností pri archívnom
výskume a strategickej komunikácii – so sprievodnými aktivitami (3.9.2019, Múzeum
Majdanu, Kyjev, UK). Výstup rovnomenného projektu SAMRS.
 Medzinárodný vedecký seminár Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied.
Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta (10.-11.9.2019, Siedlce,
PL). Spoluorganizátori: Inštitút regionálnej kultúry a literárneho výskumu, Prírodovedná
a humanitná univerzita – Siedlce. VEGA 1/0747/18
 Medzinárodná vedecká konferencia Spoveď a kázeň v kultúre a literatúre (12.-13.9.2019).
Spoluorganizátori: Instytut Polonistyki i Neofilologii Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego. VEGA 1/0747/18
 Medzinárodná konferencia Karol Kuzmány 1806 – 1866 (3.10.2019, Banská Bystrica).
Spoluorganizátori: Stredoslovenské múzeum v B. Bystrici, FF UMB a Evanjelická cirkev
a. v. na Slovensku.
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 Pozvané prednášky prof. Alaina Milona (11.10.2019) z Univerzity Paris-Nanterre.
 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Studia Romanistica Beliana
(11.-12.10.2019). Spoluorganizátori: ŠVK BB a Univerzitná agentúra Frankofónie (CRU).
Podujatie bolo organizované s podporou Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva
a Veľvyslanectva Talianskej republiky v Bratislave.
 Medzinárodná konferencia Mesto v strednej Európe v stredoveku a novoveku – právo,
inštitúcie, ľudia (16.10.2019, Inštitút histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach, PL).
Organizátori: FF UMB, FF Ostravskej univerzity v Ostrave a Inštitút histórie Sliezskej
univerzity v Katoviciach.
 Terminologický seminár – Rakúske rodinné právo (17.10.2019).
 Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe (17.-18.10.2019, Banská
Bystrica).
 Pozvaná prednáška Prof. Maria Letizia Pallone, Arch. Michaela Scacchi, Phd.: Matera città
dei Sassi. Più di 10.000 anni di storia e cultura (24.10.2019) v rámci 19. týždňa talianskeho
jazyka vo svete. (Téma: Divadlo, melodráma, piesne a nielen to: Taliančina na scéne).
Spoluorganizátor: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave.
 Letná škola prekladu 2019 (27.10.2019, Piešťany) – spolupráca formou prednášky.
 Cyklus prednášok popredných poľských a slovenských medievistov a archeológov –
Výpravy do čias Slovanov (október – december 2019, Zvolenský zámok).
Spoluorganizátor: Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok.
 Doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. spolupracovala na štyroch literárne zameraných
60-minútových epizódach odvysielaných v rádiu Devín (október- december 2019).
 Pozvaná prednáška prof. Chistophera Rundla z Bolonskej univerzity (14.11.2019) na tému:
History through the lens of translation: a comparative analysis of four fascist regimes.
 Vedecké kolokvium (20.11.2019), projekt VEGA 1/0068/17 Formulácia a reformulácia
zmyslu života človeka v jeho hodnotovom systéme (filozofické skúmania).
 Aktívne vystúpenie PhDr. Romana Lička, PhD. v rámci stretnutia asociácie SFAA –
Slovak Fulbright Alumni Association (25.11.2019, Jasná). Téma: Občianska neposlušnosť,
angažovanosť a kritické myslenie: príbeh fulbrightistu.
 Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2019 (28.11.2019). Spoluorganizátor:
Slovenský atletický zväz.
 Pozvaná prednáška dr. Lucasa Margarita (19.11.2019) z Univerzity v Buenos Aires,
Argentína.
 Spotkanie z Polską/Stretnutie s Poľskom – séria podujatí (25.-29.11.2019).
Spoluorganizátori: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR, Poľský inštitútu v Bratislave,
Univerzita Marie Curie-Skłodowskej v Lubline.
 Cyklus prednášok popredných slovenských medievistov a archeológov – Výpravy do čias
Slovanov (november – december 2019, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici).
Spoluorganizátor: Banskobystrický samosprávny kraj.
 Relácia Čudnopis v RTVS - J. Krško. Každý týždeň v nedeľu aj počas roku 2019.
 Hosťovské prednášky organizované Katedrou európskych kultúrnych štúdií v roku 2019
boli organizované cez programy CEEPUS (Inštitút žurnalistiky a sociálnych štúdií,
Pontifikálna univerzita v Krakove, PL), Erasmus+ (Zemědělská univerzita v Prahe, CZ),
KEGA. Hosťovské prednášky sa zrealizovali aj v spolupráci s Archívom mesta Ústí nad
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Labem, CZ, Univerzita Babeş-Bolyai v Kluži a Historickým ústavom SAV.
 Cyklus pravidelných prednášok (s presahom realizácie počas celého roka 2020) pri
príležitosti 30. výročia vzniku Katedry filozofie. Prednášky sú venované otázke, aký
zmysel má venovať sa filozofii. V roku 2019 sa v rámci tohto cyklu uskutočnili dve
prednášky.
 Podrobnosti o týchto a ďalších podujatiach na FF UMB sa nachádzajú na:
https://www.ff.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/pozvanky/

Fakulta prírodných vied UMB
 Vedecké kolokvium FPV UMB (priebežne počas roku 2019, Fakulta prírodných vied
UMB). V roku 2019 fakulta pozvala odborníkov z SPU Nitra, FÚ SAV, TF ČZU Praha,
CSČ SAV, z Ústavu pamäti národa a ZČU Plzeň.
 Trojkráľová konferencia 2019 (7.1.2019, Praha). Stretnutie českých, slovenských
a zahraničných fyzikov.
 3. ročník medzinárodného vedeckého podujatia European Workshop on Chironomidae
Identification Methodology (EWCIM), (21.-25.1.2019, Banská Bystrica), zameraného na
spracovanie a determináciu lariev pakomárov.
 THOR COST Spring School on Science Communication (18.–22.3.2019, Praha). Podujatie
bolo organizované v rámci riešenie projektu COST THOR.
 Medzinárodný workshop Infinite and Finite Nuclear Matter (INFINUM),
(20.–22.3. 2019, Dubna, RU).
 25. ročník medzinárodnej konferencie DidInfo 2019 (3.–5.4.2019, Banská Bystrica).
 Študentská vedecká konferencia (9.4 2019). Spoluorganizátor: FPV UKF v Nitre.
 Masterclasses (11.4. 2019). Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike.
 Medzinárodná vedecko odborná konferencia Trendy ve vzdělávání 2019. Inovace ve
školství - učitel jako aktér změny (15.–17.5.2019, Veľké Losiny, CZ). Organizátori:
Univerzita Palackého v Olomouci a Česká pedagogická spoločnosť.
 Medzinárodná konferencia The 4th International Symposium on Fuzzy Sets 2019
(23.–24.5.2019, Rzeszow, PL). Organizátor: Univerzita v Rzeszowe.
 9. ročník medzinárodnej mineralogicko-petrologickej konferencie PETROS 2019
(29.–30.5.2019, Bratislava).
 23. ročník konferencie Krajina - Človek – Kultúra 2019 s podtitulom Človek v krajine stopy človeka v krajine (30.–31.5.2019, Banská Bystrica).
 Medzinárodná vedecká konferencia 8th Visegrád Conference on Dynamical Systems
(24.–28.6.2019, Budapešť, HU). Organizátor: Alfréd Rényi Institute of Mathematics.
 Medzinárodná konferencia didaktiky prírodných vied Didsci+ 2019 a IOSTE 2019
(25.–27.6.2019, Trnava)
 Medzinárodný workshop Environmental Topics in Country Restoration (4.–5.7.2019,
Banská Bystrica).
 Medzinárodná vedecká konferencia Dynamics of (Semi-)Group Actions (9.–12.7.2019,
Lodž, PL). Organizátor: Univerzita Lodž.
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 Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions, THOR Annual Meeting
(2.–6.9.2019, Istanbul, TR). Podujatie organizované v rámci riešenie projektu COST
THOR.
 17th Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC 2019),
(9.–12.9.2019, Stadtschlaining, AT).
 Medzinárodná konferencia 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and
Technology (EUSFLAT 2019), (9.–13.9.2019, Praha, CZ). Organizátori: Ostravská
univerzita a ČVUT v Prahe.
 Medzinárodný workshop The II. International Workshop on Theory of Hadronic Matter
Under Extreme Conditions (16.–19.9.2019, Dubna, RU).
 Minimal Dynamical Systems (DEA 2019), (16.–20.9.2019, Krakow, PL). Organizácia
minisympózia v rámci konferencie Dynamics, Equations and Applications 2019.
 10th Central European Dipterological Conference 2019 (23.-25.9.2019, Vysoké Tatry,
Kežmarské Žľaby).
 Workshop on TEL – Technology Enhanced Learning 2019 (WoTEL 2019),
(26.–28.9.2019, Sofia, BG). Workshop bol organizovaný v rámci 9th Balkan Conference in
Informatics.
 35. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť
všeobecného vzdelávania 2019 (7.– 8.10.2019, hotel Šachtička).
 21. ročník medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2019 (9.–12.10.2019, Terchová).
Organizátor: UKF v Nitre.
 16. ročník medzinárodnej vedeckej informatickej konferencie 16th IFAC Conference on
Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS 2019), (29.–31.10.2019, Vysoké
Tatry).
 Medzinárodný vedecký workshop International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets
(9.–10.11.2019, Banská Bystrica).
 GIS Day 2019 (14.11.2019, Banská Bystrica). Celosvetovo organizované podujatie so
zameraním na propagáciu geografie a moderných geoinformačných technológií.
 25. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Výskum a ochrana cicavcov na
Slovensku 2019 (14.-15.11.2019, Banská Bystrica).
 15. ročník medzinárodnej vedeckej informatickej konferencie 2019 IEEE 15th
International Scientific Conference on Informatics (Informatics´2019), (20.-22.11.2019,
Poprad).

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum 2019 (6.-7.2.2019),
KBŠ FPVaMV. Výstupom bol zborník vedeckých štúdií Bezpečnostné fórum 2019.
 Fakultné Rendezvous na tému "Brexit: What happened and how did we get
here."(20.2.2019).
 Deň otvorených dverí FPVaMV (13.2.2019).
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 Prednáška a seminár na tému ,,Izrael: Pôvod a súčasná politika”, vystúpil J. E. Zvi Aviner
Vapni, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike
(6.3.2019).
 Výstava na tému „100 rokov slovenskej diplomacie“, otvoril dňa 19. 3. 2019 minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Miroslav Lajčák.
Výstava bola zameraná na významné osobnosti slovenskej diplomacie za posledných 100
rokov, s dôrazom na profesionálne a osobné aspekty jednotlivých diplomatov ako
napríklad Milan Rastislav Štefánik alebo Štefan Osuský.
 Prednáška na tému modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pozvanie
prijal slovenský politik, bývalý diplomat, na Slovensku aj v zahraničí rešpektovaný expert
na obranu a bezpečnosť pán Jaroslav Naď (25.3.2019).
 Brexit – simulácia diplomatických rokovaní o Brexite vedená skúsenými koučmi
a diplomatmi. Organizátorom bolo Euroatlantické centrum (26.3.2019).
 Vedecká medzinárodná konferencia DefCon BB 2019 (Novodobé bezpečnostné hrozby).
Konferenciu oficiálne otvorila dňa 2. 4. 2019 prezidentka a zakladateľka občianskeho
združenia Central European Security Alliance (CESA).
 Debaty o voľbách do Európskeho parlamentu a o Euru, ktoré zorganizoval GLOBSEC ako
súčasť projektu DIFF GOV City Talks. Na tejto debate vystúpili v pozíciách rečníčok Zuzana Podracká, vedúca európskej agendy GLOBSECu, Martina Šinkovičová, PhD.,
vedúca GLOBSEC Academy Centre a Kinga Brudzinska, PhD., analytička, GLOBSEC
Policy Institute (2.4.2019).
 Významný seminár „Európska únia v tieni euroskepticismu“. Pozvanie Študentskej rady
FPVaMV prijal Ing. Ivan Štefanec, kandidát tohtoročných volieb do Európskeho
parlamentu (EP) za stranu KDH. 14. apríla so študentmi diskutoval o Európskej únií
v kontexte euroskepticizmu, ale aj o živote poslanca Európskeho parlamentu.
 Central European Security Alliance v spolupráci s Fakultou politických vied
a medzinárodných vzťahov uskutočnilo dňa 1. októbra. 2019 prvé podujatie, ktoré je
pokračovaním konferencie Defcon 2019. Pozvanie prijal riaditeľ Kancelárie štátneho
tajomníka MO SR Mgr. Mariana Majer, PhD., ktorý viedol interaktívnu diskusiu
s účastníkmi mentoringového stretnutia na tému "je práca v štátnej správe tvoj dream
job?".
 Medzinárodná vedecká konferencia The Construction Of The European Area Of Higher
Education, 20 Years After The Launch Of The Bologna Process, sa uskutočnila v dňoch
7. a 8. októbra 2019 v spolupráci s francúzskymi partnermi z Univerzity St. Quentin en
Yvelinnes vo Versailles, Francúzskym inštitútom na Slovensku, s podporou
Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Slovensko-francúzskym
univerzitným inštitútom.
 Diskusia na tému „NATO Big Bang: From Wales and Warsaw Summit to NATO
Readiness Action Plan and enhanced Forward Presence” s rečníkmi ako Lieutenant
General Manfred Hofmann, former Commander Multinational Corps Northeast a Robert
Ondrejčák, State Secretary of the MoD of the Slovak Republic.
 Dňa 12. novembra 2019 sa uskutočnila udalosť s názvom Švajčiarsky večer. Akciu
zorganizoval EFPOLIT (asociácia frankofónnych študentov) v spolupráci s DSV (spolkom
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nemecky hovoriacich študentov) a CRU UMB. Názov Švajčiarsky večer predstavoval
symbolickú platformu pre prehĺbenie nielen francúzsko-nemeckých vzťahov, ale aj
kultúry. Práve preto sa večer niesol nie v duchu Švajčiarska, ale práve Francúzska,
Nemecka a predstavenia týchto dvoch krajín a kultúr.
 Tretie kolo projektu DajNATO! Žiaci tretieho a štvrtého ročníka strednej školy, ktorí
postúpili do záverečného kola projektu, mohli spoznať ako funguje NATO v praxi a zažiť
simulované zasadnutie Severoatlantickej rady. Najaktívnejší participanti vyhrali exkurziu
do Bratislavy a Viedne.
 Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
INTERPOLIS´19 (7.11.2019), ktorá je vyvrcholením vedeckej práce budúcich špičkových
vedcov v oblasti medzinárodných vzťahov a politických vied.
 6. ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN
FORUM 2019 (27.-28.11.2019, Banská Bystrica). Podujatie sa konalo pod záštitou
prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, verejnej ochrankyne práv Márie
Patakyovej, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela
Vladimíra Hiadlovského a dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
Branislava Kováčika.
 Visegrad Youth Forum (VYF), vlajkový projekt Euroatlantického centra organizovaný
študentmi. Tradícia VYF spočíva vo vytvorení platformy pre mladých študentov a vedcov,
ktorí mohli diskutovať o naliehavých otázkach medzinárodných vzťahov, so zameraním
najmä na agendu V4 a rozvoj regiónu V4 v euroatlantických štruktúrach (4.-6.12.2019).

Pedagogická fakulta UMB
 Medzinárodná vedecká konferencia Edukácia dospelých 2019 (4.4.2019).
 Konferencia Metodologické aspekty diagnostiky situácie seniorov v multikultúrnom
prostredí (8.-10.4.2019). Partneri: FF UHK Hradec Králové, WNS UO Opole, UMCS
Lublin, PWSZ Pila, Humano Auxilio Pila.
 Vedecká konferencia Vzdelávanie pre budúcnosť (10.4.2019) - pri príležitosti 70-tich
rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a 65. výročia vzniku
Pedagogickej fakulty.
 Workshop Inkluzívne vzdelávanie v našich školách – reflexia, podpora, pomoc
(24.4.2019), bol organizovaný v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR.
 18. Medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská
Bystrica 2019 (9.-11.5.2019). Pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela, Ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministra kultúry Slovenskej
republiky.
 Medzinárodná vedecká konferencia Novinky v pedagogické a školní psychologii 2019
(28.-29.8.2019, MU Brno). Partner: Asociácia školskej psychológie.
 Medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019 pod názvom Quo vadis sociálna
pedagogika v 21. storočí (17.–18.10.2019). Partneri: Pedagogická fakulta UHK Hradec
Králové, Akademia WSB PR, EF UMB v Banskej Bystrici.
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 Otvorenie Kabinetu rómskeho umenia a kultúry PF UMB (22.10.2019). Partneri: Goethe
Inštitút Bratislava, ERIAC Berlín.
 Výstava Keres Kultura! / Robíme kultúru (22.10.2019–23.02.2020, Stredoslovenská
galéria Banská Bystrica a Slovenská národná galéria). Medzinárodná výstava 10 rómskych
autorov, spolukurátorka a vystavujúca za PF UMB: Emília Rigová.
 Národná konferencia: Ako začať so ociálnym podnikaním? (5.11.2019, Cikkerova sieň –
Radnica, Banská Bystrica). Partneri: Fundación Escuela de la Solidaridad (Španielsko),
Fundación Tomillo (Španielsko), Cooperativa Sociale Artemide Onlus (Taliansko).
Národná konferencia bola organizovaná v rámci projektu Erasmus + Cook for future: New
Horizons for Social Inclusion in Food Service.
 Workshop Senzomotorická stimulácia pre deti s poruchami správania (13.11.2019), bol
organizovaný v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR.

Právnická fakulta UMB
 Workshop Európske medzinárodné právo súkromné v slovenskej právnej praxi (03/2019).
Workshop bol realizovaný v spolupráci s University of Szeged - koordinátorom projektu
Cezhraničné súdne spory v Strednej Európe: medzinárodné právo súkromné pred
vnútroštátnymi súdmi.
 4. ročník vedeckej konferencie pre študentov PRO LEGAL Deň doktorandov a študentov
práva 2019 (25.3.2019).
 Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Inštitúty rodinného práva v historických
reflexiách (28.-29.3.2019). Organizátori: Banskobystrická škola právnych dejín: Katedra
dejín štátu a práva PrF UMB, Právnická fakulta Univerzity v Siene a Fakulta práva
a verejnej správy Univerzity Warminsko-Mazurskej v Olsztyne.
 Medzinárodná vedecká konferencia Nové horizonty v práve 2019 – New Horizonts in Law
2019 (23.-24.5.2019).
 Letná škola európskeho práva 2019 (17.-31.8.2019). Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave v spolupráci PrF UMB v Banskej Bystrici organizovala Letnú
školu európskeho práva 2019. Bola určená študentom a pedagógom z Uralskej štátnej
právnickej univerzity v Jekaterinburgu.
 Medzinárodná vedecká konferencia s názvom VII. slovensko-českého stretnutia
doktorandov a postdoktorandov z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných
vedných odborov (18.9.2019).
 Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Právne a ekonomické súvislosti
elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb (21.-22.10.2019). Aktivita bola
realizovaná v rámci spoločného projektu PrF UMB a EF UMB č. APVV-15-0437.
 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické zámocké dni práva
(14.-15.11.2019, zámok Vígľaš).
 Vedecká konferencia pre doktorandov s názvom Premeny práva v priestore a čase
(30.11.2019).
 Odborný seminár o tvorbe projektov s názvom Projektová činnosť pre inováciu
pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela
(5.12.2019).
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Ďalšie významné podujatia UMB:
NOC VÝSKUMNÍKOV
(27. 9. 2019, Banská Bystrica a Poprad)
Európska noc výskumníkov
13. ročník festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2019, najväčšieho vedeckopularizačného podujatia na Slovensku, sa uskutočnil dňa 27. 9. 2019 v 5 slovenských
mestách. Stovky záujemcov o vedu a inovácie rôznych vekových kategórií mali možnosť
stretnúť sa a vidieť, vedcov prezentovať svoj výskum, svoje úspechy a potenciál, ako môže
veda a inovácie meniť naše životy.
Noc výskumníkov býva paralelne organizovaná v 30 krajinách a vo viac ako 300 mestách po
celej Európe. Ročník 2019 sa niesol v zmysle motta “Život ako ho (ne)poznáme”. Cieľom
festivalu bolo ukázať, že veda ani zďaleka nie je nudná, či príliš komplikovaná, ale naopak,
prináša množstvo dobrodružstiev a nečakané zážitky, ktoré inšpirujú k novým objavom.
Aj tento rok sa na tomto populárnom podujatí predstavila aj Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici. V priestoroch Európa Shopping Center (ESC) v Banskej Bystrici mala UMB
zriadených 10 prezentačných stánkov a uskutočnila 2 vedecko-popularizačné prednášky
rôzneho zamerania (FPVaMV – 1, PdF – 1). Zastúpenie mala UMB na Noci výskumníkov aj
v Poprade (EF UMB). Súčasti UMB hodnotia toto podujatie ako prínosné pre rozvoj vzťahov
s verejnosťou a najmä pre prezentáciu vedy žiakom a študentom základných a stredných škôl.
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TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY
4. – 10. 11. 2019
Týždeň vedy a techniky a Dni vedy a otvorených dverí Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
V dňoch 4. – 10. 11. 2019 sa konal na Slovensku Týždeň vedy a techniky na Slovensku,
ktorý je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti pri CVTI SR. Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky
v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí
o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy
a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho
a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
UMB pripravila v roku 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky spolu 35 podujatí. Aktivity
zahrňovali popularizačné prednášky, prezentácie centier doktorandov a prezentácie študijných
programov. 13. 11. 2019 sa konal Deň otvorených dverí na UMB, ktorého cieľom bolo
prezentovať vedeckovýskumné aktivity jednotlivých katedier a fakúlt UMB širokej verejnosti
i študentom stredných škôl a umožniť záujemcom o štúdium navštíviť pracoviská fakúlt.
Priestory UK UMB boli tiež sprístupnené počas Dní otvorených dverí UMB a navštívilo ich
celkom 740 záujemcov o štúdium.
Viac informácií o Týždni vedy a techniky 2019 nájdete v prehľade podujatí a udalostí na:
https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/tyzden-vedy-a-techniky-na-umb-11824.html

Univerzitná knižnica UMB
80 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí UK UMB
V priebehu roka 2019 zorganizovala 80 UK UMB podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkom
6 182 záujemcov. Informačné vzdelávanie o knižnično-informačných službách UK UMB sa
realizovalo takmer na všetkých fakultách UMB v rámci zápisov študentov prvých ročníkov
a v rámci úvodného stretnutia študentov prvých ročníkov. Zúčastnilo sa ho 1 856 študentov.
Tematické prednášky, výstavy publikácií, predajné výstavy a burza vyradených
dokumentov
V priebehu roka 2019 pripravili pracovníci UK UMB viaceré tematické prednášky, výstavy
publikácií z knižničného fondu UK UMB, predajné výstavy zahraničných vydavateľstiev,
výstavy prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB a burzu
vyradených dokumentov. Otvorenia výstavy k 100. výročiu československej a svetovej
diplomacie jazykov sa zúčastnil minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.
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Zapojenie UK UMB do kampane Open Access Week
UK UMB sa v novembri zapojila do celosvetovej kampane Open Access Week a pripravila
podujatie Open Access Day. Záštitu nad podujatím prevzal prorektor pre vedu a výskum
UMB. Na podujatí okrem pracovníčok UK UMB vystúpili aj pozvaní hostia.
Školenia a prezentácie UK UMB k EIZ
Oddelenie informačných služieb zorganizovalo na podporu využívania licencovaných zdrojov
dostupných na UMB tri školenia vedené zástupcami a školenými trénermi jednotlivých
producentských spoločností (Springer, Gale Cengage a Clarivate Analytics). V spolupráci
s vybranými katedrami a fakultami sa konalo 5 prezentácií EIZ s ukážkami vyhľadávania
a spracovávania výsledkov. Na podporu využívania citačného softvéru CitacePRO bolo
zrealizované jedno školenie. Celkovo sa na týchto podujatiach zúčastnilo 167 používateľov
prevažne študentov končiacich ročníkov (3. a 5. ročník štúdia), študentov tretieho stupňa
štúdia a vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov. Pracovníčka Samovzdelávacieho
centra pri Ekonomickej študovni zrealizovala školenia na prácu s databázami pre 161
študentov Ekonomickej fakulty UMB. UK UMB v spolupráci so zástupcami spoločností
a vydavateľstiev sprostredkovala a propagovala 17 webinárových školení k databázam Web
of Science a Gale Cengage a vzdelávacích webinárov z oblasti otvoreného prístupu a rozvoja
publikačných zručností začínajúcich vedcov a doktorandov.
Deň Európy, Európsky deň jazykov a súťaž Mladý Európan
Európske dokumentačné centrum UK UMB pravidelne organizuje podujatia Deň Európy
a Európsky deň jazykov, na ktorých sa zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl. Druhý
rok sa podieľalo aj na organizácii regionálneho kola súťaže žiakov stredných škôl Mladý
Európan. Tieto podujatia navštívilo celkom 197 záujemcov.
Metodické semináre pre pracovníkov čiastkových knižníc
Oddelenie ochrany fondov v decembri zorganizovalo dva metodické semináre pre
pracovníkov čiastkových knižníc, ktorých sa zúčastnilo 22 poverených pracovníkov.
Stretnutie predstaviteľov knižníc z Banskej Bystrice
Dňa 4. marca 2019 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici predstavitelia
knižníc na území mesta Banská Bystrica za účasti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej
slávnostne zahájili Týždeň slovenských knižníc.
Erasmus Sttaff Week
Počas podujatia Erasmus Staff Week na UMB pripravili pracovníci UK UMB workshop pre
zahraničných účastníkov v anglickom jazyku, na ktorom okrem služieb prezentovali aj témy
ako Podpora vedy a výskumu na UMB, Propagácia univerzitnej knižnice na sociálnych
sieťach a Spolupráca s dobrovoľníkmi.
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Spolupráca UK UMB na organizovaní odborných podujatí
UK UMB spolupracovala na organizovaní medzinárodnej odbornej konferencie o otvorenom
prístupe, repozitároch a uplatňovaní digitálnych technológií v humanitných vedách Innovative
Library in Digital Era (ILIDE) a celoslovenskej knihovníckej konferencie Bibliosféry –
knihovícke sféry dôverné.

