Letí, letí,
všetko, čo má krídla letí,
najrýchlejšie čas.
Pre zvedavé a šikovné deti
začína sa univerzitná škola zas...

UNIVERZITA MATEJA BELA
v Banskej Bystrici
organizuje od

06. – 16. júla 2010

INFORMÁCIE a ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY nájdete na:
www.umb.sk, www.ccv.umb.sk; centrumcv@umb.sk
ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY prijímame do 22.

júna 2010

POZOR! Počet miest limitovaný!!!

na adrese: Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB
Cesta na amfiteáter 1
P. O. BOX 11
974 01 Banská Bystrica
T-Com Exkluzívny internetový partner:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
CENTRUM PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE UMB
Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica

DETSKÁ UNIVERZITA UMB 2010
Študijný program
Utorok 06.07.2010:
•
•
•
•

13.30 - 13.45 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
13.45 – 14.45 – imatrikulácia (zamestnanci CCV UMB)
14.45 – 15.00 - prestávka
15.00 – 16.00 – prednáška: Kedy môžem volať na linku 112 a čo je integrovaný záchranný
systém? (doc. Ing. Mária Seková, PhD.)

Streda 07.07.2010:
• 13.30 - 13.45 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
• 13.45 – 14.45 – prednáška: Záhada problému farbenia máp (doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.)
• 14.45 – 15.00 - prestávka
• 15.00 – 16.00 – prednáška: Ako funguje trh a prečo niektorí sporia a iní si požičiavajú? (Ing.
Michal Rohn)

Štvrtok 08.07.2010:
• 13.30 - 13.45 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
• 13.45 – 14.45 – prednáška: Ako vznikli peniaze a kde ich zobrať? (prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.)
• 14.45 – 15.00 - prestávka
• 15.00 – 16.00 – prednáška: Prečo máme občas trému? (PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD.)

Piatok 09.07.2010:
• 13.30 - 13.45 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
• 13.45 – 14.45 – prednáška: Prečo je komunikácia dôležitá? Ako komunikujeme? (PaedDr. Petra
Jesenská, PhD.)
• 14.45 – 15.00 - prestávka
• 15.00 – 16.00 – prednáška: Otec kult a mama sekta (Mgr. Peter Papšo)

Pondelok 12.07.2010:
• 13.30 - 13.45 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
• 13.45 – 14.45 – prednáška: Aké roly hráme v živote? (PhDr. Miroslav Valica, PhD.)
• 14.45 – 15.00 - prestávka
• 15.00 – 16.00 – prednáška: O kráľovnej, ktorá sa dala uhryznúť hadom (Mgr. Eva Hőhn, PhD.)

Utorok 13.07.2010:
•

13.00 - 16.00 – športové popoludnie: Tanečné a pohybové hry – tradične a netradične (PaedDr.
Júlia Palovičová, PhD., Mgr. Andrea Izáková, PhDr. Ján Palovič, zamestnanci CCV UMB) – športové
aktivity a súťaže v areáli EF UMB, príp. v telocvični EF UMB

Streda 14.07.2010:
• 13.30 - 13.45 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
• 13.45 – 14.45 – prednáška: Môžem byť aj ja hrdinom? (Mgr. Petra Fridrichová, PhD.)
• 14.45 – 15.00 - prestávka
• 15.00 – 16.00 – prednáška: Ako vznikajú čierne diery vo vesmíre? (Mgr. Boris Tomášik, PhD.)

Štvrtok 15.07.2010:
• 13.30 - 13.45 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
• 13.45 – 14.45 – prednáška: Ako vzniká stres a prečo sme niekedy vystresovaní? (PhDr. Anna
Blanáriková)
• 14.45 – 15.00 - prestávka
• 15.00 – 17.00 – Veľký kvíz Detskej univerzity UMB 2010 (zamestnanci CCV UMB)

Piatok 16.07.2010:
• 14.15 - 14.30 – prezentácia účastníkov DU, budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, BB
• 14.30 – 15.15 – nácvik Slávnostných promócií (Aula Rotunda, EF UMB)
• 15.30 – 16.30 – Slávnostné promócie študentov DU UMB 2010

Organizátor podujatia: Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici

Spoluorganizátor podujatia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Poznámka organizátora: všetky prednášky (pokiaľ nie je uvedené inak) sa konajú v novej budove Ekonomickej
fakulty UMB v B. Bystrici (býv. Fakulta financií UMB), Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

Zmena programu vyhradená.

T-Com Exkluzívny internetový partner:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
CENTRUM PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE UMB
Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica

Detská univerzita UMB 2010 (06. – 16. 07. 2010)
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Meno a priezvisko:
Škola:
Ukončený ročník:

Vek:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Miesto narodenia:

Trvalé bydlisko:
Veľkosť trička: (S, M, L...)

Výška dieťaťa v cm:

Kontakt na zák. zástupcu: tel.:/mob.:
E-mail:

Upozornenie: Prihláška je záväzná, ak je:
-

vyplnená, podpísaná a doručená v termíne do 22.06.2010,
včas uhradený poplatok 35,- € s DPH.

Poplatok je možné uhradiť bezhotovostne na číslo účtu: 7000180867/8180, Štátna pokladnica, var. symbol:
10801 (vždy uvádzajte) najneskôr do 22.06.2010.
Adresát: Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Národná 12, 974 01 B. Bystrica.
Do správy pre adresáta uveďte: priezvisko dieťaťa, DU 2010

Vyplnenú a podpísanú prihlášku (spolu s dotazníkom a kópiou dokladu o úhrade) zašlite najneskôr
do 22.06.2010 na adresu uvedenú v hlavičke prihlášky, prípadne zoskenovanú pošlite mailom na adresu:
centrumcv@umb.sk alebo faxom na číslo: 048/446 6812.
Prihlášky bez náležitostí a prihlášky, ku ktorým nebude uhradený poplatok, budú vyradené.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nízkeho počtu záujemcov podujatie zrušiť, v tomto prípade
budú uhradené poplatky vrátené.
Spracovateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB,
Ing. K. Tlášková, Ing. M. Brincková

Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica –

Účel spracovania údajov:
Osobné údaje budú spracované za účelom zabezpečenia účasti prihlásených na aktivite: Detská univerzita UMB 2010 (ďalej len „DU 2010“) a ďalších
náležitostí súvisiacich s aktivitami v rámci DU 2010 vrátane zabezpečenia úrazového poistenia účastníkov (rodné číslo). Osobné údaje nebudú zverejňované.
Spracovanie údajov bude neautomatizované formou – zoznam prihlášok, následne výber údajov pre automatizované spracovanie pre štatistické účely.
Prihlášky budú zlikvidované po skončení účelu spracovania t.j. po ukončení DU 2010 a uzavretí administratívnej agendy súvisiacej s DU 2010, skartáciou
prihlášok v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo podľa §20 zákona o ochrane osobných údajov, písomne sa informovať
na stav spracovania svojich osobných údajov a spracovateľ im podľa §21 bezplatne do 30 dní písomne odpovie.

Prehlásenie zákonného zástupcu:
Svojím podpisom potvrdzujem, že osobné údaje účastníka sú pravdivé a aktuálne. Účastníci aktivity, resp. ich zákonní zástupcovia boli oboznámení s tým, že
osobné údaje (vrátane rodného čísla) budú poskytnuté na spracovanie Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - Centru pre celoživotné vzdelávanie
UMB, ktoré s nimi bude nakladať v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších dodatkov.

.......................
Dátum

.......................................................
Meno a priezvisko zák. zástupcu

........ .......................................
Podpis zákonného zástupcu

Príloha: Dotazník
Tel.:
048/ 446 6811

Fax:
048/ 446 6812

E-mail:
centrumcv@umb.sk

Web:
www.ccv.umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
CENTRUM PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE UMB
Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica

DOTAZNÍK
Vážení rodičia,
Vaše dieťa prejavilo záujem stať sa študentom IV. ročníka Detskej univerzity UMB 2010
(06. – 16. 07. 2010).
Pre jej zdarný priebeh chceme bližšie spoznať Vaše dieťa, preto si dovoľujeme položiť Vám niekoľko
otázok.
V úvode uveďte meno Vášho dieťaťa a školu, ktorú navštevuje:

1. Vyžaduje zdravotný stav Vášho dieťaťa z našej strany nejakú zvláštnu pozornosť (alergia,
diabetes, epilepsia, astma, užívanie liekov a iné), konkrétne uveďte:

2. Akú zdravotnú poisťovňu má Vaše dieťa? (Uveďte názov)

3. Ako trávi Vaše dieťa voľný čas, aké sú jeho dominantné záujmy?

Doplnkové informácie, ktoré by sme mali vedieť:

Ďakujeme za vyplnenie dotazníkových otázok.
V Banskej Bystrici, dňa: ..........................

.......................................
Podpis rodiča

Tel.:
048/ 446 6811

Fax:
048/ 446 6812

E-mail:
centrumcv@umb.sk

Web:
www.ccv.umb.sk

INFORMÁCIA PRE RODIČOV
„DETSKÁ UNIVERZITA UMB 06. - 16. 07. 2010“
Príchod (prezentácia účastníkov):
- v čase 13:30 – 13:45 hod. okrem:
- 13.07.2009 (uto) → 13:00 hod.
- 16.07.2009 (pia) → 14:15 - 14:30 hod.
Miesto pobytu:

podľa štud. programu (www.umb.sk, www.ccv.umb.sk)
nová budova EF UMB – vestibul (Cesta na amfiteáter 1)

Doprava detí: individuálna
Strava: individuálna
Poistenie: úrazové poistenie zabezpečené Univerzitou Mateja Bela v B. Bystrici
Odchod:
- o 16:00 hod. z miesta programu, okrem:
- 15.07.2010 (štv) – „Veľký kvíz“ odchod o 17.00 hod.
- 16.07.2009 (pia) - odchod o 16.30 hod.
Čo deťom určite pribaľte:
- pitný režim (bude zabezpečený čiastočne)
- šiltovku, príp. slnečné okuliare, športové oblečenie (na 13.07.2010)
- preukaz poistenca
Neodporúčame: !!! vreckové hry, ostré predmety, drahé predmety!!!
Informácie o DU 2010:
- denne v čase 9:00-12:00 hod.
- na tel.: 048/446 6811 (M. Brincková, K. Tlášková)
- e-mail: centrumcv@umb.sk

