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Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Cieľom dňa otvorených dverí je umožniť záujemcom o štúdium vrátane širšej odbornej verejnosti
navštíviť pracoviská fakulty, dozvedieť sa osobne informácie o podmienkach štúdia, študijných
programoch, prehliadnuť si priestory fakulty a zúčastniť sa sprievodných akcií. Odporúčame, aby
väčšie skupiny študentov stredných škôl ohlásili svoj príchod vopred kontaktnej osobe na fakulte.
Miesto:
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Ladislav Klement, PhD., ladislav.klement@umb.sk, 048/446 2150
Ing. Vladimír Hiadlovský, vladimir.hiadlovsky@umb.sk, 048/446 2130
Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Janka Hrdinová, rozvoj@fhv.umb.sk, 048/446 7418
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Kontakt: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., jan.koper@umb.sk, 048/446 1224
Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Marek Drimal, PhD., drimal@fpv.umb.sk, 048/446 1432
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., pjusko@pdf.umb.sk, 048/446 4224
Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica
Kontakt: JUDr. Pavel Kypta, PhD., pavel.kypta@umb.sk, 048/446 3113
24. 11. – 3. 12. 2010
Etická výchova v cykle odborných prednášok
Prednášky vedú členovia Katedry etickej a občianskej výchovy.
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Ľubica Hajnalová Buvalová, lhajnalova@pdf.umb.sk, 048/446 4317

24. 11. – 10. 12. 2010
DeProfil 2010 (Prezentačná výstava autorských prác doktorandov Katedry výtvarnej tvorby a
edukácie)
Autorské práce doktorandov 1. roku študijného odboru Didaktika výtvarného umenia.
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Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica, blok C, komunikačný priestor
Kontakt: doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., juhel@pdf.umb.sk, 048/446 4230

24. 11. – 15. 12. 2010
Skúšobný prístup do databázy GREENR
GREENR – Global Reference on the Environment, Energy and Natural Resources predstavuje zdroj
klasických aj multimediálne spracovaných informácii o vývoji novovznikajúcich zelených
technológii, problematike životného prostredia a trvale udržateľného vývoja.
Organizátor: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Albertina icome
v Bratislave
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Skúšobný prístup do databázy GRZIMEK ANIMAL SCIENCE
Multimediálna a interaktívna databázová podoba slávnej sedemnásťzväzkovej encyklopédie
Grzimek's Animal Life Encyclopedia sprístupnená vydavateľstvom GALE v elektronickej podobe.
Organizátor: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Albertina icome
v Bratislave
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

24. 11. – 21. 12. 2010
Skúšobný prístup do databázy Bergmann/Schaefer Physik Online
Elektronická verzia klasickej príručky fyziky v nemčine. Pokrýva všetky odbory fyziky vrátane
aplikovanej a experimentálnej fyziky. Pravidelne sa aktualizuje a dopĺňa o najnovšie poznatky
z odboru. Problematiku fyziky popisuje zrozumiteľným spôsobom a je určená hlavne študentom.
K dispozícii je podrobný register hesiel.
Organizátor: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a spoločnosť
SUWECO v Bratislave
Miesto: Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

25. 11. 2010
9.00 – 17.00 hod.
INTERPOLIS ´10
Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Tradičná
konferencia zameraná na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti doktorandov denného
a externého štúdia a mladých vedeckých pracovníkov. Obsahom konferencie je problematika
medzinárodných vzťahov, politológie, verejnej politiky, verejnej správy a práva.
Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Právnická fakulta UMB
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, B. Bystrica,
miestnosť P4
Kontakt: Mgr. Juraj Cintula, juraj.cintula@umb.sk, 048/446 1246
14.00 – 17.00 hod.
Výsledky vedy a výskumu Katedry psychológie PF UMB a spolupracujúcich pracovísk
v praxi (III.)
Odborný seminár sa organizuje v spolupráci so zamestnancami pracovníkmi praktických pracovísk.
Jeho cieľom je prezentovať výsledky vedeckého bádania na pôde PF ako aj v rámci praxe,
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propagovať činnosť Katedry psychológie, prehĺbiť spoluprácu akademického a praktických
pracovísk.
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica, budova C, 209
Kontakt: doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD., joravcova@pdf.umb.sk
15.30 hod.
MALÉ PÍSMENKÁ VEĽKÉ PRAVDY O ZDRAVÍ (doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.)
Pozývame Vás na posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy, techniky a umenia do Vedeckej
kaviarni, ktorá sa uskutoční v rámci projektu VEDA V CENTRE v priestoroch Rektorátu UMB. Po
skončení bude voľna diskusia s prednášajúcou a ďalšími zúčastnenými. Rezervácie nahláste
najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk.
Organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centrum vedecko-technických informácií
SR v Bratislave
Miesto: v priestoroch Rektorátu UMB, Národná 12, Banská Bystrica

26. 11. 2010
Medzinárodná vedecká konferencia „Súčasné výzvy v riadení podniku II.“
Stretnutie odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Veda, výskum a študijný odbor Verejná ekonomika a služby verzus odborní poradcovia
stredných škôl
Konzultácie o špecifikách vedy, výskumu a vzdelávania v študijnom odbore verejná ekonomika
a služby; uplatnenie absolventov odboru.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Kontakt: doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., stefan.hronec@umb.sk,
Ing. Jana Štrangfeldová, PhD., jana.strangfeldova@umb.sk
29. 11. 2010
10.00 hod.
Postavenie práva v spoločnosti
Cieľom je oboznámiť verejnosť, resp. záujemcov o štúdium práva s postavením práva
v spoločnosti.
Miesto: Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica
Kontakt: JUDr. Soňa Kubincová, PhD., sona.kubincova@umb.sk
10.00 – 10.45 hod.
Regionálna analýza znečistenia ovzdušia chemickými zlúčeninami v okresoch SR
(RNDr. Samuel Koróny, PhD.)
Cieľom prednášky je regionálna analýza znečistenia ovzdušia slovenských okresov tuhými
emisiami, oxidom siričitým, oxidmi dusíka a oxidom uhoľnatým v roku 2008 z pohľadu štatistiky.
V prvej časti sú uvedené základné informácie o zdroji údajov a ich vecnom, časovom
a priestorovom vymedzení. Na základe exploračnej analýzy dát sme zistili, že najviac znečistenými
okresmi Slovenska sú Košice, Bratislava a Prievidza. Pomocou zhlukovej analýzy sme našli šesť
zhlukov okresov, ktorých interpretácia je možná v spojení s dostupnými údajmi o najväčších
znečisťovateľoch ovzdušia.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica 1.
Poschodie
Kontakt: samuel.korony@umb.sk
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11.00 – 11.45 hod.
Vývoj chudoby na Slovensku v rokoch 2005 – 2009 podľa štatistických indikátorov
EU SILC a nástroje sociálnej politiky na jej zmierňovanie (Ing. Katarína Jakab, PhD. –
Ing. Erika Ľapinová, PhD.)
Prednáška súvisí s prebiehajúcim rokom 2010, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Priblíži Slovensko v štatistikách a indikátoroch monetárnej
chudoby a sociálnej exklúzie. Zároveň navrhne nástroje, ktoré môže sociálna politika používať na
zmiernenie týchto negatívnych javov v spoločnosti.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica 1.
poschodie
Kontakt: katarina.jakab@umb.sk
12.00 – 12.45 hod.
Žijeme v konzumnej spoločnosti? (doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.)
Odkedy môžme hovoriť o konzumnej spoločnosti? Aké sú charakteristiky konzumnej spoločnosti?
Nielen o konzume tovarov, ale aj služieb a voľného času... Turista ako spotrebiteľ par excellence.
Diéty, fitness, návody na krásu a život – ako sme v konzumnej spoločnosti manipulovaní a kým....
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica 1.
poschodie
Kontakt: ivan.chorvat@umb.sk

29. 11. – 3. 12. 2010
8.00 – 15.00 hod.
Otvorená škola – vybrané prednášky a semináre členov katedry
Vybrané prednášky a semináre členov katedry, ktoré poskytnú čiastočný prehľad o prednášajúcich
a diskutujúcich témach, ktoré sú súčasťou študijných programov gestorových Katedrou
elementárnej a predškolskej pedagogiky.
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD., adouskova@pdf.umb.sk, 048/446 4851
Okrúhly stôl doktorandov (prezentácia výskumných projektov všetkých študentov)
Prezentácia výskumných projektov všetkých študentov.
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., mpazurik@pdf.umb.sk, 048/446 4518
„Zapojenie doktorandov do riešenia výskumných projektov a prezentácia ich výsledkov“
Seminár doktorandov 2. a 3. roka štúdia – prezentácia priebežných výsledkov z riešenia
výskumných projektov doktorandmi.
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: prof. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD., lubica.svantnerova@umb.sk
„Realizácia individuálnych študijných plánov doktorandov schválených v odborových
komisiách jednotlivých študijných odborov o spolupráci so školiteľom“
Seminár doktorandov 1. roka štúdia k splneniu študijnej a vedeckej časti individuálneho študijného
plánu doktoranda.
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: prof. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD., lubica.svantnerova@umb.sk
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„Systém politiky ochrany a využívania výsledkov duševného vlastníctva UMB“
Prednášky pre doktorandov.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Centrum rozvoja doktorandov, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Barbora Babiaková, PhD., barbora.babiakova@umb.sk

30. 11. 2010
9.00 – 9.45 hod.
Kultúrna a sociálna diverzita v súčasnej spoločnosti (PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.)
Prednáška
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: alexandra.bitusikova@umb.sk
10.00 – 10.45 hod.
Kultúrne dedičstvo Slovenska (doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.)
Teoretický úvod, v ktorom bude venovaná pozornosť jednotlivým druhom kultúrneho dedičstva
vzhľadom k ich charakteristike a triedeniu. V ďalšej časti budú stručne dokumentované vybrané
inštitúcie, ktoré sa problematikou zaoberajú aj s ukážkami foriem prezentácií.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: jolana.darulova@umb.sk
10.00 – 12.00 hod.
Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch
Individuálne konzultácie pre používateľov Univerzitnej knižnice UMB, zamerané na stratégiu
vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch.
Miesto: Univerzálna študovňa Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
10.00 – 15.00 hod.
Záujmové vzdelávanie dospelých
Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou Prezentácia čiastkových výsledkov riešenia grantovej
úlohy VEGA „Teoreticko-metodologické aspekty skúmania súčasného stavu a perspektív
záujmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie“. Na seminári vystúpia
riešitelia grantovej úlohy z Pedagogickej fakulty UMB a prizvaní odborníci z Národného
osvetového centra ako aj popredný odborník v oblasti záujmového vzdelávania dospelých Dr. M.
Šerák, PhD. z Karlovej Univerzity v Prahe. Prezentácia bude prístupná aj študentom odboru
andragogika.
Miesto: Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica, blok C
Kontakt: doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, mkryston@pdf.umb.sk, 048/446 4611
Mgr. Jana Korčoková, jkorcokova@pdf.umb.sk, 048/446 4612
11.00 hod.
Preklad žánru umelej rozprávky v nemeckej a severskej literatúre (Dr. Milan Žitný, PhD.)
Prednáška
Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, Ružová 14, Banská Bystrica
Kontakt: PhDr. Mária Bieliková, PhD., bielikova.maria@fhv.umb.sk, 048/446 4145
11.00 – 11.45 hod.
Tradičná ľudová kultúra na Slovensku (PhDr. Katarína Koštialová, PhD.)
Prednáška
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Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: katarina.kostialova@umb.sk
12.00 – 12.45 hod.
Žena v tradičnej kultúre Slovenska: menštruácia, panenstvo a materstvo (Mgr. Kamila
Beňová)
Prednáška sa bude zaoberať tradičnou roľníckou rodinou a zameria sa na statusy a role, ktoré v nej
žena zastávala. Poukáže na rodové rozdiely v sociálnych vzťahoch medzi ženami a mužmi v
rôznom období ich života. Ďalej sa zameria na oblasti ženského života - menštruáciu, panenstvo a
materstvo, ktoré boli do veľkej miery zaťažené vysokou mierou tabuizácie, čo si ukážeme na
konkrétnych príkladoch z obradového systému. Spolu sa pokúsime zistiť, či a v akej podobe
pretrvali tieto hodnotové orientácie tradičnej kultúry do súčasnosti, a či a aký vplyv majú na náš
život v modernej spoločnosti.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: kamila.benova@umb.sk
13.00 – 13.45 hod.
Potrebuje súčasný človek k svojmu životu poéziu? (PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová,
PhD.)
Prezentácia spirituálno-reflexívnej literatúry na príklade poézie autorov, prihlasujúcich sa
k evanjelickej
a. v. cirkvi, jej obsahové a umelecké spracovanie.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: slavomira.ocenasova@umb.sk
13.00 – 14.00 hod.
Aká si mi krásna ... (doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.)
Prednáška: Trochu matematiky k dôchodkovému systému na Slovensku.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
17.00 – 17.45 hod.
Vedecká hračka – netradičný prostriedok edukácie v etickej výchove
Študenti navštívia expozíciu „Vedecká hračka“. Cieľom je poukázať na možnosti rozvoja
osobnostných, sociálnych a morálnych kompetencií žiakov v sekundárnom vzdelávaní.
Organizátor: Katedra etickej a občianskej výchovy – Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Pedagogická
fakulta UMB
Miesto: Vedecká hračka, Kukučínova 8, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Ľubica Hajnalová Buvalová, lhajnalova@pdf.umb.sk, 048/446 4317
"Učiteľ prekladateľom, prekladateľ učiteľom"
Zámerom podujatia je poskytnúť príležitosť študentom cudzích jazykov našej fakulty, ako aj
záujemcom
z radov študentov stredných škôl, vyskúšať si v práci prácu učiteľa a prácu prekladateľa/tlmočníka.
Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, Ružová ulica 14 (predbežne), Banská Bystrica
Monetárna politika v pokrízovom období
Prednáška predstaviteľ INEKO v rámci predmetu verejné financie.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Kontakt: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD., jan.sebo@umb.sk

7

1. 12. 2010
9.00 – 9.45 hod.
Krajina – Únosnosť a využívanie krajiny (prof. RNDr. Rudolf Midriak, DrSc.)
Prezentácia sa bude venovať fenoménom: krajina – ekologická únosnosť – krajinný potenciál –
zraniteľnosť a zaťaženie krajiny – typy krajiny v Slovenskej republike (nížinná, kotlinová,
vrchovinová, hornatinová a veľhornatinová krajina – ich možné zaťaženie, resp. využívanie;
štruktúra krajiny SR).
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: rudolf.midriak@umb.sk
9.00 – 12.00 hod.
Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej
republiky do Hospodárskej a menovej únie
Na vedeckom seminári vystúpia riešitelia rovnomenného projektu VEGA, ktorí oboznámia
účastníkov so svojimi čiastkovými výsledkami tak z makroekonomického (nekonvenčné nástroje
menovej politiky ECB, nové trendy v regulácii finančného trhu, metamorfózy globálnej krízy), ako
aj mikroekonomického pohľadu financií (islamské bankovníctvo, aktuálny vývoj na finančných
trhoch) a načrtnú ďalšie perspektívy ich výskumu.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, miestnosť č. 225
9.00 – 12.00 hod.
Skúsenosti a otázky k tvorbe vedeckého projektu
Vedecký seminár doktorandov katedry andragogiky za účasti vedeckej osobnosti z oblasti
metodológie vied o výchove. Identifikácia potrieb vzdelávania v oblasti metodológie vied
o výchove v doktorandskom štúdiu.
Miesto: Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica, blok C
Kontakt: Mgr. Jana Korčoková, jkorcokova@pdf.umb.sk, 048/446 4612
9.00 – 15.00 hod.
Spoločne proti HIV/AIDS 1. december – Medzinárodný deň boja proti AIDS
Katedra sociálnej práce PF UMB v spolupráci s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva
organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti AIDS informačnú kampaň, zameranú na
prevenciu HIV/AIDS.
Organizátor: Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB a OZ Centrum dobrovoľníctva
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
10.00 hod.
On-line školenie k databáze EBSCOhost prostredníctvom konferencie WebEx
Praktické školenie na vyhľadávanie v databáze EBSCO prostredníctvom online konferencie
WebEx.
Miesto: Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
10.00 – 10.45 hod.
Ekologický výskum v lokalite Podlavické výmole pri Banskej Bystrici (Ing. Drahomíra Hladká,
PhD. – Ing. Peter Sabo, CSc.)
Lokalita Podlavické výmole bola vybraná ako demonštračný objekt pre ekologický výskum na
základe sledovania vegetácie a ekofyziologických charakteristík. Ide o floristicky veľmi zaujímavé
územie, ktoré bolo pred 100 rokmi zalesnené prevažne borovicou čiernou a ďalšími drevinami ako
borovica sosna, agát, buk. Počas mnohých rokov došlo k zmenám vegetačného krytu, k prirodzenej
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sukcesii a uvedené územie slúži ako modelová študijná a výskumná plocha, kde aj v súčasnom
období pokračujú výskumné aktivity.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
11.00 – 11.45 hod.
Súčasné problémy ochrany prírody Tatranského národného parku
(prof. RNDr. Ivan Voločšuk, DrSc.)
Príroda TANAPu bola v r. 2004 postihnutá najväčšou vetrovou kalamitou, ale ohrozenie prírody
spôsobil človek nadmernou výstavbou lanoviek, zjazdoviek a obslužných zariadení v okolí
Tatranskej Lomnice, Smokovcov a Štrbského Plesa. Prednáška o ochrane a budúcnosti TANAPu.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
12.00 – 12.45 hod.
Hydrický potenciál krajiny (Ing. Tomáš Lepeška, PhD.)
Budú predstavené hydrické funkcie krajiny, jej vplyv na zadržanie vody (zrážok), využitie
hydrického potenciálu krajiny pri posudzovaní ľudských aktivít v povodí, možnosť jeho využitia
pre ciele integrovaného manažmentu povodí. Prezentované budú aj niektoré možnosti zadržania
vody v krajine, čiastočne i protipovodňová ochrana území.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: tomas.lepeska@umb.sk
Vedecké zasadnutie Katedry verejnej ekonomiky EF UMB k výskumnej a projektovej
činnosti s dôrazom na aktivity doktorandov
Diskusia o perspektívach KVE a jej doktorandov v oblasti výskumu a tvorby.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Kontakt: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., gabriela.korimova@umb.sk
Súčasná slovenská literárna komparatistika – najnovšie trendy v literárnovednom výskume
(Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)
Prednáška slovenského literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga Mgr. Róberta Gáfrika, PhD.,
vedúceho Oddelenia literárnej komparatistiky v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave,
o súčasnej situácii v slovenskej literárnej komparatistike a o najnovších trendoch vo výskume
literárnej vedy.
Miesto: Fakulta humanitných vied UMB, Ružová 14, Banská Bystrica
Kontakt: PhDr. Mária Bieliková, PhD., bielikova.maria@fhv.umb.sk, 048/446 4145

1. – 18. 12. 2010
8.00 – 19.00 hod.
Štefan Osuský – veľký slovenský diplomat, spolutvorca Česko-Slovenska a Spoločnosti
národov
Medzinárodný slovensko-britský výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice v Martine
a Diplomatického múzea Ministerstva zahraničných vecí SR pri príležitosti 120. výročia narodenia
diplomata Š. Osuského. Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB,
Slovenská národná knižnica v Martine a Diplomatické múzeum Ministerstva zahraničných vecí SR.
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica,
spoločenská miestnosť
Kontakt: doc. PhDr. Peter Terem, PhD., mim. prof., peter.terem@umb.sk, 048/446 1226
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2. 12. 2010
9.00 – 9.45 hod.
Kde hľadať svoje korene (PhDr. Ján Žilák, CSc.)
Využite rôznych archívnych dokumentov, matrík, dikálnych súpisov, súpisov duš, fotografií ako aj
podkladov z rodinných archívov – sobášne a úmrtné oznámenia, rôzne vysvedčenia a potvrdenia
pri rekonštrukcii zvoleného rodu.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: jan.zilak@umb.sk
9.00 – 10.30 hod.
O dynamike v dvoj-regionálnom modeli pri pevnom výmennom kurze
Seminár Dynamické modely v ekonómii bude zavedený a analyzovaný Asadov dvoj-regionálny
makroekonomický model popisujúci vývoj outputu, fyzického kapitálu a množstvá peňazí
v skúmaných regiónoch za predpokladu pevného výmenného kurzu. Budú nájdené postačujúce
podmienky pre stabilitu jeho rovnovážneho stavu a nájdené postačujúce podmienky pre existenciu
hospodárskych cyklov v okolí rovnovážneho stavu.
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, knižnica KKMIS, 3.
posch.
10.00 hod.
Prezentácia vyhľadávacieho portálu scientia.sk
Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk je jedným z výstupov národného projektu
NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom). Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z
jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných
zdrojoch.
Organizátor: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centrum vedeckotechnických informácií v Bratislave.
Miesto: Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
10.00 – 10.45 hod.
Antropogénne vytvorené mokrade regionálneho významu v Ipeľskej kotline
(PaedDr. Pavel Hronček, PhD.)
Národný zoznam mokradí Slovenska (watlands of te Slovak republic) zaznamenáva všetky mokrade
bez rozdielu v genéze vzniku. Sú v ňom zahrnuté aj mokrade podmienené alebo vytvorené
človekom. V Ipeľskej kotline sa nachádza 12 mokradí regionálneho významu z toho len tri
môžeme považovať za kvázi prirodzené. Ide o dva úseky pôvodného toku Ipľa a o dolný tok
Stracinského potoka. Tri mokrade, ktorých vznik podmienil svojou činnosťou človek sú dokonca
chránené ako maloplošné chránené územia v kategórii prírodná rezervácia (PR Kiarovský močiar,
PR Ipeľské hony a PR Ryžovisko), čo Zákon o ochrane prírody de facto vylučuje.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: pavel.hroncek@umb.sk
10.00 – 12.00 hod.
Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch
Individuálne konzultácie pre používateľov Univerzitnej knižnice UMB, zamerané na stratégiu
vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch.
Miesto: Univerzálna študovňa Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
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10.30 – 13.00 hod.
Biológia & ekológia – The best of 2010
Výber najlepších 6 prednášok členov katedry biológie a ekológie z domácich a medzinárodných
konferencií v r. 2010.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
11.00 – 11.45 hod.
Banícka a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici a jej najvynikajúcejší profesori
(doc. Ing. Ivan Herčko, CSc.)
Prednáška
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: ivan.hercko@umb.sk
12.00 – 12.45 hod.
Bezdomovectvo a Banská Bystrica (RNDr. Tomáš Chorvát, PhD.)
Téma bezdomovectva po zmenách v postsocialistickom transformačnom období nabrala na
aktuálnosti aj na Slovensku. Niežeby tento fenomén v našich podmienkach predtým nejestvoval, ale
nové pomery spôsobili, že sa medzi bezdomovcami ocitlo výrazne viac ľudí. V prednáške sa
budeme venovať príčinám tohto javu a prístupom k jeho riešeniu najmä v Banskej Bystrici.
Miesto: knižnica Ústavu vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 1.
poschodie
Kontakt: tomas.chorvat@umb.sk
17.00 hod.
Čo sa deje v CERNe (Dr.rer.nat. Boris Tomášik)
Pozývame Vás na posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy, techniky a umenia do Vedeckej
kaviarne, ktorá sa uskutoční v rámci projektu VEDA V CENTRE v priestoroch Rektorátu UMB. Po
skončení bude voľná diskusia s prednášajúcim a ďalšími zúčastnenými. Rezervácie nahláste
najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk.
Organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centrum vedecko-technických informácií
SR v Bratislave
Miesto: v priestoroch Rektorátu UMB, Národná 12, Banská Bystrica
17.00 – 17.45 hod.
Vedecká hračka – netradičný prostriedok edukácie v etickej výchove
Študenti navštívia expozíciu „Vedecká hračka“. Cieľom je poukázať na možnosti rozvoja
osobnostných, sociálnych a morálnych kompetencií žiakov v sekundárnom vzdelávaní.
Organizátor: Katedra etickej a občianskej výchovy – Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Pedagogická
fakulta UMB
Miesto: Vedecká hračka, Kukučínova 8, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Ľubica Hajnalová Buvalová, lhajnalova@pdf.umb.sk, 048/446 4317
Klub regionalistov
Prezentácia, výmena a diskusia poznatkov domácich odborníkov v oblasti regionálnej politiky,
regionálneho a vidieckeho rozvoja, regionálnych disparít, inštitúcií pôsobiacich v uvedených
oblastiach.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, poslucháreň č. 111
Kontakt: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., radoslav.koziak@umb.sk,
Ing. Jozef Krnáč, PhD., jozef.krnac@umb.sk
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Výchovný predvianočný koncert inštrumentálnej zložky súboru Mladosť
Výchovný predvianočný koncert inštrumentálnej zložky súboru Mladosť.
Organizátor: Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta UMB.
Miesto: Zrkadlová sieň, resp. vybraná ZŠ, SŠ
Kontakt: prof. Mgr. Belo Felix, PhD., bfelix@pdf.umb.sk, 048/446 4515,
doc. Mgr. Art. Pavol Tužinský, ptuzinsky@pdf.umb.sk, 048/446 4525

3. 12. 2010
9.00 – 10.00 hod.
Chémia pod Urpínom (prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.)
Prednáška: Príprava východiskových látok potrebných na syntézu 5-(3,5-bibrómfenyl)-2-(2metoxy-5-etylsulfonylfenylamino)-1,3-oxazolu.
(doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc.)
Prednáška: Syntéza a štúdium vlastností vybraných heterocyklických zlúčenín s potenciálnou
antineoplastickou aktivitou: využitie cross-coupling reakcií.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
10.00 – 14.00 hod.
Prezentácia výsledkov vedy a výskumu Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF
UMB
Prezentácia sa zameria na oboznámenie účastníkov o výsledkoch vedy a výskumu Katedry
elementárnej a predškolskej pedagogiky za uplynulé roky ako aj o vedecko-výskumných aktivitách
plánovaných v blízkej budúcnosti.
Miesto: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13,
Banská Bystrica, zasadačka katedry
Kontakt: Mgr. Mariana Cabanová, PhD., mcabanova@pdf.umb.sk, 048/446 4863
11.00 – 12.00 hod.
Prírodovedné kolokvium (doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.)
Prednáška: Čo má chémia spoločné s biológiou a cievami.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
8. 12. 2010
9.00 – 12.00 hod.
Stretnutie didaktikov a cvičných učiteľov
Pracovné stretnutie zamerané na reflexiu spolupráce didaktikov PF UMB participujúcich na výučbe
príslušných študijných programov, ktoré garantuje Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
a cvičných učiteľov, ktorí participujú na vedení študentov na pedagogickej praxi.
Miesto: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská
Bystrica, zasadačka katedry
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

http://www.umb.sk

Ekonomická fakulta UMB

http://www.ef.umb.sk

Fakulta humanitných vied UMB

http://www.fhv.umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

http://www.fpvmv.umb.sk

Fakulta prírodných vied UMB

http://www.fpv.umb.sk

Pedagogická fakulta UMB

http://www.pdf.umb.sk

Právnická fakulta UMB

http://www.prf.umb.sk

Univerzitná knižnica UMB

http://www.library.umb.sk

Ústav vedy a výskumu UMB

http://www.uvv.umb.sk
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