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Milé študentky, milí študen  , 

zapísali ste sa na štúdium Vášho študijného programu a stali ste 
sa členmi akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Ako riadnym študentom vysokej školy Vám prislúchajú 
všetky práva a povinnos   stanovené v zákone o vysokých školách 
a konkrétne určené v univerzitnom študijnom poriadku. 

Voľba študijného programu a vysokej školy je významným rozhodnu  m. Predovšetkým 
bude mať dopad na najbližšie roky, ktoré prežijete na univerzite. Ovplyvní však aj celú 
Vašu profesionálnu kariéru. Je preto veľmi dôležité, akým smerom sa budete uberať, na čo 
sa počas štúdia špecializujete, aké predmety si vyberiete, aké možnos   v štúdiu využijete. 
Verím, že študijný program, ktorý ste si zvolili, naplní Vaše predstavy a očakávania. 

Rozhodli ste sa študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je členskou 
univerzitou Európskej asociácie univerzít a signatárkou Magna Charta Universitatum. 
Sme moderná univerzita, rešpektujúca akademické hodnoty a princípy inš  tucionálnej 
autonómie. Vytvárame priestor na vzdelávanie, odbornú prax, vedecký výskum a ak  vne 
angažovanie sa v živote miestnej komunity.

Staviame na dlhoročnej tradícii vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici. Na našich 
šies  ch fakultách prinášame pestrú ponuku akreditovaných študijných programov vo všetkých 
troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Štúdiom Vás bude sprevádzať mnoho kvalifikovaných 
pedagógov, odborníkov z mimouniverzitného prostredia a vedeckých osobnos  . Aj oni svojou 
mierou prispejú k tomu, aby ste štúdium na Univerzite Mateja Bela mohli hodno  ť ako 
správnu cestu k Vášmu úspechu v praxi.

Vysokoškolské štúdium však neznamená iba úspešne zvládnuť základné povinnos   
predpísané v študijnom pláne. Prináša aj množstvo ďalších príležitos   rozvinúť svoj osobný 
potenciál. Máte možnosť využiť ich tak, aby ste vybočili zo sivého priemeru, zvýraznili 
svoje silné stránky a vytvorili si výbornú štartovaciu líniu do pracovného života. 

Odporúčam Vám najmä využiť príležitosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Univerzita 
Mateja Bela má množstvo partners  ev s univerzitami v Európe i mimo nej. Veľká väčšina 
z nich ponúka možnosť prijať Vás na semestrovú študijnú mobilitu alebo na štúdium 
spoločného študijného programu. Cestou k hľadaniu a využívaniu takýchto príležitos   
môžu byť pre Vás aj ak  vity študentských organizácií pôsobiacich na fakulte a na univerzite. 

Milí študen  , milé študentky, úprimne Vám želám, aby vysokoškolské štúdium naplnilo 
Vaše očakávania, aby ste v ňom boli úspešní a aby ste sa utvrdili v presvedčení, že idete 
správnou cestou. Prajem Vám pevné zdravie, životnú rovnováhu a otvorenú myseľ 
pre štúdium. Nech akademický rok 2021/2022 je pre Vás rokom úspešne zvládnutých 
povinnos  , nových skúsenos   a neopakovateľných momentov, ktoré Vám ostanú v pamä   
vždy spojené s vysokoškolským štúdiom.   

               doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
               rektor



Z histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

4 www.umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zriadená 
k 1. júlu 1992 zákonom Slovenskej národnej rady 
č. 139/1992 Zb. zo dňa 27. februára 1992, a to zlúčením 
Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu 
v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. 
Akademický rok 1992/1993 bol prvým akademickým 
rokom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Banská Bystrica má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 13. storočí existovala 
v meste farská, neskôr mestská škola. V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium 
a v tom istom storočí i evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr ako 
rektor pôsobil Matej Bel, podľa ktorého je pomenovaná univerzita.

Matej Bel (1684 – 1749) bol autorom mnohých vedeckých, pedagogických, vlas  vedných, 
fi lozofi ckých a cirkevno-náboženských diel. Jeho trvalým odkazom je postulát 
národnostnej rovnoprávnos  , náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov, 
láska k vlas   a viera v silu vzdelania a kultúry. Svojím dielom prispel k rozvoju vedy, 
školstva, vzdelanos   a kultúry na Slovensku a v Európe.

V školskom roku 1856/1857 bola v Banskej Bystrici založená učiteľská preparandia, na ktorej 
sa zásluhou vtedajšieho biskupa Štefana Moyzesa okrem nemčiny a la  nčiny vyučovalo aj 
po slovensky. Už vtedy sa uvažovalo o zriadení vysokej školy v Banskej Bystrici, ale  eto 
snahy sa vzhľadom na vtedajšiu poli  ckú situáciu v Rakúsko-Uhorsku nemohli uskutočniť.

V školskom roku 1949/1950 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej 
fakulty pri Slovenskej univerzite v Bra  slave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla 
v roku 1954 a bola to Vyššia pedagogická škola. Pedagogická fakulta bola založená 
1. septembra 1964.

V roku 1973 bolo v Banskej Bystrici zriadené detašované pracovisko Obchodnej fakulty 
Vysokej školy ekonomickej v Bra  slave, z ktorého v roku 1977 vznikla – ako jej piata 
fakulta – Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici. 
K 30. júnu 1992 sa zákonom č. 139/1992 Zb. Vysoká škola ekonomická v Bra  slave 
rozdelila na Vysokú školu ekonomickú v Bra  slave a na Vysokú školu ekonomiky služieb 
a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. 

Vysoká škola ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici ako Ekonomická 
fakulta a Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici boli zakladajúcimi fakultami novej 
univerzity – Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Historicky prvým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal prof. PhDr. 
Ján Findra, DrSc.
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Obdobím najväčšieho rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stali roky 
1995 – 1997, ktoré sú spojené s ustanovením ďalších fakúlt na univerzite. Na základe 
rozhodnu  a kompetentných orgánov Fakulty humanitných a prírodných vied došlo dňa 
1. marca 1995 k jej rozdeleniu na dve samostatné fakulty a svoju históriu si začala písať 
Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied. 

V roku 1995 uzneseniami vlády SR vznikla Právnická fakulta, Fakulta poli  ckých vied 
a medzinárodných vzťahov a Fakulta fi nancií, ktorá sa v roku 2005 zlúčila s Ekonomickou 
fakultou, a v roku 1997 vznikla Filologická fakulta, ktorá existovala 10 rokov. V roku 2007 
došlo k fúzii Filologickej fakulty s Fakultou humanitných vied. Od 1. januára 2014 je 
Filozofi cká fakulta právnym nástupcom Fakulty humanitných vied.  

Na Univerzite Mateja Bela pôsobí v súčasnos   šesť fakúlt: Ekonomická fakulta, Fakulta 
poli  ckých vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta prírodných vied, Filozofi cká fakulta, 
Pedagogická fakulta, Právnická fakulta. V akademickom roku 2021/2022 bude v 334 
akreditovaných študijných programoch študovať takmer 7  síc študentov a študen  ek 
v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. 

Súčasným, v poradí piatym rektorom UMB je doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Slávnostné otvorenie akademického roka v aule Beliana bude dňa 21. 09. 2021.  
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Kontakty

REKTORÁT
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 11 11 
e-mail: umb@umb.sk
www.umb.sk

EKONOMICKÁ FAKULTA
Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica
+421 48 446 21 11, 446 61 11
e-mail: lucia.horvatova@umb.sk
www.ef.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
 +421 48 446 71 11 
e-mail: fpv@umb.sk
www.fpv.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica
 +421 48 446 41 11
e-mail: pdf@umb.sk
www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
 +421 48 446 31 11  
e-mail: prf.umb@umb.sk
www.prf.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
 +421 48 446 71 11 
e-mail: ff .studium@umb.sk 
www.ff .umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED 
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
Kuzmányho 1, 974 01  Banská Bystrica
 +421 48 446 12 22 
e-mail: fpvmvumb@umb.sk
www.fpvmv.umb.sk

KONTAKTY NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIA FAKÚLT UMB:
h  ps://www.umb.sk/kontakty/kontakty-studijne-oddelenia/

https://www.umb.sk/kontakty/kontakty-studijne-oddelenia/
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Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

rektor UMB
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 +421 48 446 11 51
e-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 
 +421 48 446 11 66
e-mail: vladimir.uradnicek@umb.sk 

prorektor pre vedu a výskum
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
 +421 48 446 11 22
 e-mail: peter.terem@umb.sk

prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. 
 +421 48 446 11 26
e-mail: katarina.chovancova@umb.sk 

prorektor pre rozvoj a informa  záciu
doc. Ing. Marek Drímal, PhD. 
 +421 48 446 11 19
e-mail: marek.drimal@umb.sk

kvestor
Ing. Ladislav Monček 
 +421 48 446 11 53
e-mail: ladislav.moncek@umb.sk 

www.umb.sk
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Univerzita Mateja Bela ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru 
poskytuje kvalitné širokospektrálne vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie, tvorivým vedeckým 
bádaním prispieva k rozvoju vedy, vzdelanos   a poznania, podieľa sa na formovaní mravných 
a spoločensky zodpovedných osobnos  , čím prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnos  .

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) je verejnou vysokou školou 
a členom Európskej asociácie univerzít. V roku 2010 obhájila status univerzity a v roku 
2016 opätovne potvrdila, že patrí k univerzitným vysokým školám. V súlade s rozvojom 
vedy a potrebami na trhu práce  poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie ako aj  
ďalšie vzdelávanie. Univerzitné spektrum vzdelávania univerzita ponúka vo všetkých 
stupňoch a formách štúdia v študijných odboroch výchova a vzdelávanie, humanitné, 
ekonomické, sociálne, poli  cké a právne vedy, prírodné, ekologické a environmentálne 
vedy, v študijných odboroch matema  ka, informačné a komunikačné vedy, vedy o športe. 
Vo vybraných odboroch realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB 
rozvíja existujúce a pripravuje ďalšie spoločné študijné programy a podporuje  kontakty 
s významnými zahraničnými univerzitami, kde študen   majú možnosť absolvovať časť 
svojho štúdia. 
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Dobré kontakty s významnými zahraničnými univerzitami umožňujú kreovať spoločné 
študijné programy. Odborné predmety ponúkané v cudzích jazykoch a študijné programy 
akreditované a realizované v cudzích jazykoch oslovia nielen zahraničných študentov ale 
i tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje cudzojazyčné komunikačné a akademické kompetencie. 
Takto získané vedomos   a skúsenos   prispievajú k tomu, že absolven   univerzity 
nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí. 

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnos   významnú časť tvorivej činnos   
UMB predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi 
a zahraničnými inš  túciami. UMB má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké 
projekty i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. 

Celoživotné vzdelávanie realizuje v rôznych kurzoch a formách počnúc Detskou 
univerzitou až po Univerzitu tre  eho veku. 

Športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB vytvárajú 
študentom priestor pre rôzne spoločenské voľnočasové ak  vity.

Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a tvorivou činnosťou v podobe výskumu, 
vývoja a umeleckej činnos   je založený na implementácii výsledkov tvorivej činnos   do 
vysokoškolského vzdelávania a jeho transformácie do praxe. 

Strategické zámery v oblas   vzdelávania, vedy a výskumu, medzinárodnej spolupráce 
a vzťahov s verejnosťou, rozvoja, informa  zácie, hospodárenia, riadenia a vnútorného 
života UMB sa premietajú do jej dlhodobého zámeru prostredníctvom defi novania 
priorít stanovených v jednotlivých oblas  ach pôsobenia UMB. 

Atrak  vnosť našej univerzity súvisí s tým, že: 

 univerzita podporuje implementáciu systému manažérstva kvality a v zdokonaľovaní 
procesov riadenia vysokoškolskej inš  túcie;

 fungujúce procesy zabezpečovania kvality podľa ESG sa priamym spôsobom podieľajú 
na tvorbe pridanej hodnoty pre budúceho absolventa a ovplyvňujú jeho kvalitu štúdia;

 vytvára vhodné podmienky na zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja 
zamestnancov, ako aj podmienky zlepšujúce spokojnosť študentov s poskytovanými 
službami. Je to  ž nesporné, že kvalita vzdelávania súvisí s efek  vnou komunikáciou 
medzi pedagógom a študentom, závisí od kolek  vnej integrity a ovplyvňuje ju 
profesionálna úroveň akademickej obce. 
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Konečnú zodpovednosť za priebeh procesov má manažment univerzity a manažmenty 
fakúlt. Pravidelné monitorovanie a meranie vybraných ukazovateľov procesov vysokoškolskej 
inš  túcie sa uskutočňuje internými a externými audítormi. Výsledkom auditu je prija  e 
opatrení smerujúcich k zdokonaleniu riadenia procesov vzdelávania a vedy. 

K hodnotám, ktoré na univerzite uznávame, patrí:

 autonómnosť, morálna a vedecká nezávislosť od poli  ckej a hospodárskej moci 
a rešpektovanie akademických slobôd;

 rozvoj akademickej excelentnos  , kvality a šírenie dobrého mena vo všetkých 
oblas  ach a uplatňovanie spätnej väzby na všetkých úrovniach riadenia a činnos  ;

 štandardy kvality uznávané na európskej úrovni a podpora medzinárodnej spolupráce 
a spolupráce s praxou ako zdrojmi zmien a rozvojových trendov;

 rast odbornos  , rozvoj tvorivos   a invencie, fl exibilita, kri  cký a konštruk  vny dialóg 
a  ež opakovaná evalvácia ako základ inovácií;

 jedinečnosť a atrak  vnosť študijných programov, kurzov a odborných ak  vít, ktorých 
kvalita je porovnateľná s výsledkami svetového a domáceho výskumu; 

 kvalita vzdelávacieho procesu; 

 medzinárodný a interdisciplinárny vedecký výskum rozmer,  movosť, jeho transfer do 
praxe a do pedagogického procesu ako permanentný sprievodný proces vzdelávania 
a predpoklad jeho kvality; 

 šírenie nových vedeckých poznatkov, národnej kultúry a tradícií, ako aj hodnôt 
európskeho humanizmu, e  ky a demokracie; 

 vnútorná integrita, založená na kooperácii všetkých pracovísk, vnútri univerzity, na ich 
vzájomnej prepojenos  , na vôli k dialógu, k úcte, k dôvere a k spoluzodpovednos   za 
výsledky, pertože sú predpokladom efek  vneho fungovania, úspešnos   a univerzitnej 
spolupatričnos  ; 

 angažovanie sa v rozvoji komunít, regiónu a pri riešení miestnych a celospoločenských 
problémov a ak  vnym podielom na rozvoji občianskej spoločnos  .

Sústavné sebazdokonaľovanie sa, profesijný a osobnostný rast, profesijnú e  ku a morálnu 
integritu, primeranú náročnosť, medziľudskú empa  u, osobnú a spoločenskú zodpovednosť 
a inš  tucionálnu lojalitu považujeme za charakteris  cké kvality zamestnanca univerzity.
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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 skomponoval 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   znejú vrúcne
slová chvály za to, že mladosť
k poznaniu chceš viesť.
Nech celý národ s láskou
  vzdáva chválu, slávu,

úctu a česť!

La  nský text univerzitnej hymny
Clara alma mater, tua est

laus nostra, Ma  hiae Belii Universitas.
Tuum est semper nostrum gaudeamus, gra  a 

nostra
heri, hodie, cras.

Vivant profesores, vivat alma mater, quae lucem
vitae iuventu   dat.

Gloria tua per multos annos
vivat, crescat et fl oreat!
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Vážené študentky, vážení študen  ,

máme za sebou tre   semester „covidového fungovania“ našej vysokej 
školy. Všetkým patrí veľké poďakovanie za to, ako toto obdobie zvládli. Na 
konci tunela sa síce črtá svetlo, len nevieme, koľko takýchto tunelov nás 
ešte čaká. V tomto úvodnom slove by som rád upriamil Vašu pozornosť na 
niečo, čím sa nemôže pochváliť veľa zo 128 fakúlt slovenských verejných, 
štátnych alebo súkromných vysokých škôl, ktoré pôsobia na našom 

trhu vysokoškolského vzdelávania. Tým je dĺžka existencie fakulty. Pri vzniku Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici v júli roku 1992 boli dve fakulty – pedagogická fakulta 
a ekonomická fakulta, ktoré poskytovali v tom čase kvalitné vysokoškolské vzdelávanie 
s celorepublikovou pôsobnosťou už niekoľko desiatok rokov. Aktuálne má UMB šesť 
fakúlt. Sú nimi Ekonomická fakulta, Fakulta poli  ckých vied a medzinárodných vzťahov, 
Fakulta prírodných vied, Filozofi cká fakulta, Pedagogická fakulta a Právnická fakulta. 
Na UMB študuje cca 7000 študentov vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia, 
v takmer 400 akreditovaných študijných programoch. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vstúpila 1. septembra 2021 do tridsiateho 
akademického roku. Nezabúdajme na našu históriu. Uvedomme si historické korene 
a buďme hrdí na to, že môžeme byť dnes súčasťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
V tomto zmysle osobitne vítam medzi nami študentky a študentov prvých rokov štúdia, 
našich nových členov širokej akademickej obce, z ktorých sa, verím, po úspešnom štúdiu 
stanú členovia ešte širšej obce našich úspešných absolven  ek a absolventov. Nasledujúca 
časť môjho príhovoru obsahujúca prak  cké informácie je určená predovšetkým im. Verím 
ale, že môže byť zaujímavá aj pre študentky a študentov vyšších rokov štúdia.

Milé kolegyne a vážení kolegovia prvých rokov štúdia, 

v tomto akademickom roku budeme fi nalizovať práce na vytvorení nového vnútorného 
systému kvality vysokoškolského vzdelávania na UMB. Súčasťou toho bude  ež 
zosúlaďovanie všetkých nami ponúkaných a realizovaných študijných programov so 
štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V celom procese majú 
veľmi významné miesto študentky a študen  . Bol by som veľmi rád, keby sme medzi 
Vami našli osobnos  , ktoré v zastúpení celej študentskej čas   akademickej obce sa stanú 
spolutvorcami našej novej, kvalita  vne ešte lepšej a modernejšej UMB, zodpovedajúcej 
nárokom a očakávaniam, ktoré sa spájajú s kvalitnou univerzitou XXI. storočia. 

Štúdium na našich fakultách je od akademického roku 2001/2002 organizované v súlade 
s európskym kreditovým systémom štúdia (ECTS), ktorý pokladáme za garanciu  kvality 
vysokoškolského vzdelávania a za podporu mobility a medzinárodného uznávania štúdia. 
ECTS Vám umožňuje získať a uznať kredity za predmety, ktoré úspešne absolvujete počas 
štúdia nielen na materskej, ale aj na inej fakulte UMB, ako aj kredity, ktoré získate počas 
štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo  v zahraničí.
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Úspešné zvládnu  e každého roka štúdia predpokladá v termínoch vymedzených Vaším 
študijným plánom a harmonogramom akademického roka absolvovať všetky povinné 
predmety študijného programu, získať predpísaný počet kreditov za zvolené povinne 
voliteľné predmety a za výberové predmety. Vysokoškolské štúdium kladie dôraz na 
individuálnu prácu študenta s informáciami. Množstvo informácií, s ktorými sa stretnete 
je enormné, orientácia v nich a ich aspoň základná znalosť môže byť pre Vás určite 
mimoriadne užitočná.

Začiatok štúdia na UMB, AiS2 a konto IAM, špecifi cké potreby, poradenstvo a š  pendiá

1. Konkre  záciu Vašich povinnos   a práv obsahuje platný Študijný poriadok UMB a študij-
né poriadky fakúlt. Ak máte otázky spojené s Vaším štúdiom, študijné oddelenie na kaž-
dej fakulte je tu pre Vás. V každom prípade sa však dôkladne oboznámte so študijným 
poriadkom, ktorý rieši a legisla  vne upravuje Vaše práva a povinnos  , a je k dispozícii 
nielen na webovej stránke h  ps://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-stu-
denta/studijne-predpisy.html, ale  i na každej fakulte v informáciách pre štúdium.  

2. Študentky a študen   prvých rokov štúdia  po zápise na štúdium sa prihlasujú na pred-
mety v súlade s usmernením príslušnej fakulty. 

3. Na akademický rok si predmety zapisujete v akademickom informačnom systéme 
(AiS2). Venujte tejto činnos   mimoriadnu pozornosť. Komplexné informácie a kon-
takty pre podporu pri práci s AiS2 nájde na: h  ps://ais2.umb.sk/ais/portal/pages/
portal_layout.jsp?submenu=6

4. Nezabudnite si požiadať o vydanie preukazu študenta UMB (preukaz denného štu-
denta  - karta s vizuálom ISIC resp. preukaz externého študenta s vizuálom UMB).  
Spôsob získania preukazu je uvedený na stránke h  ps://www.umb.sk/preukazy-
-umb/studentske-preukazy/preukaz-pre-studenta-1-rocnika-v-ar-2021-2022.html.

5. Pri emailovej komunikácii používajte prosím pridelenú emailovú adresu UMB.
6. Ak máte problém s prihlásením do konta IAM (LMS Moodle, WiFi sieť EDUROAM, Offi  -

ce365, káblová sieť na internátoch) pozrite si návody na stránke h  ps://helpdesk.umb.sk/.  
Ak váš problém pretrváva, tak kontaktujte kolegyne a kolegov na e-mail helpdesk@umb.sk. 

7. Hneď na začiatku štúdia si zis  te mená a nebojte sa ak  vne využívať poradenské 
služby katedrových koordinátorov, resp. študijných poradcov. Kontakty nájdete na 
webovej stránke h  ps://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/
studijni-poradcovia.html. Načúvajte pozi  vnym skúsenos  am a radám Vašich kole-
gýň a kolegov vo vyšších rokoch štúdia. 

8. Na stránkach akademických senátov fakúlt, príp. akademického senátu UMB si oso-
bitne všimnite zoznamy členov študentskej čas   senátu. Sú to  ež Vaši zástupco-
via a aj ich prostredníctvom môžete riešiť problémy, s ktorými sa prípadne môžete 
stretnúť počas svojho štúdia alebo vysokoškolského života.

https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/studijne-predpisy.html
https://ais2.umb.sk/ais/portal/pages/portal_layout.jsp?submenu=6
https://www.umb.sk/preukazy-umb/studentske-preukazy/preukaz-pre-studenta-1-rocnika-v-ar-2021-2022.html
https://helpdesk.umb.sk/
https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/studijni-poradcovia.html
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9. Ak potrebujete informácie o sociálnom, prípadne tehotenskom š  pendiu, navš  v-
te univerzitnú stránku h  ps://www.umb.sk/studium/student/s  pendia-a-pozicky.
html. Ďalšou možnosťou kry  a nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky 
z Fondu na podporu vzdelávania – bližšie informácie sú na h  p://www.fnpv.sk/.

10. Ak sa z dôvodu osobných špecifi ckých potrieb budete uchádzať o primerané úpravy, 
zvýhodnenia  alebo  o konkrétne podporné služby počas štúdia, informácie, ktoré sú 
zverejnené na našej univerzitnej webovej stránke, adresujeme práve Vám: h  ps://
www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-
-studentov-so-specifi ckymi-potrebami-na-umb.html. 

Na každej fakulte UMB pôsobí koordinátorka/koordinátor pre študentstvo so špecifi cký-
mi potrebami. Ak je to potrebné,  kontaktujte ich, pretože Vás nielen kompetentne 
usmernia, ale Vám poskytnú dôležité a osožné informácie o štúdiu na univerzite.

Ich kontakty môžete nájsť  ež na h  ps://www.umb.sk/studium/student/student-so-spe-
cifi ckymi-potrebami/kontakty-na-koordinatorov.html.

11. Na podporu mentálneho zdravia pri osobných, vzťahových a študijných ťažkos  ach 
študentstva UMB je zamerané psychologické poradenstvo. Prítomnosť viacerých 
psychológov priamo na Katedre psychológie PF UMB v Banskej Bystrici Vám ponúka 
široký priestor pre bezplatné konzultácie presne podľa Vašich potrieb. Bližšie informácie 
môžete nájsť na h  ps://www.umb.sk/studium/student/psychologicka-poradna-pre-
studentov.html.

12. Ak ste ak  vnymi športovkyňami/športovcami  a ak reprezentujete SR alebo Univerzitu 
Mateja Bela v ľubovoľnom športe na celoštátnych a medzinárodných akademických 
majstrovstvách, naša univerzita Vám ponúka možnosť získať štatút športového 
reprezentanta. Viac informácií ponúka internetový portál h  ps://www.umb.sk/
archiv/informacie-pre/student-umb.html.  

Časový harmonogram akademického roku 

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022 obsahuje všetky relevantné termíny, 
ktoré sa týkajú Vašich povinnos  . Pokladám za dôležité, aby ste aktuálny harmonogram 
Vašej fakulty poznali a rešpektovali uvádzané termíny.

Kreditový systém štúdia a možnosť výberových predmetov 

Kreditový systém Vám umožňuje odbornú profi láciu vo zvolenom študijnom programe 
a zároveň vytvára priestor na rozšírenie vedomos   z predmetov, ktoré nie sú jeho súčasťou. 
Rád by som zdôraznil, že výberovým predmetom na našej univerzite môže byť pre každú 
študentku, resp. každého študenta ktorýkoľvek z vyučovaných predmetov na UMB. Využite 
túto jedinečnú možnosť, neobmedzujte sa len ponukou Vášho študijného programu, 
resp. fakulty, ale preštudujte si bohatú ponuku jednotlivých fakúlt a študijných programov 
a proak  vne pristupujte v rámci predzápisov, resp. zápisov k výberu predmetov, ktoré 

https://www.umb.sk/studium/student/stipendia-a-pozicky.html
http://www.fnpv.sk/
https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami-na-umb.html
https://www.umb.sk/studium/student/student-so-specifickymi-potrebami/kontakty-na-koordinatorov.html
https://www.umb.sk/studium/student/psychologicka-poradna-pre-studentov.html
https://www.umb.sk/archiv/informacie-pre/student-umb.html
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Vás v tejto kategórii najviac oslovia. Je to výborná príležitosť pre Váš osobný rozvoj. Viac 
informácií o výbere predmetov z iných fakúlt UMB nájdete vo fakultných  sprievodcoch 
štúdiom uverejnených na webových stránkach fakúlt. Informačné listy jednotlivých 
predmetov nájdete napríklad v akademickom informačnom systéme. V prípade nejasnos   
neváhajte požiadať o pomoc a radu zamestnancov študijných oddelení, príp. aj nás na 
rektorátnom pracovisku.

Možnosť pobytu na zahraničných vysokých školách, predmety v cudzom jazyku, virtuálny 
campus eMERGE

1. Systém štúdia na našej univerzite Vám ponúka  ež možnosť zlepšiť si jazykové 
schopnos   a zručnos    výberom predmetov ponúkaných v cudzích jazykoch alebo 
zápisom na štúdium spoločných  študijných programov, ktoré sú pripravované  
v spolupráci so zahraničnými partnermi. Svoje vedomos   si môžete rozšíriť napr. 
aj tým, že využijete ponuku na študijné pobyty na zahraničných vysokých školách 
h  ps://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/. 
Využite skvelú príležitosť absolvovať časť svojho štúdia, prípadne prax na partnerských 
školách alebo podnikoch, či inš  túciách v zahraničí.

2. Zvážte ponuku online kurzov, ktoré môžete absolvovať v cudzom jazyku spolu 
so zahraničnými študentkami a študentami partnerských univerzít (vrátane tzv. 
pracovného projektu Európskej univerzity eMERGE). 
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/emerge/online-kurzy-vo-virtualnom-
campuse-emerge.html

Akademická e  ka

Akademická e  ka študentov predpokladá plnenie študijných povinnos   bez podvodov, 
klams  ev a v súlade s akademickými štandardmi vo svete, ale aj s univerzitnými predpismi 
a legisla  vou. E  cký kódex študenta UMB je vnímaný ako dôležitá zložka e  ckej poli  ky 
UMB, ako organická súčasť strategických dokumentov univerzity, jej hodnôt a poslania. Je 
úzko prepojený s E  ckým kódexom zamestnanca UMB a e  ckou komisiou študenta UMB. 
h  ps://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-e  ka-umb/. 
Ak budete svedkami akéhokoľvek porušovania akademickej e  ky, upozornite nás na to.

Tolerovanie, bagatelizovanie a znižovanie významu vážnych e  ckých prešľapov sledujeme, 
žiaľ, v širšom spoločenskom ponímaní. Musíme dôrazne odsudzovať všetky formy 
podvodného konania v akademickom prostredí. Nielen to verejne prezentovať, ale aj 
dôsledne dodržiavať účinné preven  vne a sankčné opatrenia na potláčanie akademických 
podvodov zo strany ako študentov, tak aj zamestnancov všetkých vysokých škôl na Slovensku. 
Bol by som veľmi rád, ak by sa naša krajina zaradila medzi  e, v ktorých sú akademické 
podvody účinne a nekompromisne trestané a spoločnosť takýmito jednotlivcami opovrhuje. 
To je ale výzvou pre celú našu spoločnosť.

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/emerge/online-kurzy-vo-virtualnom-campuse-emerge.html
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/
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Spätná väzba od študen  ek a študentov, zlepšovanie kvality, podnety

1. Mimoriadne dôležitá pre možnosť nášho ďalšieho zlepšovania je  ež spätná väzba, 
ktorú nám poskytnete. Zapájajte sa preto do pravidelných ankiet. Čím viac z Vás nám 
dá spätnú väzbu ohľadom výučby, skúšania, podmienok štúdia, resp. študijného 
programu ako celku, tým väčšia je nádej na prípadné korekcie alebo zlepšenia. Verte, 
že každá spätná väzba od Vás je pre nás mimoriadne cenná, venujeme jej pozornosť, 
sledujeme a vyhodnocujeme trendy a aj na jej základe prijímame viaceré opatrenia. 
Pomôžte nám pri príprave, propagovaniu a realizácii rôznych foriem získavania 
spätnej väzby od Vašich spolužiačok a spolužiakov. Buďte súčasťou  mov, ktoré ich 
vyhodnocujú. Buďte pri tom, keď sa budú formulovať závery a prijímať adekvátne 
opatrenia.

2. Slušným a korektným spôsobom sa domáhajte svojich práv. V prípade, ak máte 
akékoľvek opodstatnené pochybnos   o tom, či nedochádza k ich porušovaniu, 
kontaktujte príslušného zodpovedného pracovníka. 

3. UMB prijala vo svojom vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania ako jeden zo základných princípov udržateľnos   svojho vnútorného 
systému princíp neustáleho zlepšovania kvality. Tento princíp vychádza primárne 
z iden  fi kácie potrieb a očakávaní Vás, našich zainteresovaných strán. Vo všetkých 
procesoch vzdelávania, tvorivej a umeleckej činnos   sa snažíme neustále zlepšovať 
všetky aspekty týchto činnos  . Jednou z ciest ako získať potenciál na inováciu týchto 
procesov, je možnosť získania spätnej väzby od zainteresovaných strán v podobe 
nápadov, námetov alebo akýchkoľvek odporúčaní vo vzťahu k vnútornému systému 
zabezpečovania kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na tento účel sme 
zriadili samostatnú adresu zlepsovanie.kvality@umb.sk, na ktorú môžete kedykoľvek 
zaslať váš námet alebo podnet na zlepšovanie kvality. Každým z týchto podnetov 
sa budeme zaoberať a v prípade ich akceptácie prijmeme adekvátne opatrenia na 
zlepšenie kvality.  O výsledku akceptácie dobrého nápadu vás budeme vždy spätne 
informovať, samozrejme za predpokladu, že bude iden  fi kovateľná vaša spätná 
e-mailová adresa. Všetky prijaté opatrenia budú zverejnené aj v periodickej správe 
o hodnotení vnútorného systému kvality. K dispozícii sú Vám  ež koordinátori pre 
podávanie podnetov na kon  nuálne zlepšovanie Vnútorného systému kvality za 
UMB v BB na jednotlivých fakultách. 

 Bližšie informácie sú na h  ps://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-
-kvality/kontakty-referat-vsk-a-zlepsovanie-kvality/kontakt-na-zlepsovanie-kvality.html.

Voľnočasové ak  vity a tre  e poslanie

1. Pri dobrej organizácii študijných povinnos   si určite nájdete čas i na voľnočasové ak  -
vity. Inšpirujte sa našou ponukou na stránke h  ps://www.umb.sk/archiv/studentsky-
-zivot/informacie/moznos  -vyuzivania-volneho-casu.html.
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 Na základe skúsenos   z uplynulého obdobia by som v neposlednom rade rád 
vyzdvihol  ež aspekty, ktoré nesúvisia priamo so štúdiom. Veľmi oceňujem, že sme 
v prípade rôznych krízových životných situácií, resp. kri  ckých okamihoch dokázali 
prejaviť ešte väčšiu dávku empa  e a obyčajnej ľudskos  . Peknými príkladmi môžu byť 
dobrovoľnícke ak  vity a pripravenosť a ochota ako študentstva, tak aj zamestnankýň 
a zamestnancov našej univerzity pomáhať najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. 
Pedagogická fakulta UMB spus  la Linku psychologickej pomoci a podpory „Senskype“ 
(h  ps://www.pdf.umb.sk/v-com-sme-vynimocni/senskype/) a zároveň zriadila 
telefonickú linku pre osamelých ľudí „Uši k duši“ (h  ps://www.pdf.umb.sk/v-com-
sme-vynimocni/usi-k-dusi/).

2. V prípade tzv. tre  eho poslania univerzity ide vo všeobecnos   o externé ak  vity 
spojené s komunitou alebo podnikateľskou sférou. Využite preto možnosť angažovať 
sa v rozvoji komunít a regiónu, pri riešení miestnych a celospoločenských problémov 
a ak  vne prispievať k rozvoju občianskej spoločnos  .

Milé študentky a milí študen  ,

na našej  univerzite garantujú akreditované študijné programy uznávané osobnos   vedy, 
umenia a športu. Som presvedčený, že stretnu  e s nimi na akademickej pôde bude pre 
Vás obohacujúce. Pri vzájomných stretnu  ach nezabúdajme ani na elementárne prejavy 
úcty a slušnos  . 

Som presvedčený o platnos   tvrdenia, že na roky strávené na vysokej škole sa spomína 
najčastejšie, najdlhšie a často aj najradšej.

Prajem nám všetkým, aby tridsiaty akademický rok na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici bol prínosný a úspešný. 

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. (Nech je to k dobru, šťas  u, blahu 
a úspechu). 

A úplne na záver mi dovoľte pár slov z prednášky Steva Jobsa na promócii absolventov 
na Stanforde:

„Váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte. Nežite život niekoho iného... Nedovoľte, aby 
v hluku cudzích názorov zanikol váš vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, majte odvahu 
ísť za svojim vlastným srdcom a intuíciou. Tie už akosi samé vedia, čím sa naozaj chcete 
stať. Všetko ostatné je druhoradé... Zostaňte zvedaví. Zostaňte blázniví.“ 

      doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.,  
 prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu  

                                                                                          a vnútorný systém kvality UMB

Štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

17www.umb.sk

https://www.pdf.umb.sk/v-com-sme-vynimocni/senskype/
https://www.pdf.umb.sk/v-com-sme-vynimocni/usi-k-dusi/
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AKADEMICKÁ ETIKA

Študentská komunita Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si je vedomá skutočnos  , 
že e  ka je dôležitá pre kvalitu štúdia, je zárukou korektného akademického správania, 
súčasťou univerzitnej kultúry a posilňovania dobrého mena. Nee  cké konanie študentov 
na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v osobnom vystupovaní znevažuje 
vzdelávanie a spoločné akademické úsilie, znižuje úroveň získaných diplomov, vedie 
k morálnemu ohrozeniu štúdia a pracovísk. Preto je potrebné podporovať mravné 
konanie a ak  vne vystupovať pro   všetkým nee  ckým prak  kám, ktoré bránia študentom 
a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dosahovať jej ciele. Je potrebné zamedziť 
prejavom nekultúrnos  , intolerancii korektných prístupov vo vzdelávaní, všetkému, čo 
znižuje dôstojnosť človeka a vytvára negatívny obraz o študentoch a štúdiu. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici defi nuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý 
narúša práva iných študentov, týkajúci sa vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý 
zahŕňa prezentovanie práce niekoho iného ako svoje vlastné. Zároveň uplatňuje princíp 
nulovej tolerancie voči záležitos  am, ktoré sa týkajú akademickej e  ky. Väčšina foriem 
akademickej nečestnos   sa v podstate neodlišuje od klamania a krádeže.

ETIKA A AKADEMICKÁ INTEGRITA

Akademická e  ka študentov predpokladá plnenie študijných povinnos   bez podvodov, 
klams  ev a v súlade s akademickými štandardmi vo svete, ale aj s univerzitnými predpismi 
a legisla  vou. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB) a E  cký kódex 
študenta UMB očakáva od študentov UMB dodržiavanie dohodnutých pravidiel. E  cký 
kódex študenta UMB je vnímaný ako dôležitá zložka e  ckej poli  ky UMB, ako organická 
súčasť strategických dokumentov univerzity, jej hodnôt a poslania. Je úzko prepojený 
s E  ckým kódexom zamestnanca UMB a E  ckou komisiou študenta UMB.

HODNOTY ŠTUDENTA UMB

E  cký kódex študenta UMB je vyjadrením snahy nás, študentov, rešpektovať tradičné 
hodnoty, ku ktorým sa hlásil už Matej Bel. Svojou iniciatívou chceme podporovať legislatívne 
a e  cké pravidlá, a tým prispievať k rozvoju UMB a spoločnos  , v ktorej žijeme.

Sloboda myslenia
Nárok mať vlastný názor, ktorý neobmedzuje dôstojnosť a humanitu. Právo na autonómiu, 
úctu a rešpekt, korektný dialóg.
Študent prezentuje svoje názory, pričom zachováva slušnosť, úctu a rešpekt k názorom 
spolužiakov a pedagógov. Vedie aktívny dialóg, pričom kladie dôraz na kri  ckosť a získavanie 
nových poznatkov.
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Študent aktívne vystupuje proti všetkým extrémnym prejavom rasizmu, diskriminácii, 
náboženskej intolerancii, sociálnej neznášanlivos  , znevažovaniu sexuálnej orientácie, 
extrémizmu.

Zodpovednosť
Uvedomenie si svojich povinnos  .
Študent je celkovo zodpovedný za svoje konanie na akademickej pôde i na verejnos  , za 
svoj študijný výkon a študijné výsledky, správanie sa voči pedagogickým i nepedagogickým 
zamestnancom, k priestorom, majetku a životnému prostrediu a za využívanie informačno-
komunikačných technológií. 
Študent nesie pred spolužiakmi a kolegami spoluzodpovednosť za dobré meno odboru, 
fakulty, UMB a uvedomuje si potrebu prak  ckého využi  a svojich vedomostí. Podporuje 
ak  vity zamerané na zdravý životný štýl a zvyšovanie kvality života, podporuje kultúru 
dobrého života vo svojom vedeckom úsilí, vzdelávaní aj osobnom vystupovaní. Zaujíma 
podľa možnos   aktívny kri  cký postoj pri potláčaní takých prak  k, ktoré znižujú kvalitu 
života a poškodzujú zdravie, akademický kredit UMB či jednotlivých osôb (študenta, 
zamestnanca, pedagóga, partnerov a históriu UMB).

Dobré meno
Váženie si c   a budovanie dobrej poves  .
Študent koná na verejnosti, iných univerzitách a v zahraničí reprezenta  vne.
Študent neznevažuje dobré meno pedagógov, študentov, univerzity, či fakulty, nevyvoláva 
verejné pohoršenie. Nespráva sa v rozpore s dobrými mravmi.

Dôvera
Práca na hodnovernos   a kredibilite.
Študent podporuje študentskú integritu, vystupuje pro   nee  ckým prak  kám.
Študent sa vyvaruje podvodov a nee  ckých prak  k, nekorektného prístupu pri štúdiu 
a prak  k, ktoré znevažujú akademické prostredie, štúdium a dobré vzťahy, najmä medzi 
študentmi a pedagógmi.

Inova  vnosť
Otvorenosť pre nové možnos  . 
Študent šíri nové vedecké poznatky, vyhľadáva ich a  ež vyžaduje. Študent pri svojom 
štúdiu a výskume reaguje na potreby praxe.
Študent je kritický a vhodne využíva informačné zdroje, vyvaruje sa plagiátorstva. 

Humanizmus
Láska a úcta k človeku. 
Študent rešpektuje osobnosť každého človeka i jeho osobné potreby. Presadzuje hodnoty 
súvisiace s humanitou v celom svojom konaní. 
Študent aktívne bojuje proti prejavom nehumánnosti.

E  cký kódex študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

www.umb.sk
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Spravodlivosť
Rešpektovanie pravidiel.
Študent má právo na spravodlivý prístup, rovnosť pri hodnotení.
Študent dodržiava zákonné požiadavky a riadi sa podľa noriem UMB.

PORUŠENIE AKADEMICKEJ ETIKY

Podvádzanie
1. Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy, mobilné telefóny a informačné 

technológie alebo poznámky pre zodpovedanie otázok na skúškach a testoch. 
2. Odpisovanie úloh, písomných prác, seminárnych prác, odpovedí pri skúškach a testoch 

od iných študentov alebo autorov.
3. Napomáhanie alebo umožnenie podvádzania niekomu inému.

Plagiátorstvo
1. Vydávanie práce iného autora za vlastnú. 
2. Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez odkázania na pôvodný zdroj. 
3. Neoznačenie priameho citátu adekvátnou citáciou/bibliografi ckým zápisom.
4. Doslovné kopírovanie, použi  e vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie 
 informácií, dát, myšlienok, slov alebo teórií bez použi  a citácie a označenia zdroja.

ĎALŠIE FORMY PORUŠENIA AKADEMICKEJ ETIKY

1. Porušenie autorských práv alebo bežnej akademickej praxe (napr. sprístupnenie 
autorom, pedagógom čas   materiálu, jeho zaslanie e-mailom v rámci legalizovaných 
programov a pod.). 

2. Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov alebo dát a informácií z výskumov. 
3. Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém, alebo celých internetových stránok 

bez náležitého uvedenia zdroja a autora. 
4. Predloženie práce alebo čas   práce, ktorá bola vypracovaná a predložená na inom alebo 

tom istom predmete, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho a štandardného 
odkazu na pôvodnú prácu. 

5. Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom získania výhody. 
6. Spolupráca s inou osobou alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch, 

výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho. 
7. Predávanie alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní 

iným osobám pre účel plagiátorstva. 
8. Podplácanie alebo pokus o podplácanie vyučujúceho.
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9. Využívanie súkromných moderných technických prostriedkov (informačno-komunikačných 
technológií) v bezprostrednom vyučovacom procese, na skúškach a konzultáciách bez 
predbežného súhlasu vyučujúceho.

Správanie sa študenta UMB mimo vyučovacieho procesu
1. Očakáva sa slušné a úc  vé správanie sa k spolužiakom, zamestnancom UMB mimo 

pedagogického procesu, ako aj na verejnos  . Vystupovanie bez vulgárnych a agresívnych 
prejavov, nega  vnych emócii a správania, ktoré poškodzujú dobré meno UMB alebo 
štúdia. V prípade porušenia E  ckého kódexu študenta UMB využívať ofi ciálne nástroje 
akademickej e  ky a zodpovedné orgány univerzity (senát, vedúci pracovníci jednotlivých 
pracovísk univerzity a pod.). 

2. Kolegiálne a tolerantné správanie sa k zamestnancom UMB a jej ostatným súčas  am. 
Nepoškodzovanie zariadenia a majetku UMB, jej súčastí (Správa účelových zariadení, 
Univerzitná knižnica). Dodržiavanie prevádzkových poriadkov (napr. Knižničný poriadok, 
Domový poriadok a i.) a šetrné zaobchádzanie pri využívaní zariadení v súlade s ich 
účelom. 

3. Reprezentácia záujmov UMB a pracovísk na verejnos  . Riešenie prípadných 
problémov najskôr na UMB, až následne v externom prostredí.

4. Nahlásenie nespokojnos   a amorálnych prak  k príslušnému subjektu UMB, snaha 
ak  vne riešiť problémy s cieľom ich ofi ciálnej nápravy.

E  ka vo vzťahu študenta UMB k zamestnancom UMB
1. Slušné, úc  vé a profesionálne správanie sa k vysokoškolským učiteľom a nepedagogickým 

zamestnancom UMB. V prípade nee  ckého správania sa pedagógov alebo zamestnancov, 
porušenia pravidiel pracovnej alebo pedagogickej e  ky využívať inš  tút E  ckej komisie 
študentov. Táto v spolupráci s E  ckou komisiou zamestnancov UMB zabezpečí ochranu 
ohlasovateľa nee  ckého správania a problém rieši v spolupráci s ohlasovateľom 
(v prípade ak si neželá úplnú anonymitu).

2. Študenti UMB majú morálne oprávnenie vyžadovať objektívnosť v hodnotení a rovnosť 
príležitostí, nediskriminačné správanie, humánny prístup, dostupnosť vedomostí 
a informácií v súlade so študijným programom a univerzitnými možnosťami. Študent 
ak  vne spolupracuje s pedagógom pri ich osvojovaní v rámci pracovného času. Ciele 
plnenia študijných úloh majú byť reálne a v súlade s bežnými pedagogickými štandardami. 
Je neprípustný mobbing, šikanovanie, sexuálne alebo diskriminačné narážky a postoje 
znevažujúce osobnosť študenta, jeho dôstojnosť či názorovú orientáciu. 

3. Študent UMB je povinný dodržiavať pravidlá a pokyny pedagóga a vedúcich pracovníkov 
UMB v súlade s organizáciou štúdia a študijnými plánmi. Rozhodujúce pre posudzovanie 
nee  ckého správania je to, či boli porušené základné práva a slobody študenta, aký 
bol úmysel a reálne konanie, či bolo v súlade s dobrými mravmi (praxou), primerané 
hodnotám akademickej inš  túcie, jej poslaniu, ako aj to, nakoľko je konanie v súlade 
s tradičnými a súčasnými štandardmi. Budú  ež posúdené spôsoby, akými bol nee  cký 

E  cký kódex študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

www.umb.sk
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čin uskutočnený a dôsledky takéhoto konania. Pri hodnotení sa bude brať do úvahy ako 
sa študent postaví k riešeniu problému a prípadnej náprave svojho konania.

4. Využívanie ofi ciálnej a korektnej komunikácie s vysokoškolskými učiteľmi a zamestnancami 
UMB.

5. Študent rešpektuje právomoci univerzitných orgánov.

KONTAKT, NAHLASOVANIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV WHISTLEBLOWING

1. Študent dáva podnet k porušeniu akademickej e  ky bezprostredne členovi E  ckej 
komisie študentov UMB.

2. Vysokoškolský učiteľ alebo nepedagogický zamestnanec, ktorý má podozrenie, že 
študent porušil pravidlá akademickej e  ky, môže prekonzultovať takýto prípad so 
zástupcom E  ckej komisie zamestnancov UMB a v prípade odporúčania ofi ciálne 
predloží písomný podnet na takého študenta E  ckej komisii zamestnancov UMB, ako 
aj E  ckej komisii študentov UMB. Súčasťou podnetu by mal byť dôkazový materiál. 

3. Študent má právo odvolať sa pro   záverom Etickej komisie študentov UMB do 10 
dní od doručenia stanoviska. Následne prorektor pre pedagogickú činnosť posúdi 
odvolanie a jeho záverečné stanovisko bude vnímané ako konečné.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. E  cký kódex študenta UMB bol schválený Akademickým senátom UMB dňa 27. 4. 2015.
2. E  cký kódex študenta UMB nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

  
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.                 prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

                             rektor UMB                   predseda AS UMB
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Kontakty na koordinátorov pre študentov so špecifi ckými potrebami:

 univerzitná koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifi ckými potrebami:
 doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., e-mail: vlasta.belkova@umb.sk

 Ekonomická fakulta UMB: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., fakultný koordinátor,
 e-mail: radoslav.koziak@umb.sk;

 Filozofi cká fakulta UMB: Mgr. Jana Daubnerová PhD., fakultná koordinátorka, 
 e-mail: jana.daubnerova@umb.sk;

 Fakulta prírodných vied UMB: doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., fakultný koordinátor,
 e-mail: ludovit.trajtel@umb.sk;

 Fakulta poli  ckých vied a medzinárodných vzťahov UMB: PhDr. Mária Badinská, PhD., 
 fakultná koordinátorka, e-mail: maria.badinska@umb.sk;

 Právnická fakulta UMB: JUDr. Lucia Petríková, PhD., fakultná koordinátorka,
 e-mail: lucia.petrikova@umb.sk;

 Pedagogická fakulta UMB: doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., fakultná koordinátorka
 e-mail: vlasta.belkova@umb.sk.

Informácie pre študentov so špecifi ckými potrebami: 
h  ps://www.umb.sk/studium/student/student-so-specifi ckymi-potrebami/.

Študen   so špecifi ckými potrebami

https://www.umb.sk/studium/student/student-so-specifickymi-potrebami/
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Medzinárodná dimenzia vzdelávania

Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania patrí medzi priority Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Hlavným dokumentom je Stratégia internacionalizácie, na 
základe ktorej rozvíjame medzinárodné vzťahy prostredníctvom medzinárodných dohôd 
o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, formou účas   na medzinárodných 
poduja  ach alebo na základe členstva v medzinárodných organizáciách.

Zahraniční lektori
Na Univerzite Mateja Bela pôsobia lektori z krajín: Čína, Francúzsko, Írsko, Nemecko, 
Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ruská federácia.

Spolupráca so zahraničnými univerzitami
V súčasnos   sú na univerzitnej úrovni uzatvorené  eto medzinárodné zmluvy: 

1. Bieloruská štátna univerzita (Белорусский государственный университет), 
Bielorusko

2. Univerzita v Sarajeve (Univerzitet u Sarajevu), Bosna a Hercegovina



25

Medzinárodná dimenzia vzdelávania

25www.umb.sk

3. University v Mostare (University of Mostar), Bosna a Hercegovina
4. Univerzita Sao Caetano do Sul (Univerzidade de Sao Caetano do Sul), Brazília
5. Univerzita národnej a svetovej ekonomiky, Sofi a, (Университет за национално 

и световно стопанство), Bulharsko
6. Univerzita cudzích jazykov Zheijiang Yuexiu (Zheijiang Yuexiu University of Foreign 

Languages), Čína
7. Univerzita fi nancií a ekonomiky Dongbei (Dongbei University of Finance and Economics), 

Čína
8. Univerzita Karlova v Prahe (Univerzita Karlova v Praze), ČR 
9. Univerzita Jana Evangeslisty Purkyně v Ús   nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ús   nad Labem), ČR
10. Masarykova univerzita (Masarykova univerzita), ČR
11. Univerzita Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové), ČR
12. Sliezska univerzita v Opave (Slezská univerzita v Opavě), ČR
13. Ostravská univerzita (Ostravská univerzita), ČR
14. Vysoká škola J. A. Komenského v Prahe (Vysoká škola J. A. Komenského Praha), ČR
15. Univerzita v Poi  ers (Université de Poi  ers ), Francúzsko 
16. Univerzita Lorraine (Université de Lorraine), Francúzsko
17. Remešská Šampansko-Ardénska univerzita (Université de Reims Champagne-Ardenne), 

Francúzsko
18. Andalaská univerzita v Padangu (Universitas Andalas, Padang), Indonézia 
19. College of Management Academic Studies, Izrael
20. Ázijská univerzitná akadémia, Tokio (亜細亜大学, Ajia Daigaku - Asia University 

Junior College, Tokyo), Japonsko
21. Yamanashi Gakuin University (山梨学院大学 Yamanashi gakuin daigaku), Japonsko
22. Univerzita Concordia v Edmontone (Concordia University of Edmontom), Kanada
23. Univerzita Pécs (Pécsi Tudományegyetem), Maďarsko
24. Vysoká škola Karola Eszterházyho v Jágri (Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési 

és Tudástechnológiai Kar, Eger), Maďarsko
25. Miškolcká univerzita (Miskolci Egyetem), Maďarsko
26. Vysoká škola Samuela Tešedíka v Sarvaši (Tessedik Samuel Főiskola, Szarvas), Maďarsko
27. Mauricijská univerzita (University of Mauri  us), Maurícius
28. Štátna univerzita aplikovaných vied v Konine (Państwową Wyzszą Szkolą Zawodową 

w Koninie), Poľsko
29. Old Polish University in Kielce (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach), Poľsko
30. Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski v Katowicach), Poľsko
31. Univerzita národnej obrany vo Varšave (Akademią Obrony Narodowej w Warszawie), 

Poľsko
32. Radomská vysoká škola technická Kazimíra Pulaského (Politechnika Radomska im. 

Kazimierza Pułaskiego), Poľsko 
33. Univerzita J. Kochanowského v Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), 

Poľsko
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34. Opolská technická univerzita (Politechnika Opolska), Poľsko 
35. WSB University Gdansk (WSB University in Gdansk), Poľsko
36. Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydhoš   (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), 

Poľsko
37. Vysoká škola banícko-hutnícka (Akademia górniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica / 

The AGH University of Science and Technology), Krakow, Poľsko
38. Sibiňská univerzita Luciana Blagu (Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu), Rumunsko
39. Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (Москoвский госудaрственный 

университет uмени М.В.Ломонoсова), Rusko
40. Sanktpeterburská štátna univerzita (Санкт-Петербургский государственный 

университет), Rusko
41. Sanktpeterburská štátna ekonomická univerzita (Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет), Rusko
42. Moskovský štátny inš  tút medzinárodných vzťahov (MGIMO Московскuй 

государственный институт международных отношений), Rusko
43. Sanktpetersburská štátna lesnícka univerzita (Saint-Petersburg State Forest 

Technical University), Rusko
44. Štátna univerzita v Yugre (The Yugra State University), Rusko
45. Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena (Rossiyskiy Gosudarstvennyy 

Pedagogicheskiy Universitet Im. A. I. Gertsena), Rusko
46. Akadémia pre normalizáciu, metrológiu a cer  fi káciu (The Academy for 

Standar  za  on, Metrology and Cer  fi ca  on), Rusko
47. Zakarpatský inš  tút postdiplomového pedagogického vzdelávania (Закарпатский 

институт педагогического образование), Ukrajina
48. Donetská národná univerzita (Donetsk Na  onal University), Ukrajina
49. Na  onal University of Ostroh Academy (Na  onal University of Ostroh Academy), 

Ukrajina
50. Národná univerzita Bohdana Khmelnytského v Čerkasy (Черкаськuй національнuй 

університет імені Богдана Хмельницького  ), Ukrajina
51. Kremenčukská národná univerzita Michaila Ostrohradského (Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського), Ukrajina 
52. Národná dopravná univerzita v Kyjeve (Національний транспортний університет 

в Києві), Ukrajina
53. Európska univerzita Kyjev (Європейський університет, Київ), Ukrajina
54. Univerzita v Novom Sade (The University of Novi Sad), Srbsko
55. Fa  hská univerzita, Büyükçekmece, Istanbul (Fa  h Üniversitesi, Büyükçekmece, 

Istanbul), Turecko
56. Aydin Univerzita v Istanbule (Istanbul Aydin Üniversitesi), Turecko.
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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 Française, Bri  sh Council a pod. Novovzniknutý Konfuciov 
inš  tút pre obchod pri UMB ponúka  vzdelávacie a kultúrne ak  vity.

Členstvo UMB v medzinárodných organizáciách a sieťach

EUA (European University Associa  on) – Asociácia európskych univerzít
Združuje a podporuje VŠ v 47 krajinách, poskytuje im jedinečné fórum pre spoluprácu vo 
všetkých oblas  ach vyššieho vzdelávania, vedy a výskumu.

AUF (Agence universitaire de la Francophonie) ‒ Univerzitná agentúra frankofónie 
Mul  laterálna inš  túcia podporujúca spoluprácu a solidaritu medzi univerzitnými 
inš  túciami, využívajúcimi francúzš  nu ako pracovný jazyk; podpora vedeckého bádania 
a vysokoškolského vzdelávania formou poskytovania š  pendií a grantov.

EURAXESS ‒ neformálna sieť kontaktných bodov Servisných cen  er EURAXESS
Servisným centrom pre Slovensko je SAIA, n. o. EURAXESS je európska sieť určená pre 
mladých výskumníkov na podporu medzinárodných mobilít.
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IUFS/SFUI (Ins  tut universitaire franco-slovaque) ‒ Slovensko-francúzsky univerzitný inš  tút 
Úlohou tohto občianskeho združenia je koncepčná všestranná podpora rozvoja 
frankofónie na Slovensku, iniciovaná Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je prostredníctvom jednotlivých fakúlt členom 
množstva ďalších medzinárodných organizácií s rôznorodým odborným zameraním.

Kontakty pre oblasť medzinárodnej spolupráce

Medzinárodné ak  vity na UMB zastrešuje Referát pre medzinárodnú spoluprácu, ktorý 
sa z centrálnej úrovne zameriava na plnenie cieľov v oblas   medzinárodných vzťahov. 
Vo svojom por  óliu má agendu zmluvnej spolupráce a komunikáciu s inš  túciami 
na medzinárodnej úrovni, agendu mobilít v rámci medzinárodných mobilitných 
programov, zahraničných pracovných ciest a ďalších úloh súvisiacich s angažovaním sa na 
medzinárodnej univerzitnej scéne.
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Medzinárodná spolupráca

Referát pre medzinárodnú spoluprácu

Mgr. Jana Čillíková vedúca referátu pre 
medzinárodnú spoluprácu jana.cillikova@umb.sk

Mgr. Andrea Bobáková referentka pre 
medzinárodnú spoluprácu andrea.bobakova@umb.sk

Mgr. Jana Prašovská Ekonomická fakulta jana.prasovska@umb.sk

Mgr. Margaréta Krkošová Filozofi cká fakulta margareta.krkosova@umb.sk

Jana Miková
Fakulta poli  ckých 
vied a medzinárodných 
vzťahov

jana.mikova@umb.sk

Mgr. Viera Pavlovičová Fakulta prírodných vied viera.pavlovicova@umb.sk

Ing. Anita Dienešová Pedagogická fakulta anita.dienesova@umb.sk

Mgr. Jana Hubáčeková Právnická fakulta jana.hubacekova@umb.sk
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Na Univerzite Mateja Bela sa riadime zásadou, že dostupnosť informácií a využiteľnosť 
informačno-komunikačných technológií (IKT) je zabezpečená pre všetkých jej 
používateľov. To je dôvod, prečo venujeme veľkú pozornosť trvalej udržateľnos   IKT na 
UMB. Moderné IKT ako súčasť informačných systémov majú význam len vtedy, ak sú ich 
služby prístupné vždy, všetkým, všade a v požadovanej kvalite.

Informačná infraštruktúra na UMB

UMB je umiestnená v rôznych lokalitách Banskej Bystrice. Prepojenosť všetkých súčas   
univerzity prostredníctvom metropolitnej siete UMB a ich následné pripojenie do slovenskej 
akademickej siete SANET je dôležitou podmienkou nielen dobrej vnútrouniverzitnej 
komunikácie, ale aj komunikácie s ostatnými akademickými a vedeckovýskumnými 
inš  túciami na Slovensku a  ež komunikácie so svetom. Infraštruktúra je udržiavaná, 
modernizovaná a dostupná 24 hodín denne v režime vysokej dostupnos  . 

Vedenie univerzity podporuje prevádzku a modernizáciu v oblas   informačno-
komunikačných technológií a v oblas   celouniverzitných informačných systémov.
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V súčasnos   univerzita prevádzkuje viac ako 2 000 osobných počítačov pripojených do 
univerzitnej metropolitnej siete a do verejného internetu. Zabezpečuje prístupové body 
bezdrôtovej siete WiFi, spravuje stovky fyzických či virtuálnych serverov a 13 centrálnych 
komunikačných uzlov. Osobným mobilným zariadeniam študentov, zamestnancov a hos   
umožňuje prístup k  informačným systémom UMB.

V rámci slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) UMB prevádzkuje 
jeden z klastrov slúžiacich na realizáciu mimoriadne zložitých numerických výpočtov pre 
oblasť výskumu a vývoja. 

V posledných rokoch sa realizovala rozsiahla modernizácia infraštruktúry UMB, v rámci 
ktorej boli vybudované dve moderné, energe  cky a geografi cky nezávislé datacentrá, 
disponujúce vysokým výpočtovým výkonom a dátovým úložným priestorom pre potreby 
všetkých súčas   UMB. Doriešila sa kompletná vybavenosť prednáškových a seminárnych 
učební počítačmi, dataprojektormi, interak  vnymi tabuľami, modernizovali sa počítačové 
učebne, vybudovali sa nové laboratóriá, na internátoch bol zavedený internet pre všetkých 
ubytovaných študentov. Bola realizovaná rozsiahla obnova, rozširovanie a modernizácia 
komunikačných uzlov metropolitnej siete UMB a  ež takmer celoplošné pokry  e 
rádiovým signálom bezdrôtových WiFi sie  . Súčasťou významných zmien bola aj rozsiahla 
a progresívna integrácia jednotlivých informačných systémov, centrálne riadenie a správa 
iden  t a informačnej bezpečnos   s cieľom poskytovať čo najlepšie, najdostupnejšie 
a najbezpečnejšie informačné služby všetkým študentom a zamestnancom UMB. 
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Dostupnosť informačných zdrojov na UMB

Pre potreby študentov a zamestnancov 
spravuje univerzita viac ako 30 informačných 
systémov a rôznych podporných informačných 
systémov, ktoré priamo alebo nepriamo 
podporujú napĺňanie poslania univerzity, a to 
vzdelávanie, vedu a výskum. Na poskytovanie 
základných informácií slúžia používateľom 
moderné, funkčné, pravidelne inovované 
a aktualizované webové portály univerzity, 
jej šies  ch fakúlt, Univerzitnej knižnice 
a ostatných organizačných zložiek UMB. 

Organizáciu štúdia v plnom rozsahu podporuje 
akademický informačný systém (AiS2), 
ktorého súčasťou sa stal aj portál e-prihláška, 
ktorý poskytuje záujemcom o štúdium na 
UMB informácie o možnos  ach štúdia, ako 
aj možnosť podať si prihlášku na štúdium 
elektronickou formou. Informačné zdroje 
potrebné pre štúdium študentom sprostredkúva knižničný informačný systém a špecializovaný 
informačný systém pre e-learning LMS Moodle (Learning Management System) podporujúci 
elektronické vzdelávanie. 

V študentskej jedálni na Tajovského ulici je k dispozícii stravovací informačný systém, 
využívajúci rezervačný a odberový systém pomocou študentskej karty. Na univerzite možno 
pla  ť za stravovacie služby, ale aj za ďalšie služby spojené so štúdiom prostredníctvom 
aplikácie VIAMO. 

Všetkým študentom (a zamestnancom) UMB sú poskytované služby Microso   365. 
Prostredníctvom týchto služieb majú študen   k dispozícii mailovú schránku, zabezpečenú 
an  vírusovou a an  spamovou ochranou, webové úložisko dokumentov OneDrive, 
aplikácie na prezeranie a úpravu dokumentov Word, Excel, PowerPoint, OneNote a rôzne 
ďalšie nástroje, umožňujúce využívať ich licencie na vzdelávacie účely aj v osobných 
počítačoch či mobilných zariadeniach. Súčasťou balíka služieb je aj pla  orma Microso   
Teams – centrum pre  movú spoluprácu. Slúži ako hlavný nástroj pre komunikáciu 
v reálnom čase pri dištančnom vzdelávaní (videoprednášky, konzultácie, atď.). Pripojenie 
do internetu a IS UMB umožňuje okrem káblovej siete aj univerzitná WiFi sieť, ktorá je 
zapojená do akademického roamingového projektu „eduroam“.

Medzi používateľsky najväčšie informačné systémy UMB patrí kartový informačný 
systém, ktorý umožňuje vydávať a spravovať študentské a zamestnanecké preukazy, 
uľahčujúce život nielen na univerzite (študijné oddelenia, knižnice, študentská jedáleň 



33www.umb.sk

Informačné systémy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

na Tajovského ul. 40, prístupy do niektorých priestorov, ...), ale aj mimo nej, pretože 
študentom poskytuje možnos   čerpania zliav v doprave, v obchodoch a službách.
Pre študentov a zamestnancov je k dispozícii centrum podpory informačno-komunikačných 
technológií, ktoré poskytuje svoje služby prostredníctvom pracoviska prvotného kontaktu. 
Jeho úlohou je evidovať všetky požiadavky a žiadateľa automa  cky informovať o zmene 
stavu, o vyriešení či zamietnu   jeho žiados  . Viac konkrétnych informácií o podpore pre 
informačné systémy nájdete na webovej stránke helpdesk.umb.sk.

Smernica o metropolitnej sie   UMB

Základné práva a povinnosti používateľov IKT na UMB sú vymedzené v Smernici 
č. 1/2018 Prevádzkový poriadok Metropolitnej siete UMB, ktorá je dostupná na 
h  ps://www.umb.sk/app/cmsFile.php?ID=6084. 
Výber zo záväzného dokumentu v niekoľkých bodoch:
 používateľ MS nesie plnú zodpovednosť za svoje ak  vity v MS UMB a v počítačových 

sieťach, do ktorých má prístup cez MS UMB;
 každý študent UMB má pri svojom nástupe vytvorené tzv. konto AIS a konto UMB;
 používateľ musí dbať na utajenie svojich prihlasovacích údajov a nesmie sprístupniť 

svoje konto ďalšej osobe;
 pracovné stanice UMB je možné používať jedine na pracovné účely – priamo 

súvisiace so štúdiom, teda sa zakazuje používať pracovné stanice na súkromné 
účely, vrátane spracovávania súkromných dát akoukoľvek formou;

 študen   sú povinní komunikovať prostredníctvom svojej študentskej e-mailovej adresy;
 heslo do mailovej schránky zadávajte len na webových stránkach, ktoré patria 

univerzite. Teda končia na „umb.sk“. Ak máte podozrenie na pokus o zneuži  e 
prihlasovacích údajov kontaktujte správcu IKT;

 každý používateľ má možnosť na účely zdieľanie súborov využívať službu OneDrive. 
Je to cloudové úložisko, ktoré je súčasťou balíka Offi  ce 365;

 študent komunikuje s pracovníkmi technickej podpory výhradne cez mailovú 
adresu helpdesk@umb.sk. V prípade použi  a 
inej mailovej adresy jeho požiadavka nebude 
vybavená. Inú mailovú adresu môže použiť len 
v prípade, že sa nevie prihlásiť do pridelenej 
mailovej adresy. V takomto prípade je študent 
povinný v e-maili uviesť nasledovné údaje: 
meno, priezvisko, AIS ID, študijný odbor;
 porušenie ustanovení tejto smernice 
u študentov bude kvalifi kované ako porušenie 
študijných povinnos   vyplývajúcich zo zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Študijného poriadku UMB a ďalších.

https://www.umb.sk/app/cmsFile.php?ID=6084
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Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, www.library.umb.sk

Univerzitná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby vedeckým a pedagogickým 
pracovníkom univerzity, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnos  . 
Tvoria ju centrálne pracoviská, špecializované študovne na fakultách a čiastkové knižnice 
na katedrách a pracoviskách UMB.

Používatelia univerzitnej knižnice môžu využívať knižničný fond, ktorý obsahuje vyše 278 000 
tlačených a elektronických kníh, periodík, špeciálnych dokumentov a elektronické informačné 
zdroje z oblas   humanitných, spoločenských a prírodných vied. Vysokoškolské učebnice, 
skriptá a učebné materiály vydané na univerzite sú v zdigitalizovanej podobe prístupné 
vo Virtuálnej študovni UMB. Súčasťou knižničného fondu je aj cenná zbierka historických 
dokumentov z 18. – 19. storočia. Univerzitná knižnica buduje databázu publikačnej činnos   
a ohlasov pracovníkov UMB a databázu záverečných a kvalifi kačných prác UMB. 

Univerzitná knižnica poskytuje absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov, 
referenčné služby Spýtajte sa knižnice a Napíšte nám, spracovanie rešerší z online 
katalógov i dostupných elektronických informačných zdrojov a vyhotovovanie výstupov 
z databázy publikačnej činnos   a ohlasov. Umožňuje prístup k počítačom, pripojenie na 
wifi , kopírovanie, tlač, skenovanie dokumentov a viazanie seminárnych prác. Publikácie, 

https://www.library.umb.sk/sluzby/objednavky-sluzieb/formular-spytajte-sa-kniznice.html
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ktoré nemá vo svojom knižničnom fonde, zapožičia v prípade potreby z iných knižníc 
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a zo zahraničia prostredníctvom 
medzinárodnej medziknižničnej služby. Pre študentov a zamestnancov univerzity 
poskytuje konzultačné služby v oblas   vedeckého publikovania a citovania, inštruktáže 
k vyhľadávaniu informácií a zabezpečuje informačné vzdelávanie.

Pre používateľov so špecifi ckými potrebami sa v študovniach nachádzajú samostatné 
pracovné miesta ─ centrá pre študentov so špecifi ckými potrebami ─ vybavené počítačmi 
s pripojením na internet. Počítačová zostava obsahuje reproduktory, slúchadlá, webkameru 
a mul  funkčné zariadenie na tlač a skenovanie. Pre slabozrakých a nevidiacich používateľov 
zabezpečujú prístup k informáciám špeciálne počítačové programy na čítanie a zväčšovanie 
obrazovky JAWS a ZoomText. V Univerzálnej študovni a Európskom dokumentačnom 
centre je k dispozícii aj elektronická čítacia lupa a braillovský riadok. 

Zaregistrovať sa v Univerzitnej knižnici UMB a stať sa jej používateľom je možné 
prostredníctvom online registrácie na webovej stránke ases.umb.sk, alebo osobne 
na pracoviskách poskytujúcich výpožičné služby:

• Ekonomická študovňa, Tajovského 10,
• Pedagogická študovňa, Ružová 15,
• Politologická študovňa, Kuzmányho 1,
• Právnická študovňa, Komenského 20,
• Referát absenčných výpožičiek, Tajovského 40,
• Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51.

Pri študovniach Univerzitnej knižnice UMB pôsobia špecializované pracoviská: 
Samovzdelávacie stredisko na podporu výučby študijných programov v cudzích 
jazykoch (Cesta na amfi teáter 1) a v Pedagogickej študovni Centrum pre pedagogickú 
prax a didak  cké pomôcky AMOS (Ružová 15).

Na vyhľadávanie literatúry v knižničnom fon-
de slúži používateľom online katalóg kniž-
nice. Vstup do online katalógu knižnice ako 
aj prístup k databázam umožňuje používa-
teľom webová stránka www.library.umb.sk. 
Prostredníctvom nej si používatelia môžu 
objednávať a rezervovať dokumenty 
a využívať ďalšie online služby knižnice. Na 
stránke nájdu aj otváracie hodiny pracovísk 
a študovní, pozvánky na kultúrne a vzdelá-
vacie poduja  a, informácie o službách knižnice, novinkách v knižničnom fonde a iné 
aktuálne informácie. Univerzitná knižnica vydáva časopis Bibliotheca Universita  s 
a s používateľmi komunikuje aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
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„Kariéra je cesta, rozbehnite ju s nami“

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, 
ktoré funguje ako organizačná súčasť referátu 
celoživotného vzdelávania UMB. 

Poslaním Kariérneho centra UMB je sprostredkovať 
kontakt študentov so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania 
a ponúkať ak  vity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérnemu napredovaniu. 
Vytvára podmienky na prehlbovanie spolupráce s praxou, aby umožnilo nadobudnu  e 
prak  ckých skúsenos   študentov už počas ich štúdia. Iniciuje záujem študentov 
o doplnenie teore  ckých informácií aj o kompetencie a zručnos   potrebné pre ľahšie 
uplatnenie sa na trhu práce. Prostredníctvom ponuky kurzov rôzneho zamerania zároveň 
nadväzuje na celospoločenský trend podpory ďalšieho vzdelávania.

Kariérne centrum UMB je členom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, 
získalo značku kvality Cer  fi kovaný poskytovateľ kariérového poradenstva a v roku 2020 
získalo osobitné ocenenie v Národnej cene kariérového poradenstva.
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Por  ólio služieb pre študentov UMB:

   individuálne kariérové poradenstvo,
   skupinové kariérové poradenstvo,
   veľtrhy práce,
   ukážky assessment centra,
   exkurzie do spoločnos  ,
   e-book Manažment kariéry,
   online testy,
   tréningový program Stážista – kariérový poradca,
   workshopy, prednášky, prezentácie a semináre spoločnos  ,
   konzultácie (životopisov, mo  vačných listov, atď.),
   inzercia brigád, stáží, praxí a pracovných ponúk,
   zverejňovanie tém záverečných prác,
   informovanie o možnos  ach osobného rozvoja počas štúdia a o aktuálnych 
  trendoch na trhu práce.

Kariérne centrum UMB poskytuje študentom bezplatné služby kariérového poradenstva. Študen   
môžu využiť individuálne kariérové poradenstvo, ktoré sa uskutočňuje formou poradenského 
rozhovoru a metód zážitkového učenia sa. Pri poradenskom procese sa využívajú sebahodno  ace 
nástroje a kariérne testy, ktorými sa zisťujú hodnoty, potreby, záujmy, zručnos  , atď. Kombinácia 
zručnos   a typu osobnos   môže pomôcť k nasmerovaniu na určitú kariérnu oblasť.

Aktuálnu ponuku voľných pracovných miest, brigád, stáží a praxí, školení, tréningových 
programoch a odborných súťaží môžu študen   UMB nájsť počas celého roka na webovej 
stránke Kariérneho centra UMB, na sociálnych sieťach Kariérneho centra UMB a v AiS2. 
Rovnako sú tu zverejňované aktuálne informácie o činnos   Kariérneho centra UMB a ním 
organizovaných poduja  ach.

Kariérne centrum UMB chce cez realizáciu ak  vít zodpovedajúcich aktuálnym požiadavkám 
trhu práce, spoločnos   a vývojovým trendom podporovať uplatniteľnosť absolventov UMB 
v praxi a tým šíriť dobré meno UMB. Uvedomuje si nezastupiteľnú úlohu kariérového 
poradenstva v procese celoživotného vzdelávania jednotlivca, a preto chce podporovať 
mo  váciu vzdelávania sa a osobnostného rastu nielen 
u študentov a absolventov UMB, ale aj u verejnos  .

Vydajte sa s nami po stopách Kariérnej cesty UMB.

Kontakt:
Kariérne centrum UMB, Rektorát UMB, Národná 12, 
974 01 Banská Bystrica
: +421 905 273 879, +421 907 790 706, e-mail: karierne.centrum@umb.sk, www.kc.umb.sk
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Ubytovacie a stravovacie možnos  

Študenti môžu získať ubytovanie v študentských domovoch Univerzity Mateja Bela na 
základe stanovených kritérií alebo v súkromí.

Kontakty na študentské domovy

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

Študentský domov ŠD1 pri Správe 
účelových zariadení (SÚZ) UMB 
Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
  +421 48 446 76 19, 446 76 20 
kapacita: 810 lôžok

Študentský domov ŠD2 pri SÚZ UMB
Komenského 20, 974 01  Banská Bystrica, 
  +421 48 446 33 16
kapacita: 172 lôžok 
ŠD2 nie je vyčlenený na ubytovanie 
študentov denného štúdia

Študentský domov ŠD3 pri SÚZ UMB 
Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica, 
  +421 48 446 76 19
kapacita: 885 lôžok

Študentský domov ŠD4 pri SÚZ UMB
Tr. SNP 53, 974 01  Banská Bystrica
  +421 48 446 69 16, 446 69 11
kapacita: 410 lôžok

Študentský domov ŠD5 pri SÚZ UMB
Ružová 15, 974 11 Banská Bystrica 11
  +421 48 446 49 81, 446 49 80
kapacita: 160 lôžok
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Študen   sa môžu zapojiť do športových, umeleckých a iných ak  vít, ktoré ponúka 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

• Univerzitný folklórny súbor 
Mladosť

Kontakt:
Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
Kancelária A317 UFS Mladosť  
Mgr. art. Mar  n Urban, PhD.
  +421 48 446 42 72 
Sekretariát KHK PF UMB 
 +421 48 446 45 12
+421 908 170 128
e-mail: mar  n.urban@umb.sk

Vo folklórnom súbore fungujú zložky ľudová hudba, ženská a mužská spevácka skupina 
a tanečný súbor. Rozvíja sa inštrumentalis  cká činnosť, hra na tradičných nástrojoch ako 
sú pas  erske píšťaly, fujara, gajdy, citara a iné. Radi privítame aj talentovaných zvukárov, 
osvetľovačov, remeselníkov/rekvizitárov a kostymérov. Študen   si môžu zapísať výberové 
predmety katedry hudobnej kultúry PF UMB: Univerzitný folklórny súbor Mladosť, tanec 
pre každého, hudba pre každého alebo výberový predmet hra a tanec. 

Systém tréningov je v utorok a streda, doplnkovo podľa potreby ďalší deň v týždni (pri novej 
tvorbe, príprave predstavení a podobne). Tréningy sú na rôznych miestach univerzity, sídlo 
súboru je na Právnickej fakulte, ale skúša sa aj v budove na Tajovského ulici a na Pedagogickej 
fakulte v Tančiarni. Súbor Mladosť nerobí konkurz, prísť môže každý študent so záujmom 
o tradičnú ľudovú kultúru a folkloris  cký život. Všetky informácie radi poskytneme osobne. 

• Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ 
pri Pedagogickej fakulte UMB

Kontakt:
Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
 +421 48 446 45 18
+421 905 553 651
e-mail: milan.pazurik@umb.sk
Mgr. art. Et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
email: monika.bazikova@umb.sk
web: www.pdf.umb.sk
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•  University Dance Center

Kontakt:
Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica
e-mail: unidc@unidc.sk
web: www.unidc.sk

Ponúka tanečné a pohybové kurzy na 
UMB pre študentov a zamestnancov.

•  UNIS UMB

Kontakt: 
Mgr. Mar  na Kubealaková, PhD. 
e-mail: mar  na.kubealakova@umb.sk
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
e-mail: zuzana.bariakova@umb.sk

Študentský divadelný súbor UNIS UMB 
je otvorený všetkým študentkám 
a študentom UMB so vzťahom k di-
vadlu, prednesu či spevu.

• Univerzitný komorný orchester Mladosť

Kontakt: 
Mgr. Pavel Mar  nka, PhD.
Katedra hudobnej kultúry A303
Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
 +421 48 446 45 15
+421 902 635 713
e-mail:  pavel.martinka@umb.sk
Je reprezentačné teleso UMB, ktoré po-
núka priestor pre všetkých záujemcov 
hrať v súbore so zameraním na staršiu 
či novšiu klasickú hudbu predovšetkým 
z územia Slovenska.



41www.umb.sk

Využi  e voľného času

Športové kluby UMB

Športový klub UMB - vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového 
športu. Prezidentom športového klubu je PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. 

Športový klub združuje kluby:
 Atle  cký klub ŠK UMB: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., predseda klubu;
 Basketbalový klub ŠK UMB: Mgr. Andrea Izáková, PhD., predsedníčka klubu; 
 Gymnas  cký klub ŠK UMB (zameriava sa na gymnas  cké športy): PaedDr. Juraj 

Kremnický, PhD., predseda klubu;
 HOROKLUB ŠK UMB (zameriava sa na outdoorové ak  vity): Mgr. Miroslav Knoško, 

predseda klubu;
 Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj na iné bojové umenia): PaedDr. Peter Zbiňovský, 

PhD., predseda klubu;
 Klub džuda ŠK UMB: Mar  n Sršeň, predseda klubu;
 Klub Športu pre všetkých ŠK UMB: Mgr. Andrea Izáková, PhD., poverená vedením 

klubu. Je určený študentom UMB a banskobystrickej mládeže pre realizáciu 
pohybových aktivít a s následnou možnosťou vstupu do klubov združených v ŠK UMB;

 TRIAN ŠK UMB (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť): doc. PaedDr. Miroslav 
Nemec, PhD., predseda klubu.          

Kontakt: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
Sekretariát:  budova energe  ky UMB (vedľa ŠJ1)
:  048-4465192 /sekretariát a ekonomické oddelenie ŠK/, 
: 048-4465193 a 0907843516 /prezident ŠK/
e-mail: sportklub@umb.sk, peter.zbinovsky77@gmail.com 
www.sportklub.umb.sk

***********************************************************************

TJ Slávia Ekonóm UMB 

vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Predsedom 
je prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., TJ Slávia Ekonóm má dva oddiely:
 lyžovanie – so zameraním na klasické lyžovanie, 
 orientačné športy – so zameraním činnos   na lyžiarsky OB, klasický OB a OB na bicykloch.

Kontakt: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
: 048 4466318, 
Fax: 048 4152793 
e-mail: juraj.nemec@umb.sk 
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UMB BIATHLON TEAM

Koncom októbra 2019 Univerzita Mateja 
Bela založila športový klub UMB BIATHLON 
TEAM n.o. Podpora rozvoja športu je jednou 
z hlavných priorít UMB a vznik klubu je  ež 
dôkazom toho, že šport a vzdelanie patria 
k sebe. Hlavnou činnosťou klubu je príprava 
športovcov v biatlone a bežeckom lyžovaní.  

Týmto športom sa môžu v klube venovať 
vysokoškolskí aj stredoškolskí študen  . V súčasnos   trénuje v klube len niekoľko športovcov, 
ale aj napriek krátkemu obdobiu od vzniku mali v zimnej sezóne pekné výsledky a umiestnili 
sa na stupienkoch víťazov . Počas nepriaznivej epidemiologickej zimnej sezóne sa traja 
športovci zúčastnili Majstrovs  ev sveta juniorov a kadetov v Ober  lliachu a traja športovci 
reprezentovali UMB na medzinárodných poduja  ach IBU CUP.

www.umbbiathlon.sk
e-mail: info@umbteam.sk
: +421 902 902 975
www.facebook.com/umbbiathlon.sk/
www.instagram.com/umb.biathlon.team/

***********************************
Telovýchovná a športová činnosť na UMB v Banskej 
Bystrici sa realizuje v objektoch v správe súčas   UMB a to:
 pohybové štúdio  – EF UMB, Tajovského 10,
 športová hala – FF UMB, Tajovského 40,
 gymnas  cká telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 zrkadlová telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 krytá plaváreň – FF UMB, Tajovského 40,
 telocvičňa pre úpolové športy – FF UMB, Tajovského 57,
 posilňovňa – FF UMB, Tajovského 57,
 kardio centrum – FF UMB, Tajovského 57,
 indoor golf – FF UMB, Tajovského 57,
 atle  cko-futbalový areál – FF UMB, Tajovského 57,
 tenisový areál /asfaltový/ – FF UMB, Tajovského 57,
 hádzanársky areál /asfaltový/ – FF UMB, Tajovského 57,
 telocvičňa veľká – PF UMB, Ružová 13,
 tenisové kurty – PF UMB, Ružová 13.



43

UMB Hockey Team

www.umb.sk

UMB Hockey Team Banská Bystri-
ca vznikol v roku 2014 ako inicia  -
va dvoch mladých ľudí. Podnetom 
na vznik bola existencia Európskej 
univerzitnej hokejovej ligy (EUHL).  
Od prvej sezóny  m pod vede-

ním hlavného trénera Lukáša Opátha a asistenta 
Mareka Janíka zbieral jeden úspech za druhým. 
Už v prvej sezóne 2014/2015 ukončil súťaž na dru-
hej priečke a vybojoval si tak striebornú medailu. 
V ďalších sezónach svoje úsilie potvrdil 3. miestom 
(2015/2016) a 2. miestom (2016/2017). V roku 2017 
sa zároveň ako fi nalista EUHL zúčastnil pres  žneho 
turnaja „Eurochallenge“ v ruskom Jekaterinburgu, 
kde v konkurencii najlepších  mov z EUHL a ruskej Študentskej hokejovej ligy obsadil 2. priečku. 

Štvrtá sezóna v EUHL naštartovala pre UMB Hockey Team 2 roky úspechu. Po troch vydarených 
sezónach  m vybojoval prvenstvo a stal sa majstrom EUHL v sezóne 2017/2018. Hneď 
v  nasledujúcej sezóne 2018/2019  tul obhájil. Tím absolvoval medzi dvoma poslednými 
sezónami aj mimoriadne náročných turnaj v Krasnojarsku (Rusko). Tu v svetovej konkurencii 
amerických, ruských a európskych  mov skončil vo fi nále so striebornou medailou. 

Sezóna 2019/2020 bola pre univerzitný hokejový  m aj napriek predčasnému ukončeniu 
všetkých hokejových líg na Slovensku, 6. úspešnou sezónou v EUHL. Historicky prvýkrát 
vybojovali prvenstvo v tabuľke po základnej čas   a stali sa tak víťazom základnej čas   
Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy.  

Hráčmi UMB Hockey Team sú  výlučne študen   a realizačný tím tvoria dobrovoľníci nielen 
z radov študentov.

Tím každoročne pripravuje rôzne benefi čné a charita  vne akcie. Ak  vne spolupracuje 
s občianskym združením Sve  elko nádeje, ktorému každoročne odovzdáva aj výťažok z dražby 
špeciálnej edícií dresov. Svojou činnosťou a ak  vitami zvyšuje povedomie o univerzite 
a intenzívne prezentuje univerzitu ako celok, čím buduje univerzitného ducha.

Spolu sme UMB!

Kontakt:
Ing. Milan Kyseľ
generálny manažér 
e-mail: milan@umbhockey.sk
web:  www.umbhockey.sk 

www.facebook.com/umbhockey
www.instagram.com/umbhockey
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Študentský univerzitný senát (ŠUS) predstavuje celouniverzitnú úroveň samosprávy 
študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a je najvyšším orgánom študentov 
univerzity vo vzťahu k vedeniu UMB ako aj navonok. Poslaním ŠUS je budovanie modernej, 
vyspelej a ak  vnej 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 ak  vitami spestruje 
spoločensky, 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 čas    
Akademického senátu Univerzity Matej Bela (AS UMB), delegá   v Študentskej rade 
vysokých škôl za UMB (ŠRVŠ) a predsedovia študentských rád parlamentov. Otázky 
súvisiace s ubytovaním študentov na univerzite má za úlohu riešiť Študentská internátna 
rada UMB (ŠIR).
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
ponúka členstvo vo viacerých študentských organizáciách

Centre of Na  ons – Slovakia (Centrum národov – Slovensko) 
Je nezávislá mimovládna a nepoli  cká organizácia. Bola založená v novembri 2006 a má svoje sídlo na Fakulte 
poli  ckých vied a medzinárodných vzťahov UMB. Organizácia bola vytvorená na podporu a šírenie myšlienok 
Organizácie Spojených národov (OSN), ako aj na poskytovanie ak  vnej podpory na splnenie cieľov a na 
dodržiavanie daných zásad Slovenskej republiky doma i v zahraničí.

h  ps://cnsoz.eu

DSV – Deutscher Studentenverein
Organizácia bola založená v roku 2010 s cieľom mobilizovať študentov politológie a medzinárodných 
vzťahov. Hoci  neformálne spája nemecky hovoriacich študentov, rieši aj široké spektrum ďalších tém. 
Členská základňa sa skladá zo študentov, ktorých vízia je úspešne pokračovať v stanovenom kurze, 
organizovať diskusie, poskytovať iným študentom informácie a pozi  vne príklady z nemecky hovoriacich 
krajín a tým podporovať rozvoj občianskej spoločnos  .

h  ps://sites.google.com/site/deutscherstudentenverein/home

EFPOLlT 
Je študentská organizácia pôsobiaca na Fakulte poli  ckých vied a medzinárodných vzťahov UMB od roku 
1998. Jej hlavným cieľom je šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, poli  ke a postavení Francúzska 
prostredníctvom organizovania prednášok a poduja  . Členovia EFPOLlT-u sú predovšetkým študen   fakulty, 
ktorí popri štúdiu pracujú na svojom odbornom raste prostredníctvom mimoškolských ak  vít v organizácii. 
Študen   majú možnosť získavať skúsenos   s komunikáciou na vysokej úrovni.

h  ps://www.facebook.com/efpolit.bb, Instagram: efpolit.umb 

DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
Je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje 
schopnos   a charakterové vlastnos   pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. 
Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje 
mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnos  , sebavedo-
miu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Účasť v DofE je veľmi cenná a vo svete uznávaná skúsenosť aj na 
trhu práce. Študen   univerzity sa môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto 
programu a stať sa vedúcimi programu.

www.dofe.umb.sk 
koordinátor: Mgr. Robert Sabo, PhD., e-mail: robert.sabo@umb.sk 

AIESEC 
Je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete poskytujúca mladým ľuďom pole príležitos   v oblas   
osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo svete pôsobí už vyše 60 rokov a je výnimočná tým, že je riadená 
študentmi a čerstvými absolventmi inš  túcií vyššieho vzdelania. Umožňuje študentom pracovať v mul  kultúrnom 
prostredí a spája top talenty z univerzít s fi remným prostredím doma i vo svete. Cieľom AIESEC je poskytnúť 
mladým ľuďom priestor pre rozvoj ich potenciálu a líderských schopnos  . 

www.aiesec.sk

Euroatlan  cké centrum 
Je medzinárodne etablovaná nezávislá mimovládna organizácia, pôsobiaca v oblas   medzinárodných vzťahov 
a bezpečnostnej poli  ky. Od svojho vzniku v roku 1999 prekonala dlhú cestu v procese inš  tucionalizácie 
od neformálneho študentského debatného klubu k rešpektovanej profesionálnej mimovládnej organizácii 
mladých akademikov a študentov. V spolupráci so svojimi partnermi – ministerstvami, medzinárodnými 
organizáciami, akademickými inš  túciami, či mimovládnymi organizáciami organizuje širokú škálu ak  vít 
zahŕňajúcich organizovanie konferencií, expertných seminárov, prednášok a diskusií. Od svojho vzniku 
sa snaží prispievať k šíreniu myšlienok euroatlan  ckej spolupráce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

www.eac.sk 

ELSA Interna  onal 
Je lokálna skupina medzinárodnej organizácie študentov práva, ktorá pôsobí ako nezávislá, nepoli  cká a 
nezisková organizácia združujúca viac ako 50 000 študentov a mladých právnikov v 44 krajinách celého sveta 
a vo viac ako 200 lokálnych skupinách. ELSA vznikla v roku 1981 vo Viedni a na Právnickej fakulte UMB pôsobí 
od roku 1996. Zastúpenia má aj na právnických fakultách v Bra  slave, Trnave a v Košiciach. 

www.elsa.sk
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GLOBSEC
Je nezávislá, nestranná, mimovládna organizácia. Jej hlavným cieľom je formovať celosvetovú diskusiu 
prostredníctvom výskumných ak  vít a spájať kľúčových odborníkov v oblas   zahraničnej a bezpečnostnej 
poli  ky. K tomuto cieľu prispieva každoročné globálne fórum globálnej bezpečnos   GLOBSEC Bra  slava. 
Ide o jednu z najlepších konferencií o globálnej bezpečnos   na svete. Činnos   v rámci tohto Think tanku 
sú venované výskumu v štyroch programoch: program obrany a bezpečnos  , program energe  ky, program 
budúcnos   Európy a európsky program susedstva.

www.globsec.org

ŠTUDENTSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI KATEDRE HISTÓRIE FF UMB
Je študentská organizácia, na činnos   ktorej sa podieľajú študen   Filozofi ckej fakulty UMB študijného 
programu história a prípadne iných študijných programov. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania, v spolupráci s rôznymi inš  túciami, organizáciami a jednotlivcami organizovanie 
ak  vít, ktoré dopĺňajú štúdium histórie na Katedre histórie FF UMB, upevňujú vzájomné kolegiálne vzťahy 
medzi študentmi a  ež medzi študentmi a vyučujúcimi, podnecujú študentov k ak  vnemu štúdiu, informujú 
ich o rôznych možnos  ach štúdia histórie v rámci študijných mobilít v zahraničí, stáží a letných škôl, poskytujú 
tútorstvo študentom prvého roku, ponúkajú študentom priestor na sebarealizáciu, v rámci diania na katedre, 
s možným presahom aj do profesijného života. Organizácia vydáva študentský historický časopis ACHERON. 
Od roku 2013 je Študentská Historická Spoločnosť členom medzinárodného združenia študentov histórie ISHA.

h  ps://www.ff .umb.sk/katedry/katedra-historie/studentska-historicka-spolocnost/

JEF SLOVAKIA 
Je nezávislá, medzinárodná mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku ako jedna zo sekcií JEF EUROPE so 
sídlom v Bruseli. Jej 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 priateľských vzťahov.

www.jefslovakia.eu

Pont francophone – Asociácia frankofónnych študentov na Slovensku 
Je najväčšia a najak  vnejšia organizovaná skupina frankofónnych študentov na Slovensku s dvoma fl exibilnými 
kanceláriami v Bra  slave a v Banskej Bystrici. Jej cieľom je podporovanie a organizovanie ak  vít v oblas   
propagácie francúzskeho jazyka a frankofónie. Tento cieľ sa realizuje prostredníctvom organizovania 
kultúrnych poduja   v rámci Katedry romanistky, ale aj v spolupráci s Alliance française v Banskej Bystrici. 

Facebook – Pont.Francophone 

Erasmus Student Network (ESN) 
Je nezisková medzinárodná študentská organizácia, ktorá má 15 000 členov v 40 krajinách Európy.  Poskytuje 
služby a podporu 150 000 študentom prostredníctvom dobrovoľníkov z radov študentov. Jej úlohou je 
zastupovať zahraničných študentov, teda poskytovať im možnosť kultúrneho porozumenia a rozvoj osobnos   
v súlade so zásadou – študent pomáha študentovi.

 h  ps://umb.esn.sk/

ICM – Informačné centrum mladých
Činnosť centra je zameraná na bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb z rôznych oblas   
života pre mladých ľudí do 30 rokov. Informačné centrum mladých Banská Bystrica (ďalej ICM BB) vzniklo v roku 
1992, v roku 2004 prijalo štatút OZ. ICM BB je jediným ICM na Slovensku, ktoré pôsobí v krajskom meste a má 
spomedzi všetkých ICM v SR najrozsiahlejšiu demografi ckú aj geografi ckú pôsobnosť. Zároveň je v súčasnos   
jediným činným ICM na území BBSK.

 www.icm.sk

EnviroFuture 
Je celouniverzitný spolok zameraný na ochranu životného prostredia. Jeho hlavným cieľom je zaviesť 
separovaný zber odpadu na celej univerzite a prispieť tak nie len k zdravším životným podmienkam 
študentov, ale aj k zníženiu fi nančných nákladov súvisiacich s odpadom na univerzite. „Veď práve študen   
sú budúcnosťou Zeme.“

                                                       Facebook - EnviroFuture, e-mail: projekt.envirofuture@gmail.com 
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Sociálne š  pendiá

Vážená uchádzačka a vážený uchádzač,

dňom zápisu na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici získaš štatút študenta/
študentky. Pravdepodobne už teraz premýšľaš o tom, že budeš potrebovať finančný 
príspevok na úhradu svojich nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom a nízky 
príjem Tvojich rodičov iba napĺňa Tvoje obavy, ako to celé zvládnuť.

Chceme Ťa informovať, že je tu možnosť priznania sociálneho š  pendia na základe 
podmienok stanovených vysokoškolským zákonom a síce vtedy, ak:

máš trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta/
študentky;

ide o prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni;

si denným študentom/študentkou.

Urob prvý krok!

Po zápise do 1. roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 a po získaní preukazu 
študenta ako aj  informácie o prístupe do akademického informačného systému (AiS2), 
klikni na www.umb.sk – štúdium – študent – š  pendiá a pôžičky, kde nájdeš všetky 
informácie o sociálnych š  pendiách.

Vytlač si tlačivo žiadosť o priznanie sociálneho š  pendia, ktoré starostlivo vyplň 
pravdivými údajmi!

V žiados   uveď okruh spoločne posudzovaných osôb, ktoré s Tebou žijú v (spoločnej) 
domácnos  .

Postupuj podľa súboru prílohy Doloženie dokladov rok 2021, kde nájdeš všetky 
informácie o tom, aké doklady je nevyhnutné predložiť k Tvojej žiados  .

Urob druhý krok!

Žiadosť s potrebnými dokladmi osobne doruč do novej budovy Ekonomickej fakulty 
UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfi teáter 1, miestnosť č. 123 , 1. poschodie v úradných 
hodinách, ktoré sú zverejnené na internete, alebo poštou n a adresu: Rektorát UMB, 
sociálne a tehotenské štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

Iste si praješ, aby bola Tvoja žiadosť vybavená čo v najkratšom čase. Na to je z Tvojej 
strany žiaduce vynaložiť maximálne úsilie, aby všetky potrebné doklady k žiados   
podľa uvedeného usmernenia boli platné a aby boli doložené včas!

Ak potrebuješ konzultácie, navš  v nás počas stránkových dní a hodín. Ďalšie informácie 
nájdeš na https: www.umb.sk studium student stipendia-a-pozicky.html  

Referát prorektora pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality 
a referentky pre sociálne š  pendiá. 

https://www.umb.sk/studium/student/stipendia-a-pozicky.html
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Vážená uchádzačka,

dňom zápisu na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici získaš štatút študentky. Chceme 
Ťa informovať, že je tu možnosť priznania tehotenského š  pendia na základe podmienok 
stanovených vysokoškolským zákonom a síce vtedy ak: 

máš trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študentky,

začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (čiže začal 13. 
týždeň tehotenstva),

nevznikol Ti nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne.

Urob prvý krok!

Po zápise do 1. roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 a po získaní preukazu 
študenta ako aj  informácie o prístupe do akademického informačného systému (AiS2), 
klikni na www.umb.sk – štúdium – študent – š  pendiá a pôžičky, kde nájdeš všetky 
informácie o  tehotenských š  pendiách.

Vytlač si tlačivo žiadosť o priznanie tehotenského š  pendia, ktoré starostlivo vyplň 
pravdivými údajmi!

K žiados   dolož: 

lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom,

potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že Ti nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Postupuj podľa súboru Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia, kde nájdeš všetky 
informácie o tom, aké doklady je nevyhnutné predložiť k Tvojej žiados  .

Urob druhý krok!

Žiadosť s potrebnými dokladmi osobne doruč do novej budovy Ekonomickej fakulty 
UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfi teáter 1, miestnosť č. 123 , 1. poschodie v úradných 
hodinách, ktoré sú zverejnené na internete, alebo poštou  na adresu: Rektorát UMB, 
sociálne a tehotenské štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

Ak potrebuješ konzultácie, navš  v nás počas stránkových dní a hodín. Ďalšie informácie 
nájdeš na https: www.umb.sk studium informacie stipendia-a-pozicky.html    

Referát prorektora pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality a re-
ferentky pre sociálne š  pendiá. 

Tehotenské š  pendiá

www.umb.sk48

https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html
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Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Spravodajca

Spravodajca Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici  je univerz-
itný časopis, ktorý vychádza 27 ro-
kov štyrikrát ročne. Je dôležitým 
zdrojom aktuálnych a zaujíma-
vých informácií pre akademickú 
obec univerzity i prostriedkom 
zviditeľňovania univerzity navo-
nok. Čitatelia sa v ňom dozvedia 
informácie o uskutočnených 
ak  vitách jednotlivcov a  mov 
fakúlt aj ďalších univerzitných 
pracovísk. V časopise nájdu 
rozhovory s výnimočnými 
pedagógmi, študentmi i absol-
ventmi univerzity. Spravoda-
jca UMB zviditeľňuje univerz-
itu aj ako mestotvorný činiteľ. 
On-line verzia časopisu je 
dostupná na webovej strán-
ke univerzity. 

UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 

Ročník 26

číslo 1/2   marec/jún 2020Spravodajca
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 

Ročník 27

Spravodajca
číslo 1     marec 2021

Ro

SSUNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Ročník 26 číslo 3   október 2020

Spravodajca

UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 

Ro ník 26

Spravodajca
íslo 4   december 2020
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Klub Alumni UMB vznikol s cieľom nielen udržať kontakt 
medzi univerzitou a jej absolventmi, ale i informovať našich 
absolventov o dianí na fakultách, katedrách a univerzite.  

Alumni UMB ponúka svojim členom pravidelné informácie 
o ak  vitách UMB v Banskej Bystrici. Chce sprostredkovať kontakt medzi absolventmi 
a súčasnými študentmi, dať študentom možnosť využiť pomoc absolventov pri riešení 
otázok absolventskej praxe a naopak, absolventom poskytnúť príležitosť nájsť vhodných 
kolegov či stážistov do svojich fi riem. Vytvára však aj priestor, aby sa naši absolven   
mohli stať mentormi študentov pri hľadaní správneho kariérového smerovania. 

Klub Alumni UMB má záujem organizovať 
neformálne stretnu  a pre absolventov UMB, 
na fakultnej úrovni,  ktoré im pomôžu udržiavať 
kontakty nielen s ich Alma mater, ale aj 
s bývalými spolužiakmi, pedagógmi a kolegami. 

Informácie pre členov klubu Alumni UMB 
a pre záujemcov o členstvo v ňom sú prístupné 
na webovej stránke: www.umb.sk. Ak  vna je 
  stránka: Alumni Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. 
h  ps://www.facebook.com/groups/1694021704164973/

Klub Alumni UMB

www.umb.sk50
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