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FILOZOFICKÁ FAKULTA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O FAKULTE
Adresa fakulty:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
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Dekan

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
tel.: +421 48 446 74 22
e-mail: karol.gorner﹫umb.sk
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prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy
tel.: +421 48 44 446 74 19, +421 48 446 75 29
e-mail: pavol.bartik﹫umb.sk
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť
tel.: +421 48 446 74 15, +421 48 446 51 40
e-mail: ivan.ocenas@umb.sk
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
tel.: +421 48 446 74 12, +421 48 446 71 19
e-mail: peter.micko﹫umb.sk
doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou
tel.: +421 48 446 74 19, +421 48 446 73 24
e-mail: ivan.susa﹫umb.sk

Tajomníčka

Ing. Ingrid Bottková
tel.: +421 48 446 74 23
e-mail: ingrid.bottkova﹫umb.sk
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VEDECKÁ RADA FAKULTY
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
predseda vedeckej rady, dekan fakulty
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. – podpredseda
podpredseda vedeckej rady
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.
doc. Mgr. Ivan Jančovič, PhD.
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Externí členovia Vedeckej rady FF UMB
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., FF UKF v Nitre
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan FF UKF Nitra
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., dekan FF OU Ostrava
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., dekan FŠ PU v Prešove
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH, dekanka Fakulty zdravotníctva SZU BB
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AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY
Predseda
doc. Mgr. Ivan Jančovič, PhD.
1. podpredseda
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Zástupca AS FF v RVŠ SR:
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Členovia:
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD,
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Mgr. Katarína Klimová, PhD.
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Mgr. Martin Lizoň, PhD.
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PhDr. Ingrid Balážová
Študentská časť AS FF UMB:
Mgr. Simona Šedovičová
Členovia:
Bc. Nikola Blahušiaková
Bc. Erik Ilko
Mgr. Marek Oravec
Lívia Bosáková
Bc. Radka Šťastná
Zástupcovia FF v AS UMB
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Mgr. Simona Šedovičová
Mgr. Lukáš Moravec
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VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Hodnotenie pedagogickej činnosti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici za rok 2017 sumarizuje pedagogické aktivity fakulty a ich výsledky
v rámcoch implementovaných záverov komplexnej akreditácie z roku 2015.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Po skončení procesu komplexnej akreditácie (k 12. 11. 2015) bolo na FF UMB
akreditovaných 183 študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia. Z toho
bolo akreditovaných 101 programov v dennej forme štúdia a 82 študijných programov
v externej forme; v prvom stupni to bolo 81 študijných programov, v druhom stupni
70 študijných programov a v treťom stupni 32 študijných programov štúdia. V rámci
akreditovaných študijných programov bolo 57 študijných programov pozastavených
v externej forme v roku 2015 a 33 študijných programov v externej forme v roku 2016.
Tabuľka 1 Počet akreditovaných študijných programov k 31. 12. 2017
Stupeň

Z toho pozastavených (ex offo)
D

E

Spolu
D

E

Spolu

47
18
0
10
1.
65
42
16
0
10
2.
58
11
18
0
7
3.
29
Spolu
100
52
152
0
27
HIK*
7
0
Vysvetlivky:
HIK – Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesorov

10
10
7
27

Uchádzači o štúdium sa pri výbere študijného programu rozhodujú podľa rôznych
kritérií, medzi ktorými je dôležitá informácia o poskytovaní kontinuitného vzdelávania.
V 1. stupni štúdia je 5 študijných programov (z 55), v ktorých nie je možnosť
pokračovať v štúdiu toho istého, resp. príbuzného študijného odboru na 2. stupni. V 2. stupni
štúdia nie sú študijné programy, ktorých absolventi nemajú na FF UMB možnosť pokračovať
v doktorandskom štúdiu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.
Tabuľka 2 Kontinuita študijných programov fakulty (bez pozastavených) k 31. 12. 2017
1. stupeň
Názov študijného odboru

Počet ŠP/z toho
bez pokračovania
v 2. stupni štúdia

Učiteľstvo akademických predmetov

7

0

Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

3

0

2. stupeň
Počet ŠP/z toho
bez
pokračovania
v 3. stupni štúdia
7
0
3

0

3. stupeň
Počet ŠP

Počet
ŠP
spolu

0

14

0

6

6

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

14

1

12

0

2

28

Šport

2

2

0

0

0

2

Etika

1

0

1

0

2

4

História

2

0

2

0

0

4

Filozofia

1

0

1

0

0

2

Cudzie jazyky a kultúry

2

1

1

0

2

5

Muzeológia
Slovenský jazyka a literatúra +
prekladateľstvo a tlmočníctvo
Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov + šport

1

0

0

0

0

1

4

0

4

0

0

8

2

0

2

0

0

4

Slovenský jazyk a literatúra

1

0

1

0

2

4

Slovenské dejiny

0

0

0

0

2

2

Športová edukológia

0

0

0

0

2

2

Systematická filozofia

0

0

0

0

2

2

Všeobecná jazykoveda

0

0

0

0

2

2

Športová humanistika

0

0

0

0

2

2

Športová kinantropológia

0

0

0

0

2

2

Literárna veda

0

0

0

0

2

2

Etnológia

1

1

0

0

0

1

Etika – história

1

0

1

0

0

2

Etika – prekladateľstvo a tlmočníctvo

1

0

1

0

0

2

Filozofia – história

1

0

1

0

0

2

Filozofia – prekladateľstvo a tlmočníctvo

3

0

3

0

0

6

História – prekladateľstvo a tlmočníctvo

2

0

2

0

0

4

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – etika

1

0

1

0

0

2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – filozofia

1

0

1

0

0

2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – história

2

0

2

0

0

4

Slovenský jazyk a literatúra – filozofia

1

0

1

0

0

2

Slovenský jazyk a literatúra – história

1

0

1

0

0

2

FF spolu

55

5

48

0

22

125

Najvyšší záujem zo strany uchádzačov o štúdium na FF UMB v akademickom roku
2017/18 uvádzajú tabuľky 3 a 4. Záujem o študijné programy bol posudzovaný na základe
podielu počtu prihlásených uchádzačov k schválenému plánovanému počtu prijatých
uchádzačov. Ide o relatívny ukazovateľ, ktorý nezohľadňuje absolútny záujem uchádzačov,
jeho vypovedacia schopnosť je preto neúplná a poskytuje len jeden uhol pohľadu na záujem
o štúdium, zameriavajúc sa na prekročenie plánu prijatia. Pre vyhodnotenie celkového záujmu
o štúdium je potrebné zohľadňovať viacero relevantných faktorov. Tabuľky tak poskytujú
informácie o atraktívnosti študijných programov z pohľadu uchádzača o štúdium na FF UMB.
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P. č.

Študijný odbor

Študijný
program
–
kombinácia
študijných
programov

Forma štúdia

Plán prijatia

Počet prihlásených

Počet zúčastnených

Počet prijatých

Počet zapísaných

Podiel prihlásených
k plánu prijatia

Tabuľka 3 Záujem o štúdium na FF UMB v akademickom roku 2017/18 – 1. stupeň

1.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo − etika

anglický jazyk a kultúra −
aplikovaná etika

D

5

18

18

18

8

3,60

2.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo − filozofia

anglický jazyk a kultúra −
filozofia

D

5

16

16

11

7

3,20

3.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

D

15

34

34

33

23

2,27

4.

učiteľstvo akademických
predmetov

anglický jazyk a kultúra −
španielsky jazyk a kultúra
učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry −
učiteľstvo histórie
anglický jazyk a kultúra −
ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra −
nemecký jazyk a kultúra
učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry −
učiteľstvo slovenského
jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského
jazyka a literatúry −
učiteľstvo histórie

D

10

21

21

18

12

2,10

D

15

29

29

28

17

1,93

D

15

28

28

27

16

1,87

D

15

27

27

24

12

1,80

D

20

35

35

29

14

1,75

slovenský jazyk a literatúra
− anglický jazyk a kultúra

D

15

26

26

24

14

1,73

učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry −
učiteľstvo telesnej výchovy

D

10

17

17

16

10

1,70

5.
6.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo
prekladateľstvo
a tlmočníctvo

7.

učiteľstvo akademických
predmetov

8.

učiteľstvo akademických
predmetov

9.

10.

slovenský jazyk a literatúra
prekladateľstvo
a tlmočníctvo
učiteľstvo akademických
predmetov učiteľstvo
umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

V akademickom roku 2017/18 uchádzači o štúdium v 1. stupni štúdia prejavili
najväčší záujem o štúdium študijných programov alebo ich kombináciu: anglický jazyk
a kultúra – aplikovaná etika, anglický jazyk a kultúra – filozofia a anglický jazyk a kultúra –
španielsky jazyk a kultúra. Pre uchádzačov je najatraktívnejšie štúdium anglického jazyka,
tak v študijnom odbore prekladateľstva a tlmočníctva, ako aj v študijnom odbore učiteľstvo
akademických predmetov.
V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom nedošlo k výraznejšej zmene,
pretože v akademickom roku 2016/17 boli najviac atraktívne študijné programy: anglický
jazyk a kultúra – história, anglický jazyk a kultúra – aplikovaná etika a učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry – učiteľstvo histórie.
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P. č.

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia

Plán prijatia

Počet prihlášok

Počet zúčastnených

Počet prijatých

Počet zapísaných

Podiel prihlásených
k plánu prijatia

Tabuľka 4 Záujem o štúdium na FF UMB v akademickom roku 2017/18 – 2. stupeň

1.

učiteľstvo umeleckovýchovných
a výchovných predmetov

učiteľstvo telesnej výchovy –
učiteľstvo etickej výchovy (*)

D

3

8

8

8

8

2,67

2.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

ruský jazyk a kultúra

D

5

10

10

8

5

2,00

3.

učiteľstvo akademických
predmetov

učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry – učiteľstvo
histórie

D

7

10

10

8

8

1,43

4.

cudzie jazyky a kultúry

európske kultúrne štúdiá

D

15

21

21

19

17

1,40

5.

učiteľstvo umeleckovýchovných
a výchovných predmetov

učiteľstvo telesnej výchovy

D

20

27

27

25

25

1,35

6.

učiteľstvo akademických
predmetov

učiteľstvo slovenského jazyka
a literatúry –učiteľstvo
ruského jazyka a literatúry

D

3

4

4

4

4

1,33

7.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

španielsky jazyk a kultúra –
ruský jazyk a kultúra

D

3

4

4

4

4

1,33

8.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra

E

10

13

13

9

6

1,30

9.

učiteľstvo umeleckovýchovných
a výchovných predmetov
− šport

učiteľstvo telesnej výchovy
a trénerstvo

E

15

17

17

16

15

1,13

10.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

nemecký jazyk a kultúra

E

10

11

11

9

9

1,10

* Medzifakultný študijný program

s PdF

V akademickom roku 2017/18 uchádzači o štúdium v 2. stupni štúdia prejavili
najväčší záujem o štúdium študijných programov alebo ich kombináciu: učiteľstvo telesnej
výchovy – učiteľstvo etickej výchovy, ruský jazyk a kultúra a učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry – učiteľstvo histórie. V predchádzajúcom akademickom roku medzi top študijné
programy patrili kombinácie: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – učiteľstvo
francúzskeho jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – učiteľstvo telesnej
výchovy a jednoodborový študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.
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PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2017/18
Podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na prijatie boli
prerokované a schválené v akademickom senáte fakulty a v súlade s čl. 20 bod 3 Štatútu UMB
boli plánované počty na prijatie uchádzačov v akademickom roku 2017/18 schválené
a podpísané dekanom FF UMB, ktorý o nich informoval rektora UMB.
Prehľad plánovaného počtu uchádzačov na prijatie, podaných prihlášok, zúčastnených
uchádzačov na prijímacom konaní, počtu prijatých uchádzačov a počtu zapísaných
uchádzačov na štúdium uvádzajú tabuľky 5, 6, a 7.
Tabuľka 5 Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia v akademickom roku 2017/18
Plánovaný
počet na
prijatie

Počet
prihlásených
uchádzačov

Počet
Počet
zúčastnených prijatých
uchádzačov
uchádzačov

Počet zapísaných študentov po
ukončení zápisov

D

E

D

E

D

E

D

E

D

E

Spolu

809
954

145

755
815

60

744
802

58

669
723

54

387

34

421

% podiel počtu
zapísaných
k počtu
plánovaných
uchádzačov
44,13

V 1. stupni štúdia sa z plánovaného počtu uchádzačov 954 (z toho 809 v dennej forme
štúdia a 145 v externej forme štúdia) zapísalo spolu 421 uchádzačov (z toho 387 v dennej
forme štúdia a 34 v externej forme štúdia), čo predstavuje 44,13 % podiel počtu zapísaných
k počtu plánovaných uchádzačov, hoci v akademickom roku 2016/17 bol podiel mierne vyšší
– 50,84 %. Záujem uchádzačov v 1. stupni denného štúdia však neprevýšil plánované
kapacity na prijatie ani v dennej, ani v externej forme štúdia; boli naplnené len na 47,84 %
v dennej a na 23,45 %v externej forme štúdia. Zníženie záujmu zo strany uchádzačov
o externé štúdium zaznamenávame už viac rokov a tento trend negatívne ovplyvňuje celkový
počet zapísaných študentov.
Tabuľka 6 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia v akademickom roku 2017/18
Plánovaný
počet na
prijatie

Počet
prihlásených
uchádzačov

Počet
Počet
zúčastnených prijatých
uchádzačov
uchádzačov

Počet zapísaných študentov po ukončení
zápisov

D

E

D

E

D

E

D

E

D

E

Spolu

300
355

55

251
309

58

251
309

58

225
274

49

204

44

248

% podiel počtu
zapísaných
k počtu
plánovaných
uchádzačov
88,67
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V 2. stupni plánovala fakulta prijať 355 študentov (o 52 menej ako v predchádzajúcom
akademickom roku), z toho 300 v dennej forme štúdia a 55 v externej forme štúdia. Prihlášku
zaslalo spolu 309 uchádzačov. Fakulta prijala spolu 274 uchádzačov (o 9 viac ako
v predchádzajúcom roku; 225 v dennej forme štúdia a 49 v externej forme štúdia), čo je
88,67 % z počtu prihlásených.
V akademickom roku 2017/18 došlo k miernemu nárastu záujmu zo strany
uchádzačov o štúdium, čo potvrdzuje aj počet zapísaných uchádzačov (204 v dennej forme
štúdia a 44 v externej forme štúdia). Počet zapísaných 248 predstavuje 80,25 % z počtu
prihlásených, kým v predchádzajúcom akademickom roku 2016/17 to bolo 233 uchádzačov
(o 15 menej; 189 v dennej forme štúdia a 44 v externej forme štúdia). Podiel počtu zapísaných
študentov k počtu prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia je 90,66 % a v externej forme
89,79 %.
Filozofická fakulta UMB na základe prostriedkov pridelených v súlade so schválenou
Metodikou rozpisu dotácie UMB na daný akademický rok, ktorá vychádzala z Metodiky
rozpisu dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVŠ SR)
a z prostriedkov získaných z vlastných zdrojov vytvorila v akademickom roku 2017/18
štipendijné miesta pre 9 novoprijatých a zapísaných študentov 3. stupňa denného štúdia.
Tabuľka 7 Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia v akademickom roku 2017/18
Počet
prihlásených
uchádzačov

D

19
23

Počet
zúčastnených
uchádzačov

E

D

4

18
22

Počet
prijatých
uchádzačov

E

D

4

10

Počet zapísaných študentov
po ukončení zápisov

E

D

E

Spolu

4

9

4

13

% podiel počtu
zapísaných
k počtu
prihlásených
uchádzačov
47,37
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Na štúdium 3. stupňa v akademickom roku 2017/18 sa prihlásilo spolu 23 uchádzačov,
19 uchádzačov v dennej forme štúdia a 4 uchádzači v externej forme štúdia. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k poklesu záujmu o štúdium v 3. stupni štúdia o 3 uchádzačov.
Prijatí boli spolu 14 uchádzači, čo predstavuje 60,87 % k počtu prihlásených. Uchádzači, ktorí
sa pôvodne hlásili na denné štúdium a neboli prijatí, dostali ponuku študovať a zapísať sa na
externé štúdium. Na štúdium sa zapísali spolu 13 uchádzači, čo je 92,86 % z prijatých. Z toho
v dennej forme sa na 3. stupeň štúdia zapísalo 90 % študentov a v externej forme 100 %
z prijatých uchádzačov.
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ŠTUDENTSTVO
Počet študujúcich na FF UMB k 31. 10. 2017
K 31. 10. 2017 študuje na fakulte spolu 1 621 študentov (tabuľka 8). Z toho v 1. stupni
1 072 študentov, v 2. stupni 493 študentov a v 3. stupni 56 študentov. Podiel študentov 3.
stupňa k celkovému počtu študentov je 3,45 %, 2. stupňa štúdia 30,41 % a 1. stupňa 66,13 %.
Tabuľka 8 Počet študentov k 31. 10. 2017
Stupeň
1.
2.
3.
Spolu

D
953
411
36
1 400

E
119
82
20
221

Spolu
1 072
493
56
1 621

Počet študentov prvého stupňa štúdia oproti predchádzajúcemu akademickému roku
klesol o 144 študentov, v 2. stupni štúdia poklesol o 48 študentov, v 3. stupni je pokles o 12
študentov. Sledujúc trend za posledných 5 akademických rokov, každoročne zaznamenávame
pokles študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia. Klesajúci počet študentov je
celoslovenský jav, ktorý zrkadlí demografickú krivku, zvyšujúci sa záujem slovenských
maturantov o štúdium na zahraničných vysokých školách, najmä v Českej republike,
náročnosť štúdia, profil a uplatnenie absolventov, marketing súkromných vysokých škôl a iné
okolnosti. Graf 1 znázorňuje pokles počtu študentov FF UMB v rokoch 2007 – 2017,
z ktorého vyplýva, že každoročne zapíše v priemere o 221 študentov menej ako
v predchádzajúcom roku (v absolútnych číslach ide o pokles od 57 do 354 študentov.
Graf 1 Vývoj počtu študentov na FF (FHV) UMB v rokoch 2007 – 2017

Počet študentov FF (FHV) UMB
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Vyjadrenie lojality k vlastnej fakulte zápisom na 2. stupeň štúdia a záujem
absolventov iných vysokých škôl o štúdium na fakultách UMB vyjadruje tabuľka 9.

Počet absolventov fakulty 1. stupňa

Počet zapísaných študentov do 1. roka
2. stupňa štúdia

Počet vlastných absolventov
zapísaných na 2. stupeň štúdia

Počet absolventov 1. stupňa štúdia inej
fakulty UMB alebo iných VŠ
zapísaných na 2. stupeň štúdia

Podiel vlastných absolventov k počtu
zapísaných študentov v %

Podiel absolventov z iných fakúlt
UMB a iných VŠ k počtu zapísaných
študentov v %

Tabuľka 9 Lojalita vlastných absolventov 1. stupňa a záujem o štúdium v 2. stupni na FF
UMB z iných fakúlt UMB a z iných vysokých škôl k 31. 10. 2017

282

241

223

18

92,53

7,47

Podiel vlastných
absolventov zapísaných na
2. stupeň štúdia k počtu
absolventov
1. stupňa v %

K 31.
2016

10.

K 31.
2016

79,08

10.

78,95

V 3. stupni štúdia k 31. 10. 2017 študuje na FF UMB 56 študentov, z toho 36 je
zapísaných v dennej forme štúdia. V tomto počte je zahrnutý aj študent prijatý v rámci
mobility.
Tabuľka 10 Počet doktorandov v dennej forme štúdia k 31. 10. 2017
Denné doktorandské štúdium
Štandardná dĺžka štúdia
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
9
9
15
–

Študenti 3. stupeň
Spolu
33

Nadštandard
4. rok 5. rok
1
1

Prijatý na
mobilitu
1

DŠ

EŠ

36

20

Spolu
56

V štandardnej dĺžke štúdia študuje 33 doktorandov, ktorí majú v súlade so zákonom
o vysokých školách nárok na doktorandské štipendium. V dennej forme štúdia 2 študenti
študujú v nadštandardnej dĺžke štúdia. Zdroje financovania štipendií doktorandov uvádza
tabuľka 11.
Tabuľka 11 Prehľad denných doktorandov FF UMB a ich financovania k 31. 10. 2017
Denní doktorandi
v ŠDŠ spolu

Neúčelová dotácia
z rozpočtu

Vlastné zdroje
fakulty

Kvóta rektora

SAV

APVV

Mimovládne
štipendium

Vládne
štipendium

Samoplatci

Iné zdroje

33

11

15

1

6

0

0

0

0

Štipendijné miesta denných doktorandov sú hradené v súlade so schválenou
metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný
kalendárny rok. Z dôvodu zosúladenia výstupov s ekonomickou agendou neúčelová dotácia sa
13

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ďalej nerozdeľuje; fakulta sama rozhoduje, ako
prerozdelí pridelené finančné prostriedky na štipendiá doktorandov. Oproti predchádzajúcemu
akademickému roku sa navýšil počet štipendií hradených z vlastných zdrojov fakulty (v
akademickom roku 2016/17 boli z vlastných zdrojov fakulty hradené štipendiá pre 5 denných
doktorandov).
Počet zahraničných študentov na FF UMB k 31. 10. 2017 je uvedený v tabuľke 12;
počet študentov podľa štátnej príslušnosti vrátane mobilít je uvedený v tabuľke 13.

22
43
47
64
64

2551
2354
2020
1825
1621

0,86
1,83
2,33
3,50
3,95

163
222
200
229
253

10 416
10 041
9 096
7984
7056

Podiel cudzincov
zo študentov
UMB

7
8
5
4
2

Študenti UMB

3
4
8
5
7

Podiel cudzincov
zo študentov
UMB
Spolu cudzinci
UMB

3. stupeň

12
31
34
55
55

Študenti FF
UMB

2. stupeň

2013
2014
2015
2016
2017

Spolu cudzinci
FF UMB

Rok

1. stupeň

Tabuľka 12 Počty zahraničných študentov k 31. 10. príslušného roku a ich percentuálny
podiel zo všetkých študentov UMB

1,56
2,21
2,20
2,87
3,59

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Bieloruská republika
Chorvátska republika
Česká republika
Francúzska republika
Indická republika
Lotyšská republika
Ukrajina
Peruánska republika
Poľská republika
Ruská federácia
Srbská republika
Turecká republika
Litovská republika
Rakúska republika

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
3
2
1
1
39
1
3
4
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

2
1
4
2
1
1
39
1
3
5
2
2
1
1

2
1
4
2
1
1
39
1
3
5
2
2
1
1

2
0
0
2
0
1
0
0
3
0
0
2
0
0

0,12
0,06
0,25
0,12
0,06
0,06
2,41
0,06
0,19
0,31
0,12
0,12
0,06
0,06

Podiel zahraničných
študentov FF k počtu
zahraničných študentov
UMB (vrátane mobilít)

Podiel zahraničných
študentov (vrátane mobilít)
k počtu študentov fakulty

Z toho študenti prijatí na
mobilitu

Z toho cudzinci D + E

Spolu – študenti D + E

Externí študenti – cudzinci

Externí študenti SR

Denní študenti – cudzinci

Denní študenti SR

Štátna príslušnosť

Stupeň štúdia

Tabuľka 13 Študenti FF UMB podľa štátnej príslušnosti k 31. 10. 2017

0,63
0,32
1,27
0,63
0,32
0,32
12,34
0,32
0,95
1,58
0,63
0,63
0,32
0,32
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1.
Slovenská republika
1. stupeň spolu
2.
Talianska republika
2.
Ukrajina
2.
Srbská republika
2.
Česká republika
2.
Rakúska republika
2.
Slovenská republika
2. stupeň spolu
3.
Česká republika
3.
Bulharská republika
3.
Slovenská republika
3. stupeň spolu
FF spolu

891
891
0
0
0
0
0
406
406
0
0
33
33
1 330

0
62
1
3
1
0
0
0
5
2
1
0
3
70

116
116
0
0
0
0
0
79
79
0
0
20
20
215

0
3
0
0
0
2
1
0
3
0
0
0
0
6

1 007
1 072
1
3
1
2
1
485
493
2
1
53
56
1 621

0
65
1
3
1
2
1
0
8
2
1
0
3
76

0
10
1
0
0

0
1
1
0
0
1
12

0,00
4,01
0,06
0,19
0,06
0,12
0,06
0,00
0,49
0,12
0,06
0,00
0,19
4,69

0,00
20,57
0,32
0,95
0,32
0,63
0,32
0,00
2,53
0,63
0,32
0,00
0,95
24,05

Úspechy študentov a študentiek
Dekan fakulty udelil v hodnotenom akademickom roku za vynikajúce plnenie
študijných povinností, za najlepšie záverečné práce v odbore, za významný prínos vo
vedeckovýskumnej oblasti, za významný počin hodný osobitného zreteľa a za všestranné
aktivity študentov Ceny dekana.
Tabuľka 14 Počet študentov, ktorým bola udelená Cena dekana FF UMB
2012/2013
10

2013/2014
7

2014/2015

2015/2016

10

18

2016/2017
21

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
Konferencia ŠVA FF UMB sa uskutočnila 5. apríla 2017, zúčastnilo sa na nej 9 (z 13)
katedier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Katedra anglistiky a amerikanistiky,
Katedra filozofie,
Katedra histórie,
Katedra romanistiky,
Katedra slovanských jazykov,
Katedra slovenského jazyka a komunikácie,
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy,
Katedra sociálnych štúdií a etnológie,
Katedra telesnej výchovy a športu.
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra slovenského jazyka a komunikácie
a Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB realizovali ŠVA vo viacerých sekciách.
Katedry etiky a aplikovanej etiky, európskych kultúrnych štúdií, germanistiky
a translatológie sa pre nedostatočný záujem študentstva do fakultnej ŠVA nezapojili.
Do konferencie ŠVA sa na fakulte zapojilo 73 študentiek a študentov. Považujeme to
za primeraný počet (podobné číslo zúčastnených sme dosiahli aj v akademickom roku
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2015/2016 – 80) vzhľadom na počet zúčastnených katedier – 9 (vlani 10) a aj počet
študentstva, ktoré v ich študijných programoch študuje. Na KTVŠ sa ŠVA zúčastnili aj 4
zahraniční študenti, ktorí na FF UMB študovali v rámci európskych výmenných programov.
Katedry konštatovali vyššiu kvalitu prác aj pripravenosť študentiek a študentov v rozpravách.
Víťazné práce z jednotlivých katedier majú šancu byť predstavené v elektronickom
recenzovanom časopise pre doktorandky a doktorandov Motus in verbo v časti VARIA, kde
budú podľa odporúčania, ale aj rozhodnutia redakčnej rady postupne uverejnené tri najlepšie.
Mimofakultné aktivity:
Stanislav Spodniak, 1HiFi(M) zvíťazil 10. 11. 2017 v 7. ročníku celoštátneho kola
študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia s prácou Je Gettierov problém
pseudoproblém? Organizátor: Slovenské filozofické združenie v Bratislave.
Celoslovenské kolo ŠVK 2017 v Nitre – doktorandi
David Brünn, športová edukológia, 3 stupeň štúdia, 1. miesto: vedy o športe
Celoslovenské kolo ŠVK 2017 v Nitre – doktorandi
Jozef Sýkora, športová kinantropológia, 3. stupeň štúdia, 2. miesto: vedy o športe
Celoslovenské kolo ŠVK 2017 v Nitre – pódiové skladby, tanečná sekcia, autorka skladby
Miriama Kováčová, 3TvBi, 3. miesto
Aktívna účasť študentstva na konferenciách, súťažiach a seminároch, mimoriadne
študijné úspechy a prekladateľské aktivity:
1. Meno a priezvisko: Mgr. Annamária Genčiová
Študijný program: všeobecná jazykoveda
Názov konferencie: XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov, Prešov, 6. 9. – 8. 9. 2017
Názov predneseného príspevku: Expresívno-emocionálne výrazy v sociokomunikačnom
priestore alternatívnych médií
Názov konferencie: 18. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc
Názov predneseného príspevku: Pragmatika jazykových javov v elektronicky
sprostredkovanej komunikácii
Názov konferencie: Konference mladých slavistů XIII. : Proměny kulturní paměti ve
slovanském areálu, Praha 2. – 3. november 2017
Názov predneseného príspevku: Mediálne stvárňovanie migračnej a utečeneckej
problematiky cez prizmu lingvistickej pragmatiky
2. Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Gondeková
Študijný program: slovenský jazyk
Názov konferencie: XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov, Prešov, 6. 9. – 8. 9. 2017
Názov predneseného príspevku: Analýza komunikačných koncepcií televíznych relácií
112 a Zámena manželiek
Názov konferencie: Konference mladých slavistů XIII. : Proměny kulturní paměti ve
slovanském areálu, Praha 2. – 3. november 2017
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Názov predneseného príspevku: Komunikačná koncepcia vybraných žánrových foriem
reality TV
Názov konferencie: Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV
Miesto a termín: Pobierowo 8. 5. – 9. 5. 2017
Názov predneseného príspevku: Manipulatívnosť a persuazívnosť v televíznych reláciách
3. Meno a priezvisko: Mgr. Natália Kolenčíková
Študijný program: všeobecná jazykoveda
Názov konferencie: XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov, Prešov, 6. 9. – 8. 9. 2017
Názov predneseného príspevku: K pragmakomunikačnej komplementarite predvolebne
motivovaného blogu a mikroblogu
Názov konferencie: Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV
Miesto a termín: Pobierowo 8. 5. – 9. 5. 2017
Názov predneseného príspevku: Pozícia sociálnych sietí v procese predvolebnej kampane
na Slovensku
4. Meno a priezvisko: Mgr. Gabriel Rožai
Študijný program: slovenský jazyk
Názov konferencie: XX. slovenská onomastická konferencia : Konvergencie a
divergencie v propriálnej sfére, Banská Bystrica 26. – 28. 6. 2017
Názov predneseného príspevku: Vybrané aspekty využitia konceptu pamäti v
toponomastike. Jazyková pamäť a typonymia východného Gemera
5. Meno a priezvisko: Mgr. Alena Záborská
Študijný program: všeobecná jazykoveda
Názov konferencie: XXVI International Congress of Onomastic Sciences, Debrecín, 27.
8. – 1. 9. 2017
Názov predneseného príspevku: Onymic Space versus Social Space (spoluautor J. Krško)
Názov konferencie: Language in Thought and Society: Some Local and International
Comparisons, Cheney, Washington (USA) 4. 5. 2017
Názov predneseného príspevku: Reference and Meaning in Ethnic Jokes
6. Meno a priezvisko: Bc. Alžbeta Hrádocká, študentka 2. ročníka 2. stupňa – UAP
anglický jazyk a literatúra – geografia
 publikovala odborný článok Poetics of Fantasies and Historical Fiction v Zborníku
mladých filológov vydanom Samarskou štátnou univerzitou (Ruská federácia)
7. Meno a priezvisko: Bc. Ulrika Frličková, študentka 2. ročníka 2. stupňa – UAP anglický
jazyk a literatúra – história
 ako spoluautorka s Helenou Macušovou publikovala odborný článok Teaching English
to Seniors v Zborníku mladých filológov vydanom Samarskou štátnou univerzitou
(Ruská federácia)
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8. Meno a priezvisko: Bc. Helena Macušová, študentka 2. ročníka 2. stupňa – UAP
anglický jazyk a literatúra – filozofia
 ako spoluautorka s Ulrikou Frličkovou publikovala odborný článok Teaching English
to Seniors v Zborníku mladých filológov vydanom Samarskou štátnou univerzitou
(Ruská federácia)
9. Meno a priezvisko: Bc. Barbora Kolářová, študentka 2. ročníka 2. stupňa – UAP
anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra
 publikovala odborný článok The representation of Woman´s Mind in L. M.
Montgomery and Willa Cather v Zborníku mladých filológov vydanom Samarskou
štátnou univerzitou (Ruská federácia)
10. Meno a priezvisko: Laura Brachová, študentka 3. roka 1. stupňa PT – anglický jazyk
a kultúra – taliansky jazyk a kultúra
 publikovala odborný článok Walt Disney´s Interpretation of Children´s Literature –
Reconsidering american Myths v Zborníku mladých filológov vydanom Samarskou
štátnou univerzitou (Ruská federácia)
11. Meno a priezvisko: Jozef Sýkora, 2xDrŠKi
 účasť na konferenciách 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life" v Brne, z ktorej 2 výstupy
v spoluautorstve boli prijaté na publikovanie v zborníku evidovanom v databáze Web
of Science a 11TH INTERNATIONAL INSHS CHRISTMAS SPORT SCIENTIFIC
CONFERENCE, z ktorej 2 výstupy by mali byť publikované v časopise
databázovanom v databáze Scopus.
 11TH INTERNATIONAL INSHS CHRISTMAS SPORT SCIENTIFIC
CONFERENCE v maďarskom Szombathely ocenený cenou za najpôsobivejšiu
prezentáciu
12. Meno a priezvisko: David Brünn, 2xDrŠEi
 účasť na konferenciách 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life" v Brne, z ktorej 2 výstupy
v spoluautorstve boli prijaté na publikovanie v zborníku evidovanom v databáze Web
of Science a 11TH INTERNATIONAL INSHS CHRISTMAS SPORT SCIENTIFIC
CONFERENCE, z ktorej 2 výstupy by mali byť publikované v časopise
databázovanom v databáze Scopus.
13. Meno a priezvisko: Dominika Kondrátová, 3xDrŠEi
 konferencia Kondičný tréning v roku 2017
 konferencia Scientia Movens 2017
 Študentská vedecká aktivita 2017
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14. Meno a priezvisko: Michal Marko, 1xDrŠEi
 Telesná výchova a šport – Prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu
a športu (ÚTVŠ TUZVO vo Zvolene) – Aktívna účasť aj s výstupom 19. 9. 2017
 Diagnostika v športe 2017 (FŠ PU v Prešove) – Aktívna účasť aj s výstupom
21.09.2017 – 22.09.2017
 Algoritmus a management terapie nohy (Odborný kurz a workshop), 21.10.2017
 Kondičný tréning v roku 2017 (FF UMB v Banskej Bystrici) – Aktívna účasť aj
s výstupom 23.11.2017
Pri Katedre histórie FF UMB pôsobí Študentská historická spoločnosť, ktorá je
členom medzinárodnej asociácie študentov histórie ISHA. V priebehu akademického roka
organizuje rôzne prednáškové alebo turisticko-historické akcie pre študentov histórie.
Bc. Patrícia Molnárová (2SjHi(M)) a Tereza Rehorčíková (3HiJ), členky Študentskej
historickej spoločnosti pri Katedre histórie v dňoch 28. – 30. apríla 2017 sa aktívna zúčastnili
a prezentovali činnosť ŠHS roku 2016 na stretnutí študentských historických spolkov zo SR
a z ČR
v Nitre
(https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/studentska-historickaspolocnost/fotogalerie-z-aktivit-shs/stretnutie-ceskych-a-slovenskych-studentskychhistorickych-spolkov-v-nitre-28-30-april-2017.html).
FF UMB sa v zastúpení Katedry slovanských jazykov zapojila do medzinárodnej
spolupráce so Surgutskou pedagogickou univerzitou (Ruská federácia). Po podpísaní
vzájomných dohôd sa stala spoluorganizátorom Medzinárodnej dištančnej súťaže o najlepšiu
esej Славянский мир (Slovanský svet) spolu s Katedrou filológie a žurnalistiky Filozofickej
fakulty Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity, Inštitútom rusistiky Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove (Slovensko) a Katedrou ruského jazyka a literatúry
Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity (Česká republika).
Cieľom súťaže je tvorba mladých ľudí v duchu rozvoja národnej a kultúrnej identity.
To určilo tematické okruhy jedenástich tém spojených s jazykovou a kultúrnou kompetenciou
našich študentov. Do súťaže sa zapojili ako ruskí, tak aj zahraniční študenti škôl, univerzít a
ich pedagógovia.
Prvá fáza súťaže sa konala na Katedre slovanských jazykov, pretože na základe
podmienok bolo možné poslať do medzinárodného kola jedenásť prác (jedna práca na každú
tému). Prihlásených bolo dvadsaťsedem prác študentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa
štúdia a prvého ročníka magisterského stupňa štúdia (učiteľský smer). Najviac našich
študentov zaujala téma – Moja rodina – moja opora, čo je určitým ukazovateľom významu
rodiny pre Slovákov. V domácej časti súťaže zvíťazila práca V. Kariakinovej, ktorá
v medzinárodnom kole získala v tejto kategórii diplom.
Najväčší úspech v súťaži, prvé miesto, získala študentka magisterského stupňa štúdia
Z. Gardoňová, ktorá si vybrala tému – Ľudový kroj. S nadšením písala o tom, ako si jej rodina
váži tradície predkov zhmotnené v ľudovom kroji, s akou radosťou a myšlienkami si počas
sviatkov kroj oblieka.
Všetci naši študenti sa predstavili ako mladí a seriózni ľudia, zamýšľajúci sa nad
životom. Koniec koncov, žáner eseje, tvorivá aktivita, ktorá sa v súčasnosti v Rusku často
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používa aj ako forma hodnotenia študentov, si vyžaduje schopnosť rozumieť a vyjadrovať
vlastný názor. Víťazné a diplomami ocenené práce budú publikované v zborníku Славянский
мир (Slovanský svet).
Ocenené práce na témy:
Ľudový kroj: 1. miesto Zuzana Gardoňová
Oni preslávili krajinu!: 2. miesto Ľubica Šumichrastová
Národné dedičstvo: 3. miesto Martina Kafúnová
Všetko najlepšie!: 3. miesto Iveta Timková
Moja rodina – moja opora: diplom Mária Kariakinová
Tradície – duša národa: diplom Katarína Gavláková
Martina Sanitríková 1AjSj(PT-M) zvíťazila v krajskom kole súťaže Sládkovičova Radvaň
2017 v umeleckom prednese v kategórii poézia;
Stanislava Laurincová (1UAPSjFi) zvíťazila v krajskom kole súťaže Sládkovičova Radvaň
2017 v umeleckom prednese v kategórii próza
– účastníčky celoslovenského kola 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne.
Kultúrne aktivity študentov:
Divadelný súbor UNIS UMB sa v roku 2017 predstavil hrou Padlý K/kráľ na troch
divadelných prehliadkach:
I. 4. ročník regionálnej prehliadky mladých Karvašova Bystrica, ktorá sa konala 6. apríla
2017 v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici. UNIS UMB získal
2. miesto s odporúčaním postupu na Zochovu divadelnú Revúcu. Simone Slačkovej
(3UAP SjPs) bola udelená cena za herecký výkon v postave Eleny Maróthy-Šoltésovej.
II. 51. ročník prehliadky študentskej umeleckej tvorivosti Akademický Prešov dňa 26. apríla
2017.
III. 42. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadka amatérskeho činoherného divadla
a divadla mladých Zochova divadelná Revúca dňa 27. 4. 2017.
Členky a členovia UNIS UMB za FF UMB:
Radka Hadová, 3AjSj(PT); Dušan Ambróš, 2SjTv(M); Simona Slačková, 3SjPs; Margita
Vojtkuľáková, 2AjSj(M); Eva Kušniráková, 2SjFi(M).
Študentky študijného programu európske kultúrne štúdiá: Lea Potocká, Berin
Topalová, Petra Drienková (3. rok, 1. stupeň) a Bc. Mária Škombárová (1. rok, 2. stupeň)
vystúpili na kultúrnom podujatí Európsky deň jazykov, ktoré sa konalo dňa 26. 9. 2017
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Do programu tohto podujatia boli zaradené
prezentácie vlastných skúseností týchto študentiek zo zahraničných pobytov a stáží.
Študentka Diana Ivanová, 3AjNj(PT) – dobrovoľnícka činnosť pre občianske
združenie Vydra, ocenenie Srdce na dlani 2017 v kategórii Dobrovoľníčka do 30 rokov:
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/images/DianaIvanov%C3%A1-pribeh.jpg;
okrem toho aj tlmočnícka činnosť, napr. tlmočenie prednášky britského antropológa Chrisa
Knighta v októbri 2017 v Banskej Bystrici
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Športové úspechy
Študenti a študentky FF UMB reprezentovali fakultu a univerzitu v športových
disciplínach na národných, ale aj medzinárodných športových podujatiach v kolektívnych
športoch aj v individuálnych športových disciplínach. Z výrazných úspechov jednotlivcov aj
kolektívov uvádzame:
Daniela Ledecká, 2TvGe – atletika
MSR – 1. miesto
ME družstiev – 3. miesto
MSR – 1. miesto, štafeta 4 x 200 m
MSR – 3. miesto, 400 m
MSR – 1. miesto, štafeta 4 x 400 m
Svetová univerziáda – 13. miesto
ME do 23 rokov – účasť
Maximilián Slezák, 2TvTre – atletika
Majstrovstvá SR: 2. miesto, hod oštepom, 1. – 2. 7. 2017 Banská Bystrica
Miroslav Marček, 1TvTre(M) – atletika
M SR 1. miesto, štafeta 4 x 100 m, 1. – 2. 7. 2017, Banská Bystrica
M SR 4. miesto, 200 m, 1. – 2. 7. 2017 Banská Bystrica
M SR 2. miesto, štafeta 4 x 200 m, 18. – 19. 2. 2017, Bratislava
M SR 3. miesto, 200 m, 18. – 19. 2. 2017, Bratislava
Dana Velďáková, 1TvTre(M) – atletika
Jana Velďáková, 1TvTre(M) – atletika
MS v atletike, 4. – 13. 8. 2017 Londýn
ME družstiev 24. – 25. 6. 2017 Tel Aviv
M SR – 1. miesto, 1. – 2. 7. 2017 Banská Bystrica
M SR – 1. miesto, 18. – 19. 2. 2017 Bratislava
Tomáš Veszelka, 1TvTre – atletika
Letná svetová univerziáda 23. – 28. 9. 2017 Taipei: 11. miesto
ME družstiev 24. – 25. 6. 2017 Tel Aviv
ME do 23 rokov 13. – 16. 7. 2017 Bydgoszcz: 5. miesto
M SR 1. – 2. 7. 2017 Banská Bystrica: 1. miesto
M SR 18. – 19. 2. 2017, Bratislava: 1. miesto
Ján Zmoray, 2TvTre(M) – atletika
Letná svetová univerziáda 23. – 28. 9. 2017 Taipei: 11. miesto
ME družstiev 24. – 25. 6. 2017 Tel Aviv
M SR 1. – 2. 7. 2017 Banská Bystrica: 1. miesto
M SR 18. – 19. 2. 2017, Bratislava: 1. miesto
Adrián Babič, 2TvTre – cyklistika
MSR v časovke (muži elite) 3. miesto a 1. miesto v kategórii U23
Deaflympiáda 2017 – horská cyklistika: 1. miesto
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prvý slovenský deflympionik v histórii, ktorý získal zlato, striebro aj bronz na jednom
podujatí
cestná cyklistika časovka: 2. miesto
cestná cyklistika šprint 1000m: 12. miesto
cestná cyklistika hromadný štart: 3. miesto
cestná cyklistika bodovacie preteky: 6. miesto
ME nepočujúcich v Belgicku šprint na 1000 m: 3. miesto
Matej Ulík, 2TvTre – cyklistika
Majstrovstvá Slovenska cyklokros (muži elite) 4. miesto
Majstrovstvá Slovenska Horská cyklistika – cross country (muži elite) 2. miesto
Majstrovstvá Slovenska Horská cyklistika – maratón (muži elite) 3. miesto
Peter Poláček, 3TvTre – vzpieranie
Peter Belanec, 2TvTre – vzpieranie
Letná svetová univerziáda 23. – 28. 9. 2017 TAIPEI 2017 – účastník
Viktor Ostrovský, 1TvTre(M) – vzpieranie
MSR mužov Banská Bystrica– 1. miesto
Petrik Barčák, 2TvTre – vzpieranie
MSR juniori – 3. miesto
Adrián Angyal, 1TvTre(M) – taekwondo
MSR seniori Stupava – 1. miesto
Letná svetová univerziáda TAIPEI 2017 – účastník
Dominika Tatárová, 2TvBi(M) – karate
Svetový pohár: Karate1 Premier League, Istanbul 9/2016, 5. miesto
Svetový pohár: Karate1 Premier League, Hamburg 9/2016, 9. miesto
Svetový pohár: Karate1 Premier League, Okinawa 10/2016, 3. miesto
Majstrovstvá sveta: WKF World Senior Championships 10/2016, 3. miesto
Svetový pohár: Karate1 Premier League, Rabat 4/2017, 1. miesto
Majstrovstvá Európy: 52nd EKF European Senior Championships 5/2017, 5. miesto
Majstrovstvá Európy: 52nd EKF European Senior Championships 5/2017, 3. miesto
MSR 2017, 1.miesto
Katarína Jombíková, 1TvTre(M) – karate
MSR Žilina seniori 2016 – 2.miesto
MSR Galanta seniori 2017 – 3.miesto
Zimná univerziáda Košice – 2.miesto
Martin Becík, 3TvTre – judo
Letná svetová univerziáda TAIPEI 2017 – 9.miesto
MSR Bratislava – 1.miesto
MSR extraliga muži Banská Bystrica 28. 5. 2017 – 1.miesto
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Matej Hajas, 3TvTre – judo
Svetová univerziáda 23. – 28. 9. 2017 Taipei
Dusan Hegedus, 2TvTre(M) – judo
Svetová univerziáda 23. – 28. 9. 2017 Taipei
Šuška František, 2TvTre – benchpres/tlak na ľavičke
Medzinárodné majstrovstvá SR a Česka – 1. miesto
Pavol Fázik, 3TvTre – plávanie
Majstrovstvá SR: 100P: 3. miesto, 200P: 2. miesto
Zimné MSR: štafeta 4 x 50 PP: 2. miesto, štafeta 4 x 50 PP mix: 2.miesto,
Karol Púzser, 3TvTre – plávanie
Zimné MSR: 100M: 4. miesto, 200M: 3. miesto
Majstrovstvá SR vo futbale – finále univerzít: 1. miesto
Jakub HERICH, 3TvTre
Adam KREJČÍ, 3TvTre
Richard SLOBODNÍK, 3TvTre
Vladimír VAŠTÍK, 3TvTre
Jozef JANDZÍK, 3TvTre
Roman JASENEK, 2xTvTre
Miroslav DEMČO, 2xTvTre
Tomáš BOHÁČ, 2xTvTre
Andrej BELANEC, 2xTvTre
Norbert CZIBOR, 2xTvTre
Marek BALÁŽ, 2xTvTre
Patrik MALIŇÁK, 2xTvEv
Jozef PEŤKO, 1xTvJ(M)
Ľubomír JAŠŠO, 2xAjTv
Marek BÚRY, 1xTvGe
Adam HORNYÁK, 1xTvTre
Milan VILHAN, 1xTvJ
Adam PETRÍK, 1xTvGe
Ondrej Kosztolányi, 1TvJ(M) – biatlon
Majstrovstvá Slovenska 2016 – 3. miesto (rýchlostné preteky)
Majstrovstvá Európy 2017 – 18. miesto (štafety)
Svetová zimná univerziáda 2017 – 24. miesto (rýchlostné preteky)
Svetová zimná Univerziáda 2017 – 32. miesto (stíhacie preteky)
Svetová zimná Univerziáda 2017 – 5. miesto (štafety)
Ivona Fialková, 1TvGe(M) – biatlon
2017 Majstrovstvá sveta v letnom biatlone – 2. miesto (preteky štafiet ) RUS
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2017 Majstrovstvá sveta – 8. miesto (preteky štafiet) AUT
2017 Majstrovstvá Európy – 8. miesto (preteky štafiet ) POL
2017 Majstrovstvá Európy – 10. miesto (Stíhacie preteky) POL
2017 Majstrovstvá Európy – 15. miesto (Rýchlostné preteky) POL
2017 Svetový pohár – 17. miesto (Rýchlostné preteky) KOR
2017 Svetový pohár – 23. miesto (Rýchlostné preteky) KOR
2017 Svetový pohár – 29. miesto (Rýchlostné preteky ) NOR
Aurélia Pistikidis, 1TvTre(M) – basketbal
Monika Muchová – 3TvTre – basketbal
Finále univerzít SR , máj 2017 – 2 miesto
Európske univerzitné hry EUROMILÁNO 2017, apríl/máj 2017 – 3. miesto
Celoslovenská súťaž v basketbale žien (2016/2017) – 3.miesto
Medzinárodný basketbalový turnaj univerzít krajín EÚ, september 2017 – 3. miesto
Svetové univerzitné hry EUROBARCELONA 2017, november 2017 – 5. miesto
Timea Kohútová, 1TvGe – basketbal
Kristína Ondušková, 1PsTv – basketbal
Medzinárodný basketbalový turnaj univerzít krajín EÚ, september 2017 – 3. miesto
Svetové univerzitné hry EUROBARCELONA 2017, november 2017 – 5. miesto
Andrea Šidlová, 3TvGe – florbal
5. miesto na MS vo florbale žien

Školné a sociálna podpora študujúcich
V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa všetky študijné programy ponúkané
v externom štúdiu spoplatňujú. Smernicou č. 6/2015 o školnom na UMB v znení dodatkov
bola schválená výška školného za platené externé štúdium, výška školného za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia a výška školného za súbežné štúdium vo všetkých študijných
programoch príslušnej fakulty na akademický rok 2016/17. Prehľad o školnom
v akademickom roku 2016/17 je v tabuľke 15.
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8

37

9

2

2

0

0

121 700,00

Suma, ktorá sa odpustila na školnom v €

68

Suma získaná na školnom v €

Študenti, ktorým sa vyhovelo

28

Z toho: splátkový kalendár

Študenti, ktorým bola žiadosť
zamietnutá

96

Z toho: odpustenie úhrady školného

Študenti, ktorí sa odvolali

147 600,00

Z toho: mobilita – zníženie o 50 %

Predpísané školné v €

184

Z toho: sociálne dôvody – zníženie o 50
%
Z toho: zdravotné dôvody – zníženie o 50
%
Z toho: chýba štátna skúška – zníženie o
25 %
Z toho: reprezentácia na
medzinárodnom podujatí – zníženie o 50
%
Z toho: reprezentácia na národnom
podujatí – zníženie o 25 %

Študenti, ktorí mali povinnosť hradiť
školné

Tabuľka 15 Školné v akademickom roku 2016/17 pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia

19 600,00
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Z počtu študentov 1., 2., a 3. stupňa (k 31. 10. 2016 je to 1 825 študentov) 184
študentov malo povinnosť hradiť školné, čo je 10,10 % z celkového počtu študentov FF UMB
k danému dátumu. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet študentov s povinnosťou
platiť školné o 25 študentov. Zo 184 študentov sa 96 odvolalo, čo predstavuje 52,17 % podiel.
Rektor univerzity vyhovel 68 žiadateľom (viac o 8 ako v predchádzajúcom roku), ktorí žiadali
o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného. Suma školného získaná
výberom od študentov s povinnosťou platiť školné bola v porovnaní s predchádzajúcim
akademickým rokom vyššia o 19 500,- €.
Od 1. 9. 2015, keď došlo k centralizácii agendy priznávania sociálnych štipendií
v rámci UMB, je vybavovaná agenda referentkami, do ktorých kompetencie patrí
prehodnocovanie žiadosti študentov o priznanie sociálnych štipendií a po nadobudnutí
právoplatnosti týchto rozhodnutí vyplácanie štipendií. V akademickom roku 2016/17 bolo
priznané štipendium 137 študentom v celkovej sume 214 655,- €, kým v predchádzajúcom
roku vznikol nárok na poberanie sociálnych štipendií 179 študentom v celkovej sume
274 455,- €, čo je pokles o 42 študentov a 59 800,- €. Podrobný prehľad zobrazuje tabuľka 16.
Tabuľka 16 Priznané sociálne štipendiá za akademický rok 2016/17
Počet študentov 1. a 2. st.
DŠ k 31. 10. 2016 (AiS2
3. 1. 2017)

Počet študentov,
ktorým boli
priznané sociálne
štipendia

1 453

137

% podiel
študentov
poberajúcich SŠ
k počtu študentov
1. a 2. st. DŠ
9,43

Vyplatená suma v
€

214 655

Za splnenie stanovených kritérií a vynikajúce výsledky v štúdiu sa študentom priznáva
a vypláca motivačné štipendium. Na FF UMB boli z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu za
akademický rok 2016/17 priznané motivačné štipendiá spolu 148 študentom v celkovej výške
62 706,- €. Za vynikajúce plnenie študijných povinností získalo štipendium 117 študentov
v dennej forme štúdia v sume spolu 54 006,- €; štipendiá za dosiahnutie vynikajúceho
výsledku v oblasti štúdia, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne) boli
vyplatené 31 študentom v celkovej výške 8 700,- €.
Tabuľka 17 Čerpanie štipendijného fondu UMB v akademickom roku 2016/17

Vyplatená suma

Počet študentov

Vyplatené
štipendium
spolu
Vyplatená suma

4 400

Aktivity
hodné
osobitého
zreteľa

Počet študentov

5

Vyplatená suma

Počet študentov

41 150

Nepriaznivá
sociálna
situácia

Vyplatená suma

64

Zdravotné
dôvody
Počet študentov

Vyplatená suma

Podpora
tvorivej
činnosti
študentov
Počet študentov

Vyplatená suma

Veda
a výskum
Počet študentov

Vyplatená suma

Počet študentov

Športová
činnosť

69

45 550
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Štipendium zo štipendijného fondu UMB priznáva študentom UMB rektor UMB.
Štipendijný fond UMB má sociálny, humánny a motivačný charakter. Promptné poskytnutie
finančnej pomoci študentom, ktorí sa ocitli v nepredvídanej vážnej sociálnej alebo v náročnej
zdravotnej situácii, znamená pre nich možnosť venovať sa riešeniu ďalších úloh
sprevádzajúcich momentálnu životnú situáciu a plniť si študijné povinnosti. Prostriedky
z fondu sú tiež k dispozícií študujúcim, ktorí aktivitami hodnými osobitného zreteľa a svojou
tvorivou alebo športovou činnosťou šíria dobré meno fakulty a univerzity.

Absolventi a absolventky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
Štúdium na FF UMB v akademickom roku 2016/17 úspešne ukončilo spolu 576
absolventov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 26 absolventov. Z toho v 1. stupni
ukončilo 282 absolventov (o 16 absolventov viac ako v prechádzajúcom roku), v 2. stupni 268
absolventov (menej o 44 absolventov) a v 3. stupni štúdia 26 absolventov (o 2 absolventov
viac ako rok predtým). Z uvedeného vyplýva, že pokles absolventov bol len v 2. stupni štúdia.
V dennej forme štúdia ukončilo štúdium spolu 454 absolventov, čo je 78,82 %
a v externej forme štúdia 122 absolventov, čo je 21,18 %.
Podiel absolventov 1. stupňa na celkovom počte absolventov FF UMB je 48,96 %.
Z nich bolo 230 v dennej forme štúdia a 52 v externej forme štúdia.
V 2. stupni štúdia bolo v dennej forme 208 absolventov a 60 absolventov v externej
forme štúdia. Podiel absolventov 2. stupňa štúdia na celkovom počte absolventov je 46,53 %.
V 3. stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 16 doktorandov v dennej forme štúdia
a 10 v externej forme štúdia. Podiel absolventov 3. stupňa štúdia k celkovému počtu
absolventov FF UMB je 4,51 %. Počty absolventov 1., 2. a 3. stupňa štúdia sú zobrazené
v tabuľke 18.
Tabuľka 18 Počet absolventov 1., 2. a 3. stupňa k 31. 8. 2017 (AIS2 zo dňa 15. 1. 2018)
Stupeň
1.

D
230

E
52

Spolu
282

2.

208

60

268

3.

16

10

26

Spolu

454

122

576
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ZÁVERY
Správa o pedagogickej činnosti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici za rok 2017 venuje pozornosť ukazovateľom umožňujúcim komparáciu
s predchádzajúcim obdobím a dôležitým na ďalšie smerovanie fakulty.
Vzdelávací proces na fakulte je jedinečný vďaka prostrediu a atmosfére samotnej
fakulty, ako aj koncepcii a štruktúre uskutočňovaných študijných programov, akreditovaných
v procese ostatnej komplexnej akreditácie (2014/15) na modulovom princípe; je stabilizovaný
dôrazom na kvalitu vzdelávania, spojením vedeckého bádania s jeho transferom do výučby
a dôsledným presadzovaním akademických hodnôt v každodennej práci. Študenti tak môžu
profitovať z bohatého výberu študijných programov. Fakultu tiež charakterizuje viacročné
hodnotenie ako inštitúcie, ktorá má v kategórii filozofických fakúlt v Slovenskej republike
najnižšiu celkovú mieru nezamestnaných absolventov; na základe univerzitného
dotazníkového prieskumu väčšina absolventov FF UMB pracuje vo vyštudovanom, resp.
v príbuznom odbore a 67 % respondentov uplatňuje v praxi vedomosti, schopnosti a zručnosti
získané počas štúdia.
Na FF UMB v pedagogickej činnosti v najbližšom období treba sústrediť pozornosť
najmä na tieto výsledky a úlohy:
1. Počet 152 akreditovaných študijných programov (156 k 8. 1. 2018) vo všetkých troch
stupňoch a v obidvoch formách štúdia je úctyhodný a najvyšší v rámci všetkých fakúlt
UMB. Fakulta poskytuje univerzitné vzdelanie v 1. stupni v 11 študijných odboroch
(cudzie jazyka a kultúry, etika, etnológia, filozofia, história, muzeológia, prekladateľstvo
a tlmočníctvo, slovenský jazyk a literatúra, šport, učiteľstvo akademických predmetov
a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov), v 2. stupni v 8 študijných
odboroch (cudzie jazyky a kultúry, etika, história, prekladateľstvo a tlmočníctvo,
slovenský jazyk a literatúra, šport, učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo
umelecko-výchovných a výchovných predmetov) a v 3. stupni v 11 študijných
odboroch (cudzie jazyky a kultúry, etika, literárna veda, prekladateľstvo a tlmočníctvo,
slovenské dejiny, slovenský jazyk a literatúra, systematická filozofia, športová
edukológia, športová humanistika, športová kinantropológia, všeobecná jazykoveda).
2. Počas roka 2017 pripravili katedry fakulty na akreditáciu 9 (6 bakalárskych a 3
magisterské) nových študijných programov, z ktorých 5 (4 + 1) už bolo úspešne
akreditovaných a v ďalších prípadoch čakáme na vyjadrenie Akreditačnej komisie.
3. Záujem uchádzačov o novoakreditované bakalárske študijné programy však
nenapĺňa pôvodné očakávania; po ich realizácii v rámci štandardnej dĺžky štúdia bude
potrebné vyhodnotiť úspešnosť prvých absolventov v akademickom roku 2018/19. Ide
najmä o medziodborové študijné programy akreditované prvýkrát v rámci KA 2015:
 aplikovaná etika – história,
 aplikovaná etika – nemecký jazyk a kultúra,
 filozofia – francúzsky jazyk a kultúra,
 filozofia – nemecký jazyk a kultúra,
 filozofia – ruský jazyk a kultúra,
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

 francúzsky jazyk a kultúra – história,
 história – nemecký jazyk a kultúra,
 história – ruský jazyk a kultúra,
 slovenský jazyk a literatúra – filozofia,
 slovenský jazyk a literatúra – história.
Trvalý a efektívny záujem pretrváva o tradičné študijné programy tak v študijnom
odbore učiteľstvo akademických/umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ako aj
v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo; ide najmä o študijné programy:
 anglický jazyk a literatúra/kultúra,
 slovenský jazyk a literatúra,
 história,
 telesná výchova (a trénerstvo),
 nemecký jazyk a kultúra,
 ruský jazyk a kultúra,
 španielsky jazyk a kultúra.
Navyšovanie plánovaného počtu prijatých uchádzačov extenzívnou ponukou
študijných programov od roku 2015 nezabezpečuje nárast počtu prihlásených
študentov a v konečnom dôsledku ani zapísaných študentov. V roku 2017 počet
prihlásených uchádzačov neprekročil ani plánovaný počet prijatých (!).
Záujem o uchádzačov o konkrétny študijný program determinujú rôzne faktory (o.
i. nasýtený trh, zmenené požiadavky zamestnávateľov atď.). Výrazne meniace sa
potreby a očakávania na trhu práce si už teraz vyžadujú inováciu obsahu študijných
programov a študijných odborov. Smerníkom k nim sa stáva výzva vedenia UMB
(pozri Správu o pedagogickej činnosti UMB za rok 2016), v ktorej sa akcentuje
posilnenie univerzitného myslenia a ústretová spoluprácu fakúlt a katedier pri
príprave ponuky a pri realizácii univerzitných predmetov, ako aj univerzitných
študijných programov. Podmienkou a požiadavkou súčasne sa tak stáva
nevyhnutnosť ústretovej spolupráce fakúlt a katedier pri príprave a uskutočňovaní
univerzitných predmetov a univerzitných študijných programov, resp. spoločne
zabezpečovaných študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami
v zmysle stratégie internacionalizácie nastúpenej vedením UMB.
Nové študijné programy kreovať ako medziodborové, akreditované v cudzích jazykoch
a zabezpečované spoločne so zahraničnými univerzitami tak, aby svojím obsahom
napĺňali požiadavky na absolventa vyhľadávaného na trhu práce.
Naďalej je nevyhnutné napĺňať implementované závery komplexnej akreditácie 2015
v dôslednej obsahovej a organizačnej realizácii akreditovaných študijných programov.
Napriek zvyšujúcemu sa počtu zahraničných študentov na FF UMB je nevyhnutné aj
naďalej venovať pozornosť tejto priorite, predovšetkým ponukou študijných programov
akreditovaných v cudzom jazyku.
Klesajúci počet prijatých uchádzačov v 3. stupni dennej formy štúdia je ovplyvnený
potrebou vyplácať štipendiá týmto študentom a finančnými možnosťami fakulty.
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11. Urobiť maximum pre propagáciu študijných programov, ktoré svojou kvalitou
a atraktívnosťou oslovia záujemcov o štúdium. Sprehľadniť a kontinuálne zabezpečovať
aktualizáciu webovej prezentácie študijných programov, ich ponuky uchádzačom
a ďalších informácií o štúdiu na fakulte.
12. Ďalej rozširovať a propagovať aktuálnu ponuku univerzitných predmetov, ktoré budú
fakulty UMB ponúkať ako výberové predmety (napr. akademická etika a etiketa,
efektívna komunikácia, profesionálne čítanie, tvorba a prezentácia akademických textov,
verejný odborný prejav atď.), čím posilníme poslanie univerzity a profil univerzitného
študenta.
13. Obnoviť akademickú tradíciu imatrikulácie študentov fakulty v 1. stupni ako akademickej
slávnosti zloženia imatrikulačného sľubu, verejného prihlásenia k princípom a hodnotám
fakulty a univerzity a prijatia do akademickej obce FF UMB.
14. Inovovať prístupy vo vzdelávaní, napr. e-learningovou podporou.
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Domáce výskumné granty, zahraničné výskumné granty a ostatné granty
a) Domáce výskumné granty
Tvoriví pracovníci Filozofickej fakulty požiadali o finančné prostriedky na projektové zámery
prostredníctvom vyhlásených výziev tieto výskumné grantové agentúry na Slovensku:
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), Kultúrna a edukačná grantová
agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA), Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV).
V sledovanom období fakulta podala v pozícii hlavného riešiteľa 22 projektov VEGA, 8
projektov KEGA, 6 projektov APVV a 5 ostatných zahraničných projektov. Ako spoluriešiteľ
sa zapojila do prípravy 1 projektu KEGA a 4 projektov APVV.
Pokiaľ ide o podané žiadosti v roku 2016 so začatím riešenia v roku 2017, financovanie
získalo 11 nových projektov VEGA z počtu 23 (úspešnosť 47,83 %) a 4 nové projekty KEGA
z počtu 11 (úspešnosť 36,36 %). Zo 7 projektov APVV podaných v roku 2016 a prvej
polovici r. 2017 financovanie získali dva projekty. Ďalších 9 projektov podaných k 4.12.2017
je v čase tvorby tejto výročnej správy v procese hodnotenia.
V pozícii hlavného riešiteľa Filozofická fakulta realizovala v sledovanom roku 30 projektov
VEGA, 1 projekt VEGA v spolupráci so SAV a 6 projektov KEGA. V pozícii spoluriešiteľa
realizovali pracovníci 7 projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 2 projekty APVV a 1 projekt
Centra excelentnosti Historického ústavu SAV.
Projekty VEGA v roku 2017 priniesli finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej
výške 124 606,00 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 2 124 eur (1,68 %) pri
zachovaní rovnakého počtu riešených projektov VEGA (= 31 projektov). V roku 2017 získali
financovanie 4 nové projekty KEGA a spolu so 4 pokračujúcimi projektmi bola výška dotácií
v tejto schéme 16 634,00 eur, a teda nárast o 23,32 % a 141,07 % v porovnaní s rokom 2016
a 2015 v tomto poradí. Dotácie na projekty APVV vo výške 19 092,00 eur si udržali svoju
úroveň z predchádzajúceho roku.
Prostredníctvom spomínaných grantových agentúr boli na podporu aktivít v oblasti vedy
a výskumu v roku 2017 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 160 332,00 eur.
Čerpanie uvedenej dotácie k 31.12.2017 (zo zostatkov z minulých rokov i dotácií
v sledovanom roku) predstavuje čiastku 137 710,04 eur (v porovnaní v roku 2016 =
173 577,22 eur a v roku 2015 = 122 330,17 eur).
b) Zahraničné výskumné granty
Podstatným zdrojom financovania boli taktiež prostriedky zo zahraničných výskumných
grantov. V roku 2017 fakulta získala finančné prostriedky v celkovej výške 49 514,03 eur.
K schémam, v ktorých tvoriví pracovníci získali nové granty, patria Horizont 2020,

30

INTERREG Central Europe a Európa pre občanov. Podrobnejší popis zahraničných
výskumných grantov sa nachádza v prílohe č. 1.
Tabuľka 1: Získané finančné prostriedky z domácich a zahraničných výskumných agentúr v
rokoch 2016 a 2017
FF UMB
VEGA
KEGA
APVV
Domáce spolu
Zahraničné spolu
SPOLU

2016
2017
Počet projektov / dotácia (€)
31 / 126 730
31 / 124 606
6 / 13 488
8 / 16 634
1 / 19 406
2 / 19 092
38 / 159 624
39 / 160 332
5 / 121 539
6 / 49 514
281 163
209 846

Rozdiel
(€)
-2 124
3 146
-314
708
-72 025
-71 317

2016 / TZ*
(€)
864
92
132
1 088
828
1 916

2017 / TZ*
(€)
898
120
138
1 155
357
1 512

* Prepočet na 1 tvorivého zamestnanca

c) Ostatné (nevýskumné) granty
V skupine zahraničných nevýskumných (ostatných) grantov sa na Filozofickej fakulte
implementoval 1 projekt programu Horizont 2020 – COST, 3 projekty CEEPUS
(Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá), 4 projekty Medzinárodného
vyšehradského fondu, 1 projekt podporený Univerzitnou agentúrou frankofónie a 1 projekt
financovaný Americkým veľvyslanectvom v SR. V tejto skupine grantov sme pri objeme
dotácií vo výške 5 585,00 eur zaznamenali pokles oproti minulému roku o 58,17 %.
d) Zhrnutie
Celkovo sa na našej fakulte v roku 2017 realizovalo 31 projektov VEGA, 8 projektov KEGA,
2 projekty APVV a 17 zahraničných projektov. V roku 2017 predstavovala celková pridelená
dotácia na domáce a zahraničné výskumné i nevýskumné granty sumu 215 431,00 eur (len
bežné výdavky). Oproti minulému roku ide o pokles o 26,85 %. Vývoj dotácií v členení
na jednotlivé druhy grantov je znázornený v grafe č. 1. Čerpanie finančných prostriedkov
k 31.12.2017 z dotačných a zostatkových účtov predstavuje čiastku 205 128,38 eur. V rokoch
2016 a 2015 sa vo všetkých projektoch vyčerpalo 222 935,26 eur a 156 587,31 eur, v tomto
poradí.
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Graf 1: Vývoj objemu získaných finančných prostriedkov (v EUR) v období 2011 – 2017
Bežné výdavky na výskum a vývoj v rokoch 2013 – 2017
Tabuľka 2: Bežné výdavky na výskum a vývoj
Bežné výdavky na výskum a vývoj (SPOLU)

Spolu (v EUR)

Spolu (v EUR)

Spolu (v EUR)

Spolu (v EUR)

2017

2016

2015

2014

Spolu (v EUR)
2013

1 799 295

1 586 577

1 453 821

1 389 186

1 337 121

1 405 745

1 413 801

1 323 751

1 244 469

1 196 095

393 550

172 776

130 070

144 717

141 026

Štruktúra bežných výdavkov
v tom

osobné náklady
ostatné bežné náklady

Výdavky podľa zdrojov financovania
štátne
v tom

1 672 657

1 500 356

1 328 942

1 267 686

1 280 181

vlastné prostriedky

64 305

49 076

50 918

47 514

16 396

zahraničné

62 332

37 145

73 961

73 986

40 544

Zoznam projektov sa nachádza v prílohe č. 2.
Vnútorná grantová agentúra FF UMB
Zámerom vyčleneného finančného balíka PVČ je podpora vedeckej tvorivej činnosti vedeckopedagogických, vedecko-výskumných zamestnancov a interných doktorandov fakulty. Aj
v roku 2017 boli vyhlásené 2 výzvy (apríl, september) na predkladanie projektov.
V roku 2017 fakulta vynaložila z prostriedkov kumulovaných na úseku prodekana pre
vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium FF UMB na podporu projektov PVČ
sumu v celkovej výške 1 969,20 eur, a to podľa tohto rozpisu:




9. výzva (2-2016) v období 10/2016 – 03/2017: 4 projekty čerpali 928,00 eur,
10. výzva (1-2017) v období 04/2017 – 09/2017: 5 projektov čerpalo 1 041,20 eur,
11. výzva (2-2017) v období 10/2017 – 03/2018: bez čerpania.
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Celková suma priznaných finančných prostriedkov pre tieto tri výzvy bola v objeme 2 724,00
eur, ale žiadatelia z rôznych dôvodov prostriedky nečerpali a v prípade poslednej výzvy ešte
očakávame čerpanie v roku 2018. Z priznaného objemu získali čiastku 1 120,00 eur na svoje
projektové zámery doktorandi. Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky
vrátane cudzojazyčných prekladov a jazykových korektúr odborných príspevkov určených na
publikáciu vo významných periodikách a monografií vydaných v zahraničných
vydavateľstvách a úhradu príspevku za publikovanie vo významnom periodiku.

RÔZNE
Aplikovaný výskum, spolupráca s praxou
Aplikovaný výskum a spolupráca s praxou sa vzhľadom na zameranie Filozofickej fakulty
UMB, ako aj malý počet výrobných a inovačných podnikov v regióne, orientuje najmä na
štátny a verejný sektor v oblasti vzdelávania a sociológie.
Nasledujúci prehľad prináša informácie o aplikovanom výskume a spolupráci s praxou:
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
KEGA 033UMB-4/2017 (Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural
Phenomenon in the Era of Globalisation. Zodpovedná riešiteľka: doc. PaedDr. Jana
Javorčíková, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2017 – 31.12.2019. Projekt je primárne zacielený
na pedagogickú aplikáciu zberu údajov a vedeckého výskumu a materializovaný vo forme
dvojjazyčnej interaktívnej vysokoškolskej učebnice.
Medzinárodný projekt Nová ruská univerzita, štátna zmluva č. 08.Р28.11.0042
Vedúca projektu: doc. Oľga Ivanova, New Russian University, Moskva (Ruská federácia)
Člen riešiteľského projektu: doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Vytvorenie vedeckého a informačného zdroja, organizácia a vykonávanie odbornej
rekvalifikácie špecialistov v oblasti literárneho prekladu fiktívnych diel z jazykov národov
Ruskej federácie do ruštiny vrátane otázok prekladania umeleckých diel, pri zohľadnení
vlastností umeleckej prezentácie prijatej v tomto jazyku v roku 2017.
Katedra etiky a aplikovanej etiky:
KEGA 017UMB-4/2016 Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík.
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Daniela Kovaľová, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2016 –
31.12.2018
Katedra filozofie:
KEGA 010UMB-4/2016 Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou
podporou. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Schmidt, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2016 –
31.12.2018
VEGA 1/0132/17 Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z
pohľadu sociálnej a politickej filozofie, vedúci projektu: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
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Obdobie realizácie: 1.1.2017 – 31.12.2019. Spolupráca s neziskovými organizáciami
zastupujúcimi občanov so zdravotným postihnutím.
Katedra histórie:
KEGA č. 016TTU-4/2017 Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej
proveniencie v období baroka. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Imrich Nagy, PhD. Obdobie
realizácie: 1.1.2017 – 31.12.2019.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
VEGA 1/0590/16 Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových
metaforách vzdelávacieho systému. Zodpovedný riešiteľ: doc. Jančovič, PhD. Obdobie
realizácie: 1.1.2016 – 31.12.2018. Jedným z cieľov projektu je aj vypracovanie odporúčaní
pre prax.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie:
Horizont 2020: PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and
challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE). Zodpovedný riešiteľ:
doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc. Obdobie realizácie: 1.5.2016 – 30.4.2019
Horizont 2020: GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON
(GENDERACTION) zameraný na spoluprácu so štátnymi orgánmi (najmä MŠVVaŠ) a na
implementáciu rodových politík do národných vzdelávacích a vedných politík. Zodpovedná
riešiteľka: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Obdobie realizácie: 01.04.2017 –
31.03.2021
Interreg CE RUINS Sustainable re-use, preservation and modern management of historical
ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the
synthesis of the best European experiences. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Murín, PhD.
Obdobie realizácie: 1.6.2017-31.5.2020
EACEA – Europe for Citizens: Democracy on the Brink. Historical lessons from the late
1930s. Zodpovedná riešiteľka: Majerová Dagmara, Mgr. et Mgr. PhD. Obdobie realizácie:
1.8.2017-31.1.2019
Katedra telesnej výchovy a športu:
VEGA 1/0571/16 Vplyv tréningu na pohybové schopnosti, telesný a funkčný vývin 5-6
ročných detí – spolupráca so ŠK UMB Banská Bystrica a ZŠ Ďumbierska. Zodpovedný
riešiteľ: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Obdobie realizácie: 1.1.2016 – 31.12.2018
VEGA 1/0414/15 Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych
športoch. Projekt riešený v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov,
Slovenským atletickým zväzom, VŠC Dukla Banská Bystrica. Zodpovedný riešiteľ: doc.
PaedDr. Martin Pupiš, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2015 – 31.12.2017
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KEGA 044UMB-4/2016 Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode
V rámci praxe tam prebiehal aplikovaný výskum z FTK UP Olomouc (diagnostika
fyziologických dopadov na organizmus človeka v závislosti od zimných outdoorových aktivít
v prírode. V rámci animátorských aktivít so spoločnosťou Stageman Slovensko s.r.o.
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2016 –
31.12.2017
b) Príprava nových grantov aplikovaného výskumu v spolupráci s partnermi z praxe
(podnikmi, závodmi, mimovládnymi organizáciami a pod.)
Katedra germanistiky:
Spoločný výskumný projekt realizovaný v spolupráce s partnermi z praxe:
Príprava projektu APVV-17-0234: Komunitné tlmočenie na Slovensku – prax a teória ústnej
transkultúrnej komunikácie v intersocietálnom prostredí. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr.
Zuzana Bohušová, PhD. Projekt je v procese hodnotenia.
Katedra translatológie:
Príprava projektu APVV-17-0234 pod vedením doc. Bohušovej z KGE: Komunitné tlmočenie
na Slovensku – prax a teória ústnej transkultúrnej komunikácie v intersocietálnom prostredí.
Projekt je v procese hodnotenia. Členka: A. Huťková
Príprava projektu APVV-17-0626 pod vedením doc. Biloveského z KAA: Preklad a režimy:
Empirické mapovanie historickej praxeológie prekladu na Slovensku v období 1939 – 1956.
Projekt je v procese hodnotenia. Člen: doc. I. Šuša
Katedra sociálnych štúdií a etnológie:
FieldS – Terénne praktikum živého kultúrneho dedičstva. (Erasmus+, spolupráca v oblastí
inovácií a osvedčených postupov)

Spolupráca so SAV, rezortnými a podnikovými výskumnými ústavmi
Filozofická fakulta UMB má dlhodobú a aktívnu spoluprácu s ústavmi SAV:
- Historický ústav SAV
- Filozofický ústav SAV
- Ústav etnológie SAV
- Sociologický ústav SAV
- Ústav svetovej literatúry SAV
- Spoločenskovedný ústav SAV
- Archeologický ústav SAV
- Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
- Štátny pedagogický ústav
Filozofická fakulta spolupracuje s ústavmi SAV v oblasti doktorandského štúdia,
v spoločných odborových komisiách, členstvách v redakčných radách časopisov,
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organizovaní spoločných vedeckých podujatí a i. Spolu s ústavmi SAV je fakulta
spoluriešiteľom vo viacerých spoločných výskumných projektoch (najmä VEGA a APVV):
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Spolupráca s externým prostredím prebehla vďaka PhDr. Ľubici Pliešovskej, PhD. (KAA)
a internému doktorandovi na KAA Mgr. Matejovi Lašovi, ktorí 25. 4. 2017 zorganizovali
prednášku prekladateľskej agentúry Lionbridge s názvom Kontrola kvality v odbornom
preklade. Agentúra si následne vybrala študentky a študentov, ktorí u nich boli na neplatenej a
niektorí aj platenej letnej stáži.
Projekt Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti
prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom
2/0200/15 s dobou riešenia 2015–2018 predstavuje ďalšie a systémové pokračovanie
dlhoročného literárno- a kultúrnohistorického translatologického výskumu na Slovensku.
Koordinátorka projektu: prof. Mária Kusá (SAV). Zodpovedná riešiteľka: prof. Edita
Gromová. Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Biloveský, PhD. (KAA), Emília Perez, Igor Tyšš
(UKF).
Katedra etiky a aplikovanej etiky:
Spolupráca s doc. PhDr. Zuzanou Palovičovou, CSc., FÚ SAV – členka odborovej komisie
Dr.Š. a školiteľka v Etike FF UMB
Konferencia: Rozwoj spoleczny wobec wartosci. Etyka- Technika- Spoleczenstwo
Filozofický ústav SAV BA
Katedra filozofie:
Spoločné vedecké výskumné projekty realizované v spolupráci so SAV:
VEGA 2/0017/16 Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii, zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr.
František Novosád, CSc., FiÚ SAV. Obdobie realizácie: 1.1.2016 – 31.12.2019,
spoluriešiteľka projektu: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
VEGA 1/0132/17 Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z
pohľadu sociálnej a politickej filozofie, zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová,
CSc. Obdobie realizácie: 1.1.2017 – 1.12.2019, spolupráca s FiÚ SAV (spoluriešiteľka
projektu: doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc., FiÚ SAV).
Príprava projektu APVV-17-0153: Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti:
ich možnosti a limity. Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. Obdobie
realizácie: 01.07.2018 – 30.06.2022. Spolupráca s FiÚ SAV, Ústav politických vied SAV.
Projekt je v procese hodnotenia.
Katedra histórie:
Dlhodobá spolupráca s Historickým ústavom SAV v Bratislave (HÚ SAV), so
Spoločenskovedným ústavom SAV v rámci Centra spoločenských a psychologických vied
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SAV v Košiciach (SVÚ – CSPV SAV) a s Archeologickým ústavom SAV v Nitre (AÚ SAV)
a to v týchto oblastiach: zastúpenie členov katedry vo výkonnom výbore a špecializovaných
komisiách menovaných ústavov; realizácia denného a externého doktorandského štúdia v
rámci externých pracovísk pre doktorandov na HÚ a SVÚ SAV v ŠP slovenské dejiny, ŠO
7102 slovenské dejiny; organizácia spoločných kolokvií a konferencií (I. medzinárodné
karpatské sympózium v Starej Lesnej – viac v 3. 8.); spoločné výstupy z archeologických
výskumov (Hrad Čabraď, Modrý Kameň) a riešenie spoločných grantových projektov
(VEGA, Centrum excelentnosti), menovite:
VEGA 2/0043/16 Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 – 1945. Vedúci
projektu za rezort školstva: doc. PhDr. Mičko Peter, PhD., koordinátor: PhDr. Ľudovít Hallon,
DrSc. (HÚ SAV, Bratislava). Obdobie realizácie projektu: 2016 – 2019.
Centrum excelentnosti – Zmluva č. III/1/2013 s názvom Hrady na Slovensku.
Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vedúci projektu: PhDr. Oto
Tomeček, PhD., Spoluriešiteľ: PhDr. Pavol Maliniak, PhD., koordinátor: HÚ SAV,
Bratislava. Obdobie realizácie: 3. 10. 2013 – 2. 10.2017.
Príprava projektu APVV-17-0257: Atlas slovenskej dolnozemskej literatúry (od konca 18.
storočia do polovice 20. storočia). Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dana Hučková, CSc., Ústav
slovenskej literatúry SAV, doba riešenia: 01.07.2018 – 30.06.2022. Spoluriešiteľ projektu:
doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. Projekt je v procese hodnotenia.
Príprava projektu APVV-17-0063: Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov
stredného Slovenska. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD., Archeologický ústav
SAV. Obdobie realizácie: 01.07.2018 – 30.06.2022. Spoluriešiteľ projektu: PhDr. Pavol
Maliniak, PhD. Projekt je v procese hodnotenia.
Katedra romanistiky:
V spolupráci so SAV, konkrétne s Oddelením Slovenského národného korpusu
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra (SNK JÚĽŠ) pokračuje Katedra romanistiky aj v r. 2017:
súčasťou riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/0020/18 „Exolingválna komunikácia v
korpusovom spracovaní“ (hlavná riešiteľka doc. K. Chovancová) podanom v r. 2017 je aj
výskumná pracovníčka SNK JÚĽŠ Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie:
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – spoluorganizátor XX. slovenskej onomastickej
konferencie „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére“ (FF UMB, 26. – 28. 6. 2017)
Členstvo v redakčnej rade periodika Jazykovedný časopis (indexovaný v databáze SCOPUS),
ktorý vydáva Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV (prof. Patráš)
Oponovanie dizertačných prác pre JÚĽŠ SAV (v r. 2017 = 1) (prof. Patráš)
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Členstvo v redakčnej rade časopisu Slavica Slovaca (indexovaný v databáze SCOPUS), ktorý
vydáva Slavistický ústav J. Stanislava SAV (prof. Krško)
Recenzovanie príspevkov v poľskom onomastickom časopise Onomastica, ktorý vydáva
Poľská
akadémia
vied
v Krakove
(prof.
Krško,
prof.
Patráš)
https://onomastica.ijp.pan.pl/numer.html
Príprava projektu APVV-17-0223: Typológia jazykových chýb z hľadiska slovenčiny ako
cudzieho jazyka na báze akvizičného korpusu. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Jana
Pekarovičová, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Obdobie
realizácie: 01.07.2018 – 30.06.2022, spolupráca s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra
SAV. Spoluriešiteľky projektu: PhDr. Lujza Urbancová, PhD., PhDr. Anna Gálisová, PhD.
Projekt je v procese hodnotenia.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
Spolupráca pri príprave doktorandov v rámci programu literárna veda (oponovanie dizertačnej
práce a monografie Mgr. Ľ. Gábora, PhD. riaditeľom Slavistického ústavu Jána Stanislava
SAV prof. PhDr. Petrom Žeňuchom, DrSc. a zástupkyňou riaditeľky Ústavu slovenskej
literatúry SAV Mgr. Janou Pácalovou, PhD.)
Participácia na podujatiach končiacich grantov Ústavu slovenskej literatúry SAV v rámci
Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky (20. -24. 11. 2017, organizátor Ústav
slovenskej literatúry SAV, referujúci: Tatár, Golema, Jančovič).
Katedra sociálnych štúdií a etnológie:
KSŠaE má vytvorené silné vzťahy s Ústavom etnológie SAV a Sociologickým ústavom SAV.
Spolu s Ústavom etnológie SAV rieši KSŠaE spoločný projekt APVV:
APVV-16-0115 Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja
slovenského vidieka. Hlavný riešiteľ: ÚE SAV
Spoluriešiteľ: KSŠE. Riešiteľský kolektív: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc.
PhDr. Jolana Darulová, CSc., PhDr. Katarína Koštialová, PhD., PhDr. Zdenka Krišková, PhD.
Obdobie realizácie: 1.7.2017 – 30.6.2021
VEGA 1/0074/16 Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov.
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Katarína Koštialová, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2016 –
31.12.2018. Spolupráca s Ústavom etnológie SAV.
Spolupráca so Sociologickým ústavom AV ČR Praha a Sociologickým ústavom SAV
Bratislava) pri analýze dát výskumov voľného času a pri príprave knižnej monografie Voľný
čas, spoločnosť, kultúra: Česká republika – Slovensko (vyjde v prvom polroku 2018).
Katedra translatológie:
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Členstvo v Česko-slovenskej asociácii porovnávacej literárnej vedy: Ivan Šuša – člen
asociácie od 1.2.2015
Spolupracovníci zo SAV sa podieľajú aj na zabezpečovaní výučby v translatologickom
doktorandskom programe.
Členstvá v redakčných radách časopisov, vedeckých výboroch atď.:
- Anita Huťková: členka Výskumnej skupiny pre metainformácie Univerzity v Miškovci
v Maďarsku;
- Anita Huťková: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolci Egyetem, členka
Vedeckej rady časopisu
- Anita Huťková: Nová Filologická Revue, UMB Banská Bystrica, členka redakčnej rady
časopisu
- Anita Huťková: Kritika prekladu, členka vedeckej rady časopisu
- Anita Huťková: odborná posudzovateľka štúdií zb. Tradícia a inovácia v translatologickom
výskume V. (Nitra, UKF 2017, ISBN978-80-558-1198-7)
- Ivan Šuša: Nová Filologická Revue, UMB Banská Bystrica, zástupca šéfredaktora časopisu

Motivačný systém
Fakulta má zavedený dlhodobý systém každoročnej vnútornej evalvácie vedeckopedagogických pracovníkov. Na základe jej výsledkov fakulta vyplatila v roku 2017 odmeny
75 zamestnancom vo výške 63 116 eur.
Okrem toho má fakulta vytvorený motivačný mechanizmus na podporu podávania grantových
projektov (na základe Smernice č. 1/2014 o podpore projektovej činnosti na FF UMB), na
základe ktorej bola vyplatená odmena 1 zamestnancovi vo výške 100 eur.
Na rozvoj a podporu vedeckovýskumnej činnosti vedecko-pedagogických a výskumných
zamestnancov fakulty smerujúcu k výstupom kategórie A (podľa kritérií AK) bola GD prijatá
19.10.2016 Smernica č. 2/2016 o podpore publikačnej činnosti na FF UMB, na základe ktorej
bola priznaná odmena trom zamestnancom.
Pracovníci fakulty každoročne súťažia so svojimi vedeckými publikáciami aj v rámci Ceny
dekana FF UMB vo vedeckovýskumnej oblasti.
Okrem uvedených finančných stimulácií fakulta priznala v roku 2017 finančné prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov i na podporu tvorivej činnosti 7 žiadateľom v rámci Fondu na
podporu vedeckej činnosti na FF UMB v celkovej výške 1 276,00 eur.
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Podpora doktorandov a mladých vedcov
Doktorandi v 1. ročníku štúdia môžu absolvovať seminár Projektová edukácia pre prax.
Doktorandi sa naučia vyhľadávať vhodné programy a štipendiá pre svoje projektové zámery,
analyzovať vlastné predpoklady, zdroje a kapacity potrebné na prípravu a realizáciu projektu,
plánovať jednotlivé etapy realizácie projektu a vypracovať projekt – žiadosť o grant podľa
pokynov vyhlasovateľa.
Doktorandom fakulta čiastočne prispieva na financovanie ciest na zahraničné vedecké
konferencie.
V rámci vnútornej grantovej agentúry „Fond na podporu vedeckej činnosti na FF UMB (Fond
PVČ)“ boli aj v roku 2017 vyhlásené 2 výzvy (apríl, september) na predkladanie projektov.
Žiadosti na podporu vedeckej tvorivej činnosti môžu okrem vedecko-pedagogických a
vedecko-výskumných zamestnancov predkladať aj interní doktorandi fakulty. Z prostriedkov
PVČ získali doktorandi a mladí vedeckí pracovníci na svoje projekty v roku 2017 finančné
prostriedky vo výške 760,00 eur. Podporené zámery predstavujú preklady vedeckých štúdií
a vedeckej monografie.
Ako podporu pri zorientovaní sa v oblasti štipendií a projektových možností považujeme aj
prezentáciu aktuálnych výziev na webstránkach a oznamy prostredníctvom emailov. Na
webstránke referátu projektového manažéra FF sú aktualizované výzvy na riešenie
projektových zámerov agentúr, nadácií, ministerstiev a pod. a tiež štipendiá.
Vedecký časopis Motus in verbo ponúka publikačný priestor všetkým študentom
a študentkám, doktorandom a doktorandkám, postdoktorandom a postdoktorandkám, ako aj
vedeckým a odborným pracovníkom a pracovníčkam vedeckých ústavov, vzdelávacích
a kultúrnych inštitúcií (najviac 5 rokov od udelenia titulu PhD.), ktorých témy príspevkov
budú korešpondovať s tematickým zameraním časopisu a splnia požiadavky určené Štatútom
a jeho prílohami – štúdie sú organizované v sekciách: Etika, Etnológia, Filozofia, Historické
vedy, Kulturológia, Lingvistika, Literárna veda, Odborová didaktika, Translatológia, Vedy o
športe.
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Finančná podpora aktívnej účasti interných doktorandov katedry na domácich i zahraničných
konferenciách z katedrových prostriedkov. Vytváranie priaznivých podmienok a celkového
pracovného prostredia vhodného na vedeckú, publikačnú a pedagogickú činnosť mladých
vedcov a vedkýň na KAA. Zapojenie interného doktoranda katedry Mgr. Mateja Laša do
riešiteľského tímu projektu VEGA navrhovaného doc. Mgr. Biloveským, PhD. Prejavom
podpory doktorandov je aj skutočnosť, že katedra si hradí jedného interného doktoranda
z vlastných zdrojov (školné externé). Zapojenie doktorandov do Európskej noci výskumníkov
(bod 3.8).
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Možnosť bezplatného publikovania pre úspešných účastníkov katedrového kola konferencie
Študentskej vedeckej aktivity na zahraničnej univerzite v Samare (Ruská federácia), s ktorou
KAA nadviazala spoluprácu počas pobytu svojho prednášajúceho Viačeslava Ševčenka,
PhD. na UMB v nedávnej minulosti a táto spolupráca trvá do súčasnosti.
Možnosť bezplatného publikovania v oblasti kultúrnych a literárnych štúdií pre doktorandov/ky na Univerzite Komenského v Bratislave, a na ich partnerskom pracovisku na University of
Cologne (Nemecko) v prestížnom vydavateľstve Kirsch-Verlag.
Katedra etiky a aplikovanej etiky:
V rámci grantovej úlohy KEGA 017UMB-4/2016 Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice
z profesijných etík podporuje formou úhrady konferenčných poplatkov a ich výstupov mladú
vedeckú pracovníčku.
Katedra európskych kultúrnych štúdií:
KEKŠ v súčasnosti nemá žiadnych interných doktorandov. Absolventka doktorandského
štúdia Mgr. Alla Borisenkova (obhajoba PhD. v auguste 2017) realizovala svoje cesty na
konferencie s podporou ruskej strany. Mladí vedci do 35 rokov pôsobiaci na katedre (PhDr.
Anton Hruboň, PhD. a PhDr. Jana Pecníková, PhD.) realizovali svoje konferenčné a
výskumné cesty zo zdrojov grantov, ktorých boli riešiteľmi (VEGA, Vyšehradský fond –
VUSG) a zo zdrojov katedry (fakultou pridelené prostriedky z prijímacích skúšok: PhDr. Jana
Pecníková, PhD. – aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Jagelovskej
univerzite v Krakove).
Katedra filozofie:
Na katedre v roku 2017 pôsobil jeden postdoktorand. Podpora doktorandov a mladých vedcov
na katedre filozofie predstavuje tieto motivačné opatrenia:
- zabezpečenie fakultného kurzu pre doktorandov Filozofia a metodológia sociálnych vied a
humanistiky
- podpora ciest doktorandov na konferencie
- účasť doktorandov na pravidelných katedrových kolokviách a prezentovanie ich výsledkov
výskumu.
Katedra histórie:
Na podporu realizácie výskumu doktorandov (vrátane financovania ich ciest na konferencie
a do zahraničných a domácich archívov, knižníc či na katedry histórie partnerských univerzít)
slúžia:
 Grantové projekty zamestnancov katedry (VEGA), v ktorých interní doktorandi figurujú
ako spoluriešitelia projektov.
 Študentské (aj doktorandské) mobility za účelom realizácie časti štúdia alebo
výskumného pobytu na pôde partnerských univerzít v zahraničí v rámci programov:
 Erasmus+ (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Francúzsko, Španielsko, Slovinsko)
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 CEEPUS: CIII-CZ-0029 Idea of Europe in European culture, history and politics
(Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánsko)
 CIII-HU-0908 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy
(Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Slovinsko).
Katedra romanistiky:
Školiteľka doktorandov z odboru „všeobecná lingvistika“, doc. Katarína Chovancová,
umožnila v r. 2017 svojim dvom doktorandkám (Mgr. Lucii Ráčkovej, PhD. a Mgr. Simone
Šedovičovej) zúčastniť sa:
1. mesačného (od 1.3 do 31.3.2017) vedecko-výskumného pobytu na Université Paris
Sorbonne – Paris IV. s cieľom obohatiť teoretickú časť dizertačnej práce o názory zo
súčasných frankofónnych bibliografických zdrojov a pod odborným dozorom francúzskej
kolegyne (doc. C. Marque-Pucheu) dokončiť analytickú časť dizertačnej práce. (Mgr. Lucia
Ráčková, PhD.)
2. V dňoch 12. – 14.11.2017 v Paríži (na Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)
medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom « L’espace générique des discours « tenantlieu » d’un autre discours et le champ de la représentation du discours autre »,
3. V rámci CLLP – Centra pre jazyk a jazykovú prax / Center for Language and Language
Practices na našej fakulte (funguje pod Katedrou germanistiky) sú pozývaní ponúknuť svoje
prednášky aj školitelia doktorandov FF UMB (minulý rok za KRO mala v rámci CLLP
prednášku aj doc. K. Chovancová). Na tieto prednášky sú pozývaní aj
doktorandi/doktorandky jazykových katedier (aby sa oboznámili s výskumnou činnosťou a jej
perspektívami v oblasti lingvistiky na pôde FF UMB), resp. môžu svoje prednášky (týkajúce
sa ich vlastnej výskumnej práce) cez platformu CLLP aj sami ponúknuť.
Katedra slovanských jazykov:
Doktorandku Mgr. Lucia Čendulová (pod vedením doc. Kováčovej) má vytvorené všetky
(dostupné) možnosti pre svoju vedecko-výskumnú činnosť.
Vedecká činnosť doktorandky:
1) Medzinárodná vedecká konferencia 7th Conference For Young Slavists, 11. 5. 2017,
Budapešť. Názov príspevku: The Status of the Translation of Russian Literature in Slovak
Cultural Space
2) Medzinárodná vedecká konferencia Современный русский язык – проблемы
и перспективы, 21. – 22. 9. 2017, Siedlce. (externá účasť). Organizátori: Uniwersytet
przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach a Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici.
Názov príspevku: K niektorým aspektom výučby konzekutívneho tlmočenia z ruského jazyka
Zapájanie doktorandky do činnosti katedry:
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-

Nová filozofická revue (členka redakčnej rady)
Práca v prekladateľskom laboratóriu (simultánne tlmočenie)

Katedra slovenského jazyka a komunikácie:
Účasť doktorandov na konferenciách bola financovaná z grantu, pokiaľ bol doktorand
súčasťou riešiteľského tímu. Doktorandky V. Gondeková a N. Kolenčíková boli zapojené do
grantu VEGA 1/0179/15.
V rámci ŠVA sa organizuje na KSJK samostatná sekcia pre doktorandov
Získanie miesta 1 postdoktoranda
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
Financovanie ciest na konferencie (a i.) na báze zapojenia doktorandov do katedrových
grantov, možnosť publikovať kvalitné obhájené dizertácie.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy sa od roku 2012 vo veľkej miere podieľa na
vydávaní elektronického časopisu Motus in verbo určeného najmä pre doktorandov a mladých
vedcov (pozícia šéfredaktorky, členstvo vo vedeckej rade, v redakčnej rade).
Katedra sociálnych štúdií a etnológie:
Katedra sociálnych štúdií a etnológie nemá doktorandské štúdium
Podanie projektu VEGA č. 1/0848/18 (apríl 2017) so zapojením doktorandky FF UMB Mgr.
Martiny Citényi (rod. Ďurčekovej) do riešiteľského tímu.
Katedra telesnej výchovy a športu:
Doktorand Mgr. Michal Marko (DŠ ŠE 1.roč.), ktorý sa aktívne zúčastnil uvedených
konferencií s finančnou podporou (VEGA 1/0242/17 / doc. Bendíková):
-

Telesná výchova a šport – Prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a
športu (19.9.2017, ÚTVŠ TUZVO vo Zvolene) – aktívna účasť
Diagnostika v športe 2017 (21.09.2017 – 22.09.2017, FŠ PU v Prešove) – aktívna
účasť
Kondičný tréning v roku 2017 (23.11.2017 – 23.11.2017, FF UMB v Banskej Bystrici)
–aktívna účasť.

Doktorandi Mgr. David Brünn (DŠ ŠE 2.roč.) a Mgr. Jozef Sýkora (DŠ ŠK 2.roč.), účasť na
konferenciách (VEGA 1/0414/15 / doc. Pupiš):
-

-

11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY „Sport and
Quality of Life“ v Brne (30.11.2017), z ktorej 2 výstupy v spoluautorstve boli prijaté
na publikovanie v zborníku evidovanom v databáze Web of Science
11TH
INTERNATIONAL INSHS
CHRISTMAS
SPORT SCIENTIFIC
CONFERENCE (1.-2.12.2017)
Kondičný tréning v roku 2017 (23.11.2017 – 23.11.2017, FF UMB v Banskej Bystrici)
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Doktorandka Mgr. Dominika Kondrátová (DŠ ŠE 3. roč.), účasť na konferenciách:
- Scientia Movens 2017, Praha: UK FTVS, 7.3.2017 (financované z VEGA 1/0795/15 /
prof. Jančoková)
- Kondičný tréning v roku 2017, Banská Bystrica: FF UMB, 23.11.2017

Vytváranie miest postdoktorandov
V roku 2017 na fakulte nebolo vytvorené miesto post-doktoranda z fakultných zdrojov.

Podpora zriaďovania centier excelentnosti
Pracovníci Katedry histórie FF UMB aj v roku 2017 participovali na činnosti centra
excelentnosti z externého prostredia, a to:
Názov projektu: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén
hradov
SAV – Centrum excelentnosti
Číslo projektu: Zmluva č. III/1/2013Koordinátor projektu: Historický ústav SAV,
BratislavaSpoluriešitelia za KHi FF UMB: PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Pavol Maliniak,
PhD.
Organizačná zložka: Katedra histórie FF UMB
Doba riešenia: 3.10.2013 – 2.10.2017

Získanie kvalitných domácich a zahraničných odborníkov
Katedra etiky a aplikovanej etiky:
1. profesor PS, dr hab. Aleksandra Kuzior, Silesian University, Gliwice;
2. profesor zw. dr hab. Andrzej Kiepas, Silesian University, Gliwice;
obidvaja sú členmi odborovej komisie doktorandského štúdia Etika FF UMB Katedry
etiky a aplikovanej etiky
Katedra európskych kultúrnych štúdií:
KEKŠ v roku 2017 získala jedného zahraničného odborníka v letnom semestri počas 3
mesiacov (február – apríl) akademického roka 2016/2017 na katedre v rámci výskumného
pobytu pôsobila prof. Larisa Nikiforova z Herzenskej štátnej univerzity v Petrohrade. Počas
jej pobytu ako výsledok vedeckej spolupráce pobytu vznikol koncept vysokoškolskej
učebnice Ruská kultúra v pamiatkach, textoch, metaforách (editori Nikiforova – Mešková,
vyjde za rok 2017 v polovici februára 2018). Prof. Nikiforova prednášala 5. 4. 2017 na tému
„Palaces in current cultural research“ 5.4.2017 pre študentov, učiteľov UMB a širšie
publikum, publikovala vo vedeckom zborníku z konferencie katedry „Cudzie jazyky a kultúry
v teórii a praxi“. Spolupráca s profesorkou Larisou Nikiforovou pokračuje, pripravuje sa
vedecká monografia (autori: Mešková, Nikiforová a tretí autor z Akadémie Ruského baletu A.
Ja. Vaganovej zo Sankt Peterburgu) a pripravuje sa koncept novej učebnice v spolupráci s
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touto profesorkou a kolegami z univerzít. Okrem iného bola zapojená aj do výučby ruských
kultúrnych štúdií. V rovnakom období pokračovala spolupráca so zahraničnými odborníkmi
v rámci vedecko-edukačného projektu Dr. Antona Hruboňa podporovaného Medzinárodným
vyšehradským fondom (hosťovské prednášky prof. Jana Rychlíka z Univerzity Karlovej
v Prahe, prof. Bohdana Halczaka z Univerzity v Zielonej Góre a dr. Istvána Tótha z Móra
Ferenc Múzeum v Segedíne počas kurzu „Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4
a ich dopad na súčasnú identitu regiónu“). Výsledkom vedeckej spolupráce budú
vysokoškolské skriptá k predmetu, na ktorých autorsky participujú dr. Hruboň, dr. Pecníková,
doc. Šmigeľ, prof. Rychlík a ako recenzent prof. Halczak (plánovaný dátum vydania: február
2018).
Katedra histórie:
Hosťujúci univ. profesor, doc. Alexandr A. Čerkasov, DrSc., Štátna univerzita v Soči (Ruská
federácia)
Hosťujúci univ. profesor Vjačeslav Meňkovskij, Bieloruská štátna univerzita v Minsku
(Bielorusko)
Katedra slovanských jazykov:
Irina Chybor, PhD., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukrajina
Ročný študijný pobyt na Katedre slovanských jazykov (financovaný štipendiom
Medzinárodného vyšehradského fondu). Hlavná vedecká téma výstupu: „Language and
culture. Slavic mythology in phraseology“.
Prednášky na tému: Jazyky a slovanská mytológia
Organizácia kurzu ukrajinského jazyka pre študentov UMB

Najvýznamnejšie vedecké podujatia na fakulte v roku 2017 (popularizácia vedy
a výskumu – vedecké, odborné a umelecké podujatia a pod.).
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Popularizácia translatologických výstupov prostredníctvom podujatia venovanému odbornej
i laickej verejnosti známe ako prekladateľské soirée organizované v Spoločenskej sále Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (Lazovná 9) s finančnou podporou Veľvyslanectva USA
na Slovensku (organizátori za KAA: doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., PhDr. Martin
Djovčoš, PhD., PhDr. Martin Kubuš, PhD.):
- 20.03.2017 hosť Igor Navrátil (prekladateľ Sylvie Plathovej),
- 14.11.2017 hostka Anna Ostrihoňová.
Zapojenie doktorandov do podujatia Európska noc výskumníkov 29.09.2017 v Europa
Shopping Centre v Banskej Bystrici s vedeckým stánkom Tlmočnícka kabína.
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Katedra etiky a aplikovanej etiky:
Spoluorganizátor medzinárodných konferencii v zahraničí. Co-organizer Department of
Ethics and Applied Ethics, Social development towards values, Ethics-technology-society,
28-30 September 2017, Wisla, Poland – prof. dr.hab. Pavel Fobel vice chairman, prof.dr.hab.
Daniela Fobelová.
Katedra európskych kultúrnych štúdií:
V roku 2017 KEKŠ nezorganizovala žiadne vedecké, odborné, ani umelecké podujatia.
V rámci popularizácie vedy a výskumu Dr. Anton Hruboň opakovane vystúpil v celoštátnych
médiách, menovite: 14. 3. 2017: účasť v živom vysielaní diskusného programu Večera
s Havranom na RTVS (téma „Mýty o slovenskom štáte“), 14. 3. 2017: vystúpenie v hlavných
správach RTVS, 16. 6. 2017: vystúpenie v reportáži TA3 o novej knižnej publikácii Dr.
Hruboňa, 25. 7. 2017: účasť v diskusnom programe SK Dejiny na RTVS (téma „Vznik
ľudáctva“), 29. 8. 2017: účasť v programe Večerné reflexie na RTVS/Rádio Regina (téma
„História a my“).
Katedra filozofie:
20.4.2017 – Kolokvium k výučbe argumentácie a kritického myslenia s medzinárodnou
účasťou v rámci projektu KEGA č. 010UMB-4/2016 Vysokoškolská učebnica kritického
myslenia s elektronickou podporou
1.6.2017 – Kolokvium riešiteľov výskumného projektu VEGA č. 1/0068/17, Formulácia a
reformulácia zmyslu života človeka v jeho hodnotovom systéme (Filozofické skúmania)
15.11.2017 – 2. vedecké kolokvium riešiteľov a prizvaných hostí k výskumnému projektu
VEGA č. 1/0068/17, Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho hodnotovom
systéme (Filozofické skúmania)
Katedrové kolokviá každú tretiu stredu v mesiaci, kde pracovníci katedry a doktorandi
prezentujú svoj aktuálny výskum
8.11.2017 Prednáška pre verejnosť spojená s diskusiou na tému Fašizmus, nacizmus,
rasizmus (Mgr. Jakub Švec)
Víťaz katedrového kola ŠVA Stanislav Spodniak získal prvé miesto v celoslovenskom kole
ŠVA organizovanom 10. 11. 2017 Slovenským filozofickým združením pri Filozofickom
ústave SAV v Bratislave
Katedra germanistiky:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra germanistiky, nederlandistiky a
škandinavistiky a Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Katedra germanistiky
organizovala medzinárodný translatologický kongres Quo vadis, právny preklad?, ktorý sa
konal v Bratislave v dňoch 1. – 2. júna 2017 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity

46

Komenského v Bratislave ako vrcholné podujatie v rámci spoločne riešeného projektu APVV
(č. 0226-12) Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze. Ambíciou vedeckého
podujatia bolo oboznámiť účastníkov aj s výsledkami výskumu v oblasti teórie právneho
prekladu, ktoré sa dosiahli v projekte APVV. Hlavným cieľom a zamýšľaným publikovaným
výstupom kongresu bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti prekladu
právnych textov a vytvorenie vedeckej platformy na diskusiu prekladateľov, lingvistov
a iných odborníkov v tomto dôležitom segmente translácie. Na kongrese sa zúčastnili
významní zahraniční odborníci, ktorí sa venujú rôznym aspektom prekladu právnych textov.
Bližšie informácie sú dostupné na stránke projektu: https://fphil.uniba.sk/kongrestransius/
Katedra germanistiky organizovala v spolupráci s Jednotou tlmočníkov a prekladateľov Praha
XVI. medzinárodnú konferenciu Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, ktorá sa konala
11. – 12. októbra 2017 v Banskej Bystrici.
Katedra histórie:
Spoluorganizovanie medzinárodných vedeckých podujatí:
I. medzinárodné karpatské sympózium – Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny,
súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra VI. K 70. výročiu presídlenia Rusínov a Ukrajincov
zo Slovenska do ZSSR a Akcie „Visla“ v Poľsku v roku 1947. Organizátori: Katedra histórie
FF UMB v B. Bystrici, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV –
Spoločenskovedný ústav v Košiciach, Inštitút politológie Univerzity Zielonogórskiej
(Poľsko), Inštitút histórie a politológie Pomorskej akadémie v Słupsku (Poľsko),
CERMOCEHIS – Centrum pre výskum moderných stredoeurópskych dejín, Koordinačný
výbor reoptantov Slovenskej republiky, o.z., Slovensko-ukrajinská komisia historikov pri
SNKH, Ukrajinská historická spoločnosť v Poľsku, Slovenská historická spoločnosť pri SAV.
Stará Lesná, Kongresové centrum SAV „Academia“, 27. - 28. septembra 2017.
Medzinárodný workshop – Symboly doby. Organizátori: Katedra histórie FF UMB v B.
Bystrici, Historický ústav AV ČR. Praha, Vila Lanna, 5. - 6. októbra 2017.
Medzinárodná vedecká konferencia – Štefan Moyzes 1797 – 1869. Organizátori: Katedra
histórie FF UMB v B. Bystrici, Stredoslovenské múzeum (SSM), Biskupstvo v Banskej
Bystrici, Spolok banskobystrických historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
SSM v Banskej Bystrici, 24. októbra 2017.
Medzinárodná vedecká konferencia a vernisáž – Średniowieczne klasztory i ich losy w
Słowacji. Organizátori: Katedra histórie FF UMB v B. Bystrici, Slovenský inštitút
vo Varšave, FF Ostravskej univerzity, Akademická knižnica a Inštitút histórie Sliezskej
univerzity v Katoviciach. Katovice, 7. november 2017.
Popularizácia vedy:
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Cyklus prednášok popredných slovenských egyptológov – Výpravy do staroveku.
Organizátori: Katedra histórie FF UMB v B. Bystrici, SSM v B. Bystrici, Nadácia Aigyptos.
SSM v B. Bystrici, september – december 2017.
Verejná odborná prednáška Mgr. Imricha Nagya, PhD. v rámci podujatia Noc výskumníkov na
tému Notitia Matthiae Belii (Vedomosti Mateja Bela alebo vedomosti o Matejovi Belovi?).
ESC v Banskej Bystrici, 29. septembra 2017.
V rámci popularizácie vedy a výskumu Doc. Peter Mičko vystúpil v diskusnom programe SK
Dejiny na RTVS (téma „Hospodársky život“), 8. 8. 2017
Katedra romanistiky:
Prednáška doc. K. Chovancovej a Dr. M. Zázrivcovej (predstavenie cieľov, metodológie
a výsledkov projektu VEGA „Valenčné potencie slovies v kontraste“ zosumarizovaných
v rovnomennej publikácii) v rámci Dní vedy na pôde FF UMB (dňa 6.11.2017) na pozvanie
banskobystrickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Prednáška bola určená
kolegyniam, kolegom, doktorandom i študentom FF UMB.
Pozvaná prednáška prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc. (23.11.2017) z Inštitútu
romanistiky FF PU v Prešove z oblasti súčasnej francúzskej literatúry (Románové dielo Lydie
Salvayreovej) pre študentov FJ KRO FF UMB.
Beseda s prekladateľmi umeleckej literatúry Nicolasom Guy a Petrom Žilom (23.10.2017),
ktorým sa podarilo preložiť a dostať na pulty francúzskych kníhkupectiev knihu súčasnej
slovenskej autorky U. Kovalyk „Žena zo sekáča“. Beseda sa konala vo Vzdelávacom centre
Mateja Bela a zúčastnili sa jej okrem študentov prekladateľstva a tlmočníctva aj študenti
KSLaLV a frankofónni študenti z FPV MV.
Katedra slovanských jazykov:
Katedra slovanských jazykov a Centrum poľského jazyka a kultúry v spolupráci s Poľským
inštitútom v Bratislave, Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR a Štátnou vedeckou
knižnicou v Banskej Bystrici organizovala pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky
v dňoch 24. a 25. 10. 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Štýl ako
výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov/Styl jako narzędzie badawcze
w synchronii i diachronii języków słowiańskich. Záštitu nad konferenciou prevzal Leszek
Soczewica, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v SR a rektor
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii sa aktívne zúčastnilo 60 domácich
a zahraničných hostí. Aktívnych zahraničných účastníkov bolo 40, ďalších 7 zahraničných
odborníkov participovalo na podujatí v úlohe členov vedeckej rady konferencie. Celkovo sa
teda na konferencii zúčastnilo 47 zahraničných odborníkov.
Меdzinárodná vedecká konferencia Русская культура в современном мире (филология,
культурология, транслатология), 10. ‒ 11.12. 2017, FF UMB, Banská Bystrica.
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Organizátori: Občianske združenie Rossija v Banskej Bystrici; Občianske združenie Mladá
Rossija; Katedra slovanských jazykov UMB.
Účasť na prednáškových pobytoch:
- prof. Larisa A. Sugay, DrSc.: Účasť na prednáškach Teória a história ruskej literárnej
kritiky, 20. ‒ 22. 11. 2017, RosNOU, Moskva. Prednášky boli určené účastníkom prípravného
kurzu umeleckého prekladu z jazykov národov Ruska do ruského jazyka + odborné prednáška
on-line.
- doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.: CEEPUS III Moblity Grant, 10. 04. 2017 – 09.05.2017,
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika. Prednášky boli určené študentom
polonistiky.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie:
XX. slovenská onomastická konferencia s medzinárodnou účasťou (FF UMB, 26. – 28. 6.
2017)
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
Medzinárodný vedecký seminár s názvom Literatura i jej konteksty społeczno-kulturowe
(Siedlce 7-8 września 2017 roku). Príprava a realizácia (prof. Golema a doc. Jančovič ako
členovia organizačného výboru i ako referujúci). Organizátori seminára: Instytut Neofilologii
Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach spolu s FF UMB (KSLLV).
Univerzitná noc literatúry, 4. ročník kultúrneho podujatia (FF UMB, 19.4.2017). Tútorkami
projektu sú Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie:
Vedecká konferencia: Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov.
(7. – 8. novembra 2017)
Katedra telesnej výchovy a športu:
Konferencia Kondičný tréning 2017 (FF UMB, 23. – 24.11.2017)
Katedra translatológie:
Finančná participácia na prijatí A. Cherstermana na KAA (spolupráca), prednášková činnosť.
Beseda so zástupcami časopisu Romboid – november 2017, org. zabezpečil doc. Šuša.

Najvýznamnejšie počiny/ výstupy/ výsledky vo vede a výskume na fakulte za rok
2017
1./ Publikovanie vedeckých statí v karentových časopisoch:
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Cepko, J.: Fronésis v Platónovom dialógu Menón. Filosofický časopis 65 (5), 2017, s. 691706.
2./ Organizovanie významného medzinárodného sympózia:
I. medzinárodné karpatské sympózium – Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny,
súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra VI. K 70. Výročiu presídlenia Rusínov
a Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a Akcie „Visla“ v Poľsku v roku 1947. Organizátori:
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. za Katedru histórie FF UMB v B. Bystrici, Centrum
spoločenských a psychologických vied SAV – Spoločenskovedný ústav v Košiciach, Inštitút
politológie Univerzity Zielonogórskiej (Poľsko), Inštitút histórie a politológie Pomorskej
akadémie v Słupsku (Poľsko), CERMOCEHIS – Centrum pre výskum moderných
stredoeurópskych dejín, Koordinačný výbor reoptantov Slovenskej republiky, o.z., Slovenskoukrajinská komisia historikov pri SNKH, Ukrajinská historická spoločnosť v Poľsku,
Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Stará Lesná, Kongresové centrum SAV
„Academia“, 27. - 28. septembra 2017.
3./ Prednáška na svetovom podujatí
doc. K. Chovancová – aktívna účasť na svetovom vedeckom frankofónnom kongrese s
názvom „Écologie du français et diversité des langues“ (20. – 24. 9. 2017, Kjóto, Japonsko)
organizovanom Medzinárodnou federáciou učiteľov francúzskeho jazyka v spolupráci
s Univerzitou v Kjóte.

Kvalifikačný rast na FF UMB v roku 2017
V roku 2017 sa na FF UMB realizovalo 1 vymenúvacie konanie.
Novým profesorom FF UMB v odbore všeobecná jazykoveda sa stal prof. Mgr. Jaromír
Krško, PhD. z Katedry slovenského jazyka a komunikácie. Titul si prevzal dňa 4. decembra
2017 z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

ZÁVERY
V oblasti vedy a výskumu FF UMB je pre rok 2018 dôležité zameranie na nasledujúce úlohy:
Pri súčasnom systéme financovania interného doktorandského štúdia na UMB v Banskej
Bystrici je nevyhnutná spoluúčasť katedier na vytváraní podmienok prijatia a financovania
kvalitných uchádzačov o tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Jednou z možností je
realizácia denného a externého doktorandského štúdia v rámci externých pracovísk pre
doktorandov na jednotlivých ústavoch SAV. Uvedenú možnosť zatiaľ využíva iba katedra
histórie v spolupráci s HÚ a SVÚ SAV v ŠP slovenské dejiny, ŠO 7102 slovenské dejiny.
V novembri 2017 sa uskutočnilo stretnutie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium s internými doktorandmi 2. a 3. ročníka. Cieľom stretnutia bolo
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oznámenie výsledkov polčasu akreditácie pri publikačných výstupoch doktorandov FF UMB
a nasmerovanie publikačných aktivít doktorandov k blížiacej sa komplexnej akreditácii. Je
potrebné v nastavenom trende pokračovať.
Jednotlivé pracoviská FF UMB a ich vedúci pracovníci by mali v smere racionalizácie
pedagogickej výučby, vytvárať priestor na vedeckovýskumnú činnosť a kvalifikačný postup.
Redukciou pedagogickej činnosti u tých zamestnancov, ktorí dlhodobo vykazujú
nadštandardné výsledky vo vede a výskume, by sa v konečnom dôsledku dosiahlo zlepšenie
vedeckých výstupov jednotlivých katedier.
V kategórii D publikačnej činnosti, ktorá je pre fakultu najmenej dôležitá z pohľadu
akreditácie, ako aj potreby rozpisu dotácií vykazujú tvoriví zamestnanci FF UMB dlhodobo
stále výrazne najvyšší počet výstupov. Napriek dôležitosti tejto kategórie pre viaceré vedné
disciplíny je potrebné pomer publikácií kategórie D postupne znižovať v prospech bonitných
a pre akreditáciu dôležitých kategórií.
Intenzívnejšia spolupráca s krajanskou komunitou v zahraničí, s cieľom uzatvorenia
bilaterálnych dohôd spolupráce vo vedeckej oblasti.

Prílohy:
Príloha č. 1:
Zahraničné výskumné granty na FF UMB 2017
Príloha č. 2:
Zoznam projektov na FF UMB 2017
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EDIČNÁ ČINNOSŤ
Referát pre edičnú činnosť každoročne zostavuje, na základe návrhov katedier, Plán edičnej činnosti
FF UMB, v ktorom sú uvedené formálne položky (formát, množstvo, počet strán), ale i druh
publikácie, termín dodania a plánované finančné zdroje na vydanie každého titulu.
Do konca roka 2017 bolo z plánovaných a odporúčaných titulov FF UMB vydaných spolu
39 neperiodických titulov, z toho:
- monografie:
26
- vysokoškolské učebnice:
06
- skriptá:
03
- zborníky:
04
- iné:
00
a periodické tituly (7 časopisov):
1. Acta historica neosoliensia, ISSN 1336-9148,
2. Acta Universitateis Matthiae Belii, Physical education and Sport, ISSN 1338-0974,
3. European Journal of Social and Human Sciences, ISSN 1339-6773
4. Kritika prekladu, ISSN 1339-3405,
5. Motus in verbo, ISSN 1339-0392,
6. Nová filologická revue. ISSN 1338-0583,
7. Slovak Journal of Sport Science ISSN 2453-9325 (online), ISSN 2453-7689 (print version).
Taktiež sme sa finančne spolupodieľali na vydaní titulov na našich partnerských
univerzitách a iných inštitúciách na Slovensku a v zahraničí, na ktorých bolo vydaných 13
publikácií, (12 monografií a 1 zborník).
Spolu: financovaných a vydaných 52 neperiodických publikácií a 7 periodických titulov.
Súčasne sa dofinancovali publikácie z roku 2016 (4), spolupodieľali sme sa na financovaní 2
publikácií (vyplatené oponentské posudky), ktoré budú vydané v roku 2018 (2).
Financovanie publikácií sa realizovalo z nasledujúcich zdrojov:
Zdroj financovania:

Suma v EUR

grant VEGA, KEGA
dary katedry

20 421,39
250,00

konferenčné poplatky

2 533,95

školné nadštandard FF

3 643,67

školné externé katedier

215,00

rozširujúce štúdium katedier

682,86

EÚ, APVV a pod.
* publikácie financované rôznymi sponzormi. Financie
neprešli účtovným systémom FF UMB.
SPOLU

683,02
445,40
28 875,29

V roku 2017 sa predali publikácie sledované cez:
 štátny rozpočet (granty VEGA, KEGA) a dary za 187,79 EUR
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podnikateľskú činnosť (FF UMB): 00,00 EUR
podnikateľskú činnosti (bývalá FiF UMB): 02,00 EUR
Spolu za: 189,79 EUR
Prehľad predajnosti publikácií FF UMB v rokoch 2013 – 2017 (v €)
2014
1 918,30

FF

2015
316,77

2016
211,04

2017
189,79

Informovanosť študentov a verejnosti sa realizovalo prostredníctvom webovej stránky a
Facebooku, kde boli propagované edičné novinky ako aj staršie publikácie pracovníkov FF UMB.
Na propagáciu noviniek boli do vestibulu fakulty na Tajovského 40 pri kaviarni, umiestnené dve
presklené skrinky, ktoré sa priebežne dopĺňajú vydanými novinkami.
Vybraným dodávateľom tlačiarenských prác je spoločnosť EQUILIBRIA, s.r.o. Košice.
Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici č.
27/2016/OSM-72 bola podpísaná 12. 8. 2016. Zmluva sa uzatvorila na dobu 36 mesiacov od
dátumu účinnosti Zmluvy, alebo do vyčerpania limitu 330 000 EUR bez DPH tejto nadlimitnej
zákazky.
V roku 2017 boli vydávané publikácie z grantov VEGA, KEGA a medzinárodného projektu
Vyšehradského fondu. Filozofická fakulta UMB vyčlenila zo svojich zdrojov na edičnú činnosť
celkovo 7000,00 EUR. V dôsledku nedodržania termínu odovzdania publikácií do tlače v roku
2017, bude časť z publikácií (10) fakturovaná až v roku 2018 za približne 3 200 EUR. Celkovo
nebolo vydaných 7 schválených publikácií, keďže autori neodovzdali svoje rukopisy. Autori ich
môžu zaradiť do plánu edičnej činnosti na rok 2018. O ich vydaní rozhodne edičná komisia na
svojom pravidelnom zasadnutí.
Fakulta dodržiavala pravidlá edičnej činnosti (Smernica dekana FHV UMB č. 1/2010)
v rámci financovania edičnej činnosti a s ohľadom na priority korešpondujúce so záujmom FF
UMB o kvalifikačný rast pracovníkov a o vydávanie evalvačne najhodnotnejších kategórií
a kategórií sledovaných AK. V roku 2017 sa fakulta zamerala na študijnú literatúru, o ktorú je zo
strany študentov veľký záujem a financovala deväť vysokoškolských skrípt a učebníc. V roku 2017
sa vydalo z finančných prostriedkov fakulty až päť monografií doktorandov/absolventov, z toho 1
v zahraničnom vydavateľstve.
V roku 2013 sa začala spolupráca fakulty s Univerzitným vydavateľstvom Belianum.
Členom edičnej rady za FF UMB bol vymenovaný prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. Poslaním
vydavateľstva je aj podieľať sa na zlepšovaní informačnej dostupnosti týkajúcej sa služieb UMB.
Predmetom vydavateľstva je edičná, vydavateľská, výrobná, propagačná, reklamná, distribučná
a obchodná činnosť odbornej literatúry. E-shop začal svoju činnosť až v III. Q 2014. V roku 2017
zo strany fakulty dochádzalo k napĺňaniu ponuky internetového predaja publikácií, ktoré
zabezpečovala a priebežne dopĺňa a rediguje referentka pre edičnú činnosť FF UMB.
Za negatívum tejto spolupráce považujeme stále nevyjasnenosť ekonomických vzťahov
medzi Rektorátom a fakultami týkajúcu sa predaja publikácií a návratnosti vložených finančných
prostriedkov zo strany fakúlt do edičnej činnosti.
Opatrenia:
-

pokračovať v trende vydávania publikácii pracovníkov FF UMB aj v renomovaných
vydavateľstvách mimo UMB (na Slovensku a v zahraničí);
podporovať vydávanie monografií interných doktorandov FF UMB;
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-

vydávanie publikácií realizovať čo najviac z prostriedkov mimo vlastných zdrojov fakulty
(grantov, darov, konferenčných poplatkov, sponzorského atď.);
skvalitniť knižnú produkciu a zvýšiť aj propagovanosť knižných titulov;
doriešiť problém predaja publikácií a návratnosti investovaných prostriedkov pre fakulty (cez
vydavateľstvo Belianum).
Edičná činnosť na FF UMB v Banskej Bystrici
v rokoch 2014 – 2017
(porovnanie)
2014

FF

Počet
47

€
36 534,49

2015
Počet
44

€
23 736,29

2016
2017
Počet
€
Počet
€
35
37 857,56
39
28 875,29

Vydané publikácie podľa pracovísk
stav k 31. 12. 2017
Vydané tituly
v roku 2017 na FF
UMB
Katedry
Anglistiky a amerikanistiky
Etiky a aplikovanej etiky
Európskych kultúrnych štúdií
Filozofie
Germanistiky
Histórie
Romanistiky
Slovanských jazykov
Slovenského jazyka a komunikácie
Slovenskej literatúry a literárnej vedy
Sociálnych štúdií a etnológie
Translatológie
Telesnej výchovy a športu
Fakulta spolu

Počet celkom
2
5
4,5
2
0
6
1
4
3
3
1
2,5
5
39

Vydané tituly v roku 2017 Iní vydavatelia
(spolupodieľanie sa na
financovaní)
Počet celkom
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
4
0
5
13
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Stručný prehľad o tom, čo sa uskutočnilo v rámci medzinárodnej spolupráce za rok
2017 na fakulte
Filozofická fakulta UMB spolupracuje v edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti s
viacerými zahraničnými a domácimi pracoviskami, výsledkom čoho sú spoločne riešené vedeckovýskumné úlohy i vedecké konferencie. Za úspech považujeme, že sa nám (aj vďaka správne
nastaveným formám marketingu smerom k zahraničným študentom) podarilo výrazne zvýšiť počet
zahraničných študentov študujúcich na FF UMB (t. j. riadne zapísaných na štúdium na našej
fakulte). Počet zapísaných študentov na riadne štúdium k 31. 10. 2017 bol 1388 denných študentov
(bez mobilít), z toho 58 zahraničných, čo predstavuje 3,96 % (52 Bc., 4 Mgr., 2 DrŠ.). Uvedeným
číslom sme naplnili aj jednu z Hlavných úloh FF UMB – zvýšiť počet zahraničných študentov na
úroveň 3 percentá z celkového počtu študentov. Už teraz vieme, že vďaka nastavenej spolupráci
s IC-Centre a ďalšou dohodnutou spoluprácou s firmou z externého prostredia v roku 2017 (táto
spolupráca sa práve od roku 2018 mení na zmluvnú) sa k nám hlásia potenciálni zahraniční študenti
aj na program Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii, ktorý doteraz z hľadiska počtu študentov
stagnoval.
V rámci programu Erasmus+ má FF UMB uzatvorených celkove 113 inštitucionálnych
zmlúv. Za veľmi dôležité považujeme aj zapojenie fakulty do programov medzinárodnej spolupráce
prostredníctvom projektov ako je Vyšehrádsky projekt, CEEPUS III, Akcia Rakúsko-Slovensko,
APVV, 7. RP a pod.
Všetky prednáškové pobyty členov fakulty v zahraničí v rámci programu Erasmus + mali
pozitívny efekt na ich kvalifikačný rast a napĺňanie habilitačných kritérií, ako aj na prehlbovanie
existujúcich vzťahov s partnerskými pracoviskami v zahraničí. Fakulta sa zapojila aj do programu
Prvého staff weeku UMB.
V rámci rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Tvorba a inovácia spoločných
a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici“ sa
uskutočnili prijatia odborníkov a vycestovania našich pracovníka v rámci zapojených katedier
(Katedra slovanských jazykov, Katedra filozofie, Katedra histórie a Katedra slovenského jazyka
a komunikácie). Úspešne sa zavŕšili prípravy spoločného medzinárodného študijného programu
„Stredoeurópske historické štúdiá“ (Mgr.) v partnerstve s Ostravskou univerzitou a Sliezskou
univerzitou v Katowiciach, ktoré bolo korunované jeho akreditáciou na jeseň minulého roka. Jeho
realizácia už v LS akademického roka 2017/2018 prijatím študentov z Čiech na 1 semester.
V akademickom roku 2018/2019 začneme tento študijný program po prvýkrát realizovať aj pre
domácich študentov.
V roku 2017 úspešné ukončil doktorandské štúdium interný doktorand na Katedre
romanistiky Mgr. Claudio Nobili z Talianska, v odbore translatológia na FF UMB v spolupráci
s talianskou univerzitou La Sapienza v Ríme pod vedením prof. Massima Arcangeliho. Uvedený
absolvent doktorandského štúdia dnes pôsobí ako postdoktorand v Gente v Belgicku.
Posilnila sa spolupráca so študentskou dobrovoľníckou organizáciou Erasmus Students
Network (ESN UMB), ktorej hlavnou činnosťou je pomoc zahraničným študentom pri organizácii
štúdia ako aj voľno časovými aktivitami.
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Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce jednotlivých katedier so zahraničím
Katedra anglistiky a amerikanistiky
1. Eastern Michigan University v Michigane, Ypsilanti USA; PhDr. R. Ličko, PhD. sa
významným spôsobom angažoval v rozvoji spolupráce s Eastern Michigan University v USA.
Na základe intenzívnych rokovaní vedených Dr. Ličkom sa podpísala bilaterálna dohoda (ktorú
v 2014 uzavreli rektorka UMB a dekan FF s dekanom a viceprezidentkou Michigan Univerzity)
na základe ktorej úspešná absolventka Aj - Sj Mgr. Margita Vojtkuľáková v r. 2017 aktuálne
absolvuje štipendijný program v rámci Student assistentship - GAship na Department of World
Languages (v rámci ktorého vycestuje na obdobie 12- 18 mesiacov do USA na výskumnopedagogický pobyt, plne hradený americkou univerzitou). V rámci tohto grantu bude M..
Vojtkuľáková aj jednou z koordinátorov programu Free English Help.
Úspešné uzavretie dohody otvára cestu k ďalšej oficiálnej výmene študentov a pedagógov. V r.
2018 Dr. Ličko, PhD. plánuje pobyt amerického lektora na výučbu praktického jazyka.
2. University College Cork, Írsko; PaedDr. A. Štulajterovej, PhD., A. Slatinskej, PhD. a Majelle
O´Meara sa významným spôsobom podarilo prehĺbiť aktívnu a rozmanitú spoluprácu s
University College v Corku. V rámci tejto spolupráce jedna študentka (Diana Šípová)
vycestovala na študijný pobyt International Summer School of Irihs music vo Willy Clancy,
(Írsko). Univerzita College Cork ďalej aktivovala aj ďalšie možnosti spolupráce s UMB: knižné
donácie (organizácia Cló Iarchonnachta venovala knižnici Katedry anglistiky knižný dar) a
rôzne podporné granty na prednášky, týkajúce sa írskej kultúry.
Írska lektorka Maella O´Meara vytvorila a získala dva podporné granty Irish Traditional singing
scholarships) na založenie kultúrneho klubu na UMB, prispievajúce k šíreniu írskej kultúry.
Ďalej koordinovala získanie Gaeltacht Irish language scholarships (v objeme 1,040 Euro) na
rozvoj írskych štúdií na Katedre anglistiky a amerikanistiky. Na ďalší rozvoj spolupráce medzi
University College a UMB organizácia Foras na Gaeilge poskytla 500 Euro.
Vďaka štipendiám (sean-nós singing scholarship), ktoré získala cez írsku veľvyslankyňu na
Slovensku Anne Marie Callan, mohli dve študentky našej katedry vycestovať na krátkodobý
študijný pobyt v International Summer Schol of Iris music vo Willy Clancy, Írsko. Jedna
študentka – Diana Šípová – získala štipendium Gaeltacht scholarship na lentom kurze írskeho
jazyka v Oideas Gael, Donaegal Gaeltacht, Írsko.
V súčasnosti pod vedením A. Štulajterovej a M. O´Meara prebiehajú aktívne rokovania na
podpísaní zmluvy pre program ERASMUS PLUS.
K ďalším popularizačným aktivitám iniciovaným M. O´Meara, prispievajúcim k šíreniu írskej
kultúry patrí aj zriadenie tanečnej skupiny tradičného írskeho tanca od vedením 'The Connemara
Dance Group', ktorí deväťkrát získali prestížne svetové ocenenie. V marci, pri príležitosti Dňa
Sv. Patrika táto skupina predstaví verejný kultúrny program v Banskej Bystrici.
3. Spolupráca s Bashkir State University, Ufa, RU. Doc. J. Javorčíková a A. Štulajterová, PhD.
ďalej rozvíjajú spoluprácu s Bashkir State University, v rámci ktorej mali členovia KAA
možnosť publikovať v zahraničí. V r. 2017 Doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. administrovala
pozývací proces a výberové konanie, na základe ktorého bol prof. Ruslanovi Saduoovi opätovne
udelený grant Národného štipendijného programu. Na jeho základe 1. 2. 2018 prichádza na
Katedru anglistiky a amerikanistiky na dvojmesačný pedagogicko-výskumný pobyt, v rámci
ktorého bude prednášať na tému amerického politického diskurzu.
4. Univerzita v Samare, Ruská federácia; PaedDr. A. Štulajterová, PhD. a doc. J. Javorčíková,
ako i viacerí zamestnanci KAA kontinuálne pokračujú v spolupráci s Univerzitou v Samare
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v Ruskej federácii. Význam doterajšej spolupráce je nie len na úrovni pedagógov (kolegovia zo
Samary už tradične publikujú v zborníku KAA (z Medzinárodnej elektronickej konferencie
s názvom Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka), ale aj
študentov. Naši študenti KAA, ktorí sa zúčastnili Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA) mali
možnosť publikovať svoje príspevky v zborníku Univerzity v Samare. Touto medzinárodnou
spoluprácou, KAA vedie študentov k vlastným vedeckým aktivitám.
5. Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, ČR; Doc. Homolová, PhD. ďalej rozvíja
spoluprácu s touto univerzitou formou výmeny pedagógov, recipročnej recenzentskej činnosti,
možností publikovania a i.
6. Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach: Doc. Homolová a E. Vallová, PhD. už päť
rokov spolupracujú s troma kolegami z Katedry anglistiky, na Pedagogickej fakulte, na
Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Vzájomne participujú na posudzovaní
odborných príspevkov, skrípt a iných publikačných výstupov. Ďalej si vymieňajú publikačné
výstupy do knižného fondu katedier. (Vallová a Ličko napr. spolupracujú s Vladislavom
Smolkom).
7. Univerzita v Radom, Poľská republika. doc. J. Javorčíková, PhD. v roku 2016 aktívne
rozvíjala spoluprácu s Univerzitou v Radom v Poľsku. Významný prínos tejto spolupráce je
v rozšírení publikačných a prednáškových možností členov KAA ako aj ostatných učiteľov FF
UMB. V rámci spolupráce sa otvárajú aj široké možnosti medzinárodných výmen študentov,
vedeckých, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Doc. J.Javorčíková je od r. 20162017 členkou redakčnej rady zborníka Radomskije Studija Filologiczne.
Spolupráca so zahraničnými ambasádami:
- doc. J. Javorčíková, PhD. kontinuálne spolupracuje s Kanadskou ambasádou v SR-ČR, ktorá
prisľúbila pomoc pri organizovaní medzinárodnej konferencie „Identita a skúsenosť inakosti“,
ktorá sa v r. 2018 bude konať na Katedre anglistiky a amerikanistiky UMB. Od r. 2018 bude
doc. Javorčíková, PhD. pôsobiť ako tajomníčka organizácie CEACS na Slovensku.
- Doc. Vladimír Biloveský, PhD., Dr. Miroslava Melicherčíková, PhD., Dr. Martin Djovčoš,
PhD. A Dr. Martin Kubuš, PHD. v súčinnosti s ďalšími spolupracovníkmi z KAA oslovili
americkú ambasádu v SR a v r. 2016 získali príspevok vo výške 1000 dolárov, z ktorého sa
organizovali 2 prekladateľské soireé aj v roku 2017. (Prvé s Igorom Navrátilom 20.3.2017,
druhé s Katarínou Juskovou, obidve v ŠVK BB.)
- Majella O´Meara intenzívne prehlbuje rozmanitú a aktívnu spoluprácu s Írskou ambasádou v
SR (vid. Bod. 1 Správy). .
Medzinárodné granty:
Pokračujúce medzinárodné granty a projekty: V roku 2016 Katedra anglistiky a amerikanistiky (A.
Slatinská, PhD.) úspešne získala medzinárodný grant, zacielený na zintenzívnenie spolupráce
s anglicky hovoriacim zahraničím (Írskom). Konkrétne išlo o získanie grantu z Ministerstva pre
umenie, kultúrne dedičstvo a Gaeltacht v Írskej republike (Department of Arts, Heritage, Regional,
Rural and Gaeltacht Affairs) za účelom podpory výučby írskeho jazyka a írskych štúdií a získanie
grantu pre študentov, ktorí umožní ich participáciu na letných kurzoch írskeho jazyka v Gaeltachte
v Írskej republike. Grant schválil minister štátu pre záležitosti Gaeltachtu, Seán Kyne T.D., na
obdobie troch akademických rokov - 2016/2017, 2017/2018, 2018/ 2019. Dosiahnutá výška grantu
pre výučbu írskeho jazyka a írskych štúdií na jeden akademický rok činí 16 200 eur, grant pre
dvoch vybraných študentov, ktorí budú participovať na letnej škole írskeho jazyka v Írskej
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republike činí 2080 eur na jeden rok. Celková výška grantu na tri akademické roky: 54 840 eur.
(spolupráca s írskym ministerstvom pokračuje)
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Katedra podala tri vedecko-výskumné projekty so zahraničnou účasťou:
a) projekt APVV: « Le branding en tant que phénomène de la sémantique lexiculturelle : étude de
lexicalisation des noms de marque » (Branding ako lexikokultúrno-sémantický fenomén: štúdia
lexikalizácie názvov obchodných značiek)
b) projekt VEGA: „Kultúrne paradigmy: Urbánne identity v kontexte transformácie národnej
kultúry“ (na roky 2018-2020)
c) projekt KEGA: „Značka a jej deriváty v profesionálnej praxi - multilingválny a interkultúrny
aspekt“
Z toho boli doteraz dva projekty prijaté (APVV a VEGA), tretí je v procese posudzovania.
Projekt APVV sa bude realizovať v spolupráci s francúzskou Univerzitou Paris 13 (prof. Gabrielle
Le Tallec), na projekte VEGA sú zastúpené dve zahraničné odborníčky na jazyk a kultúru: prof. L.
Nikiforova (Gercenova ruská štátna pedagogická univerzita, St. Peterburg a prof. Kačiuškiené
(Univerzita Šiauliau, Litva -UMB Banská Bystrica).
projekt KEGA: „Značka a jej deriváty v profesionálnej praxi - multilingválny a interkultúrny
aspekt“ v spolupráci s francúzskou Univerzitou Paris 13 s prof. Gabrielle Le Tallec a doc. Janou
Altmanovou, odborníčkou na francúzsky jazyk a kultúru z Università degli Studi di Napoli
L'Orientale v Taliansku.
Katedra začala realizovať projekt v rámci Visegrad University Studies Grant. Hlavným
cieľom projektu je zavedenie nového predmetu "Migračné pohyby v rámci krajín V4 a ich dopad na
súčasnú identitu regiónu". Študentom prednášali prof. Rychlík, Karlova univerzita Praha, prof.
Halczak, univerzita Zielona Góra, Poľsko a dr. István Tóth, Móra Ferenc Múzeum, Maďarsko.
Katedra prijala v mesiacoch február-apríl 2017 hosťujúcu profesorku Larisu Nikiforovu z Katedry
histórie a teórie kultúry Gercenovej štátnej pedagogickej univerzity v Petrohrade, ktorá prednášala
a viedla semináre z ruských kultúrnych štúdií.
V spolupráci s Rakúskou akademickou výmennou službou (OEAD) a Viedenskou
univerzitou (prof. Konstanze Fliedl) realizovala v mesiaci august 2017 členka katedry Mgr. Eva
Höhn, PhD.mesačný študijný pobyt na univerzite vo Viedni na tému „Rakúsky román od začiatku
nového milénia“ ako aj za účelom zavedenia nového modulového predmetu „Kultúrno- historické
kontroverzie Rakúska po roku 1945“.
Katedra spolupracuje s univerzitou Université Paris-Sorbonne (Paris IV) – LS 2017: prijatie
dvoch študentiek Mgr. štúdia - praktikantiek z Université Paris-Sorbonne (Paris IV): Ma Tianying
a Wang Yi na náčuvy v rámci ich pedagogickej praxe (výučba francúzskeho jazyka na KEKŠ,
KRO). Zmluvná spolupráca, financovala univ. Paris-Sorbonne v rámci plánovaných stáží
(organizovala Ľ. Mešková). Katedra prijala českého výtvarníka a básnika Miroslava Huptycha
(15.11.2017 v rámci medzinárodného putovného festivalu poézie Pars Poetry 2017.
Ďalšími významní partnermi katedry sú:
- Gercenova štátna pedagogická univerzita (Ruská federácia),
- Akadémia Ruského baletu Ja. A. Vaganovej (Ruská federácia) – učebnica v spoluautorstve
- Jagelonská univerzita v Krakove, Inštitút interkultúrnych štúdií (Poľsko) - príprava dvojitého
diplomu
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- Univerzita v Šiauliau (plánovaná publikačná činnosť)
- Univerzita v Oradei (plánovaný projekt Jean Monnet)
Katedra etiky a aplikovanej etiky
Rozvoj existujúcich zmluvných vzťahov medzinárodnej vedeckej spolupráce. Katedra
vedecky intenzívne spolupracuje s viacerými zahraničnými pracoviskami a odborníkmi pri príprave
vedeckých podujatí a aktívnou prácou v dvoch medzinárodných výskumných sieťach: „Cultural
Diversity and New Media (CultMedia) a Internationales Netzwerk „Rationalität“.
Spoluprácu so zahraničnými profesormi – lektormi (US Katowice, Institut
filozofii, Karlsruhe, Institut für Technologie a Politechnikou Sliezskou Gliwice(Zabrze) Katedra
Stowanych Nauk Spoleczných) realizujeme hlavne v rámci programu doktorandského štúdia
a mobilít v rámci ERASMUS +. Spolupráca so zmluvnými zahraničnými parnetmi bola pre katedru
úspešná hlavne v oblasti realizovania konferencií, publikovania, stáží a ERASMUS +. Hodláme
v nej pokračovať a súčasne vyhľadať nových partnerov predovšetkým takých, ktorí sú etablovaní
v obalsti aplikovaných etík (krajiny severnej Európy).
Katedra filozofie
Aktivity členov katedry v rámci medzinárodnej spolupráce boli predovšetkým viazané na
riešenie grantových úloh. Pozvané prednášky zahraničných hostí a zahraničné cesty členov katedry
s účasťou na konferenciách súviseli s riešením grantovej úlohy PINOME a KEGA Vysokoškolská
učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou, ako aj účasti na riešení grantových úloh
vedených na iných pracoviskách. Zahraničné cesty členov katedry súviseli s výstupmi na
konferenciách (v rámci riešenia grantových úloh) a zmluvnou spoluprácou ERASMUS plus.Počas
roku 2016 pracovníci katedry pracovali na vypracovaní projektu CEEPUS. Podobne, ako po iné
roky, aj počas roku 2016 zahraničné aktivity členov katedry boli orientované na spoluprácu
s partnermi v Čechách a Poľsku. Táto spolupráca bola viazaná na riešenie grantových úloh (účasť
na konferenciách v Španielsku, Rakúsku), pričom riešenie úloh PINOME bolo v poslednom roku.
Zároveň s našimi zmluvnými partnermi v Čechácha Poľsku prebiehala príprava na podanie
medzinárodného študijného programu v rámci programu CEEPUS. V prípade úspešnosti realizácie
tohto projektu by sa zintenzívnila spolupráca s našimi kooperujúcimi pracoviskami.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky FF UMB mala kontinuálne aj v roku 2017 výrazný a kvalitný podiel
na rozvíjaní zahraničných vzťahov a internacionalizácii našej fakulty.
Úspešne pokračovali študentské a učiteľské mobilitné programy Erasmus+ a katedra sa zapojila aj
do programu Prvého staff weeku. Pokračovala tiež kooperácia v rámci Dohody o spoločne
zabezpečovaných študijných programoch medzi Filozofickou fakultou Univerzity Friedricha
Schillera Jena (Nemecko) a FF UMB. V rámci siete CEEPUS AT 119 sa uskutočnila učiteľská
výmena s Univerzitou Miskolc (doc. Zuzana Bohušová, pani Márta Farkasné – Puklus). Tradičnú
spoluprácu rozvíjala katedra s Jednotou prekladateľov a tlmočníkov JTP Praha pri každoročnom
organizovaní medzinárodnej konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Táto
konferencia sa etablovala ako vedecké fórum pre odborné diskusie k translatologicky relevantným
témam a teoretickým i praktickým aspektom odbornej komunikácie vo viacjazyčnej spoločnosti.
Členovia katedry aktívne vystúpili na zahraničných vedeckých podujatiach v Nemecku, Švajčiarsku
(účasť PhDr. Nadeždy Zemaníkovej, PhD. na Svetovom kongrese nemčinárov IDT vo Fribourgu),
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Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Mgr. Eva Molnárová, PhD. a Mgr. Christiane Schechirow sa
zúčastnili na výročnej konferencii Rakúskeho zväzu nemčiny ako cudzieho jazyka (ÖDaF) vo
Viedni. Uskutočnili sa zahraničné pobyty členiek katedry na Humboldtovej univerzite v Berlíne, na
Írskej národnej univerzite v Galway a inde.
Doktorandka Mgr. Antónia Jurečková sa zúčastnila na dvojmesačnej stáži na Stálom
zastúpení SR v Bruseli ako delegátka SR v pracovnej skupine CivCom (pre Civilné misie EU) v
Rade Európskej únie. Doktorandka PhDr. Ing. Miroslava Bajusová úspešne absolvovala polročný
výskumný pobyt v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko na Viedenskej univerzite. Mgr. Jozef Bruk,
PhD., doktorand nemeckého profesora Wolfganga Schulzeho, ktorý dlhodobo pôsobí na katedre
germanistiky, úspešne obhájil dizertačnú prácu v odbore všeobecná jazykoveda na našej fakulte.
Aj v tomto roku sa konali skúšky na získanie Rakúskeho jazykového diplomu ÖSD,
medzinárodne platného certifikátu. Na katedre je rakúsky lektorát, takže študenti majú priebežne
možnosť výučby nemčiny s native speakerom.
Nezanedbateľná časť aktivít medzinárodného charakteru tiež súvisí s aktivitami SUNGu –
Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, ktorá na Katedre germanistiky
FF UMB v súčasnosti sídli. V ZS sa na pozvanie prezidentky SUNGu dr. Nadeždy Zemaníkovej
uskutočnilo stretnutie nemeckého kultúrneho a tlačového atašé Mariana Gordzielika, vedúceho
kultúrneho a tlačového referátu na Veľvyslanectve Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave, s
našimi študentmi a s pracovníkmi katedry.
Katedra histórie
Za najvýznamnejší úspech KHI FF UMB na poli medzinárodných vzťahov možno
považovať úspešné zavŕšenie príprav spoločného medzinárodného študijného programu
„Stredoeurópske historické štúdiá“ (Mgr.) v partnerstve s Ostravskou univerzitou a Sliezskou
univerzitou v Katowiciach, ktoré bolo korunované jeho akreditáciou na jeseň minulého roka. Nič už
tak nebráni jeho realizácii, ktoré začne už v LS akademického roka 2017/2018 prijatím študentov
z Čiech a Poľska na 1 semester. V akademickom roku 2018/2019 začneme tento študijný program
po prvýkrát realizovať aj pre domácich študentov. Pri príprave tohto študijného programu sa KHI
FF UMB úspešne participovala pri získaní celouniverzitného projektu „Tvorba a inovácia
spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici –
Aktivita II.1 Stredoeurópske historické štúdiá“, ktorý významnou mierou prispel k urýchleniu
finalizácie a dá sa predpokladať, že aj prispeje k naštartovaniu tohto spoločného medzinárodného
študijného programu, keďže jeho realizácia je naplánovaná na roky 2017 – 2019. Spolupráca
s Ostravskou univerzitou naďalej funguje v rámci doktorandského štúdia na oboch stranách, kde
prof. Dušan Škvarna pôsobí ako hosťujúci profesor na Ostravskej univerzite, medzi externých
spolupracovníkov KHI zas patrí prof. Aleš Zářický, dekan Filozofickej fakulty Ostravskej
univerzity a prof. Nina Pavelčíková.
Z podujatí medzinárodného charakteru, ktoré KHI FF UMB usporiadala v roku 2017, si
zasluhuje zmienku I. medzinárodné karpatské sympózium, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27. – 28.
septembra 2017 v Starej Lesnej. Medzinárodný charakter mala aj vedecká konferencia o Štefanovi
Moysesovi, ktorú KHI FF UMB spoluorganizovala so Stredoslovenským múzeom v Banskej
Bystrici, a ktorá sa uskutočnila 24. októbra 2017.Na predchádzajúci úspešný projekt CEEPUS
nadviazala KHI FF UMB v uplynulom roku ďalším dvojročným projektom s témou: „Idea of
Europe in Europea Culture, History and Politics“ v spolupráci s univerzitami v ČR, Rakúsku,
Maďarsku a Rumunsku.
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Okrem zmienených vedeckých a pedagogických aktivít medzinárodného charakteru všetci
členovia katedry, vrátane doktorandov, realizovali mobility, výskumy a publikačné aktivity, resp. sa
zúčastnili konferencií v zahraničí v rovnakej miere ako v predchádzajúcom období. Vzhľadom
k vyššie zmieneným faktom možno považovať rok 2017 pre KHI FF UMB za úspešný v oblasti
zahraničnej spolupráce. Na jednej strane sa úspešne zavŕšili viacročné prípravy spoločného
medzinárodného študijného programu, na strane druhej sa zúročili doterajšie skúsenosti
a nadobudnuté kontakty pre pokračovanie už overených projektov, organizovanie vedeckých
podujatí, resp. realizáciou individuálnych výskumných zámerov a publikačných aktivít.
Katedra romanistiky
Vzhľadom na súčasný počet zamestnancov na KRO, ktorá poskytuje možnosť štúdia troch
jazykov a v prípade francúzštiny aj v dvoch študijných odboroch (PaT a UaP) sa počet
uskutočnených pracovných ciest do zahraničia javí ako priaznivý (15 vycestovaní). Medzinárodná
spolupráca KRO so zahraničím zaznamenala pozitívne výsledky aj v prípade úspešného ukončenia
doktorandského štúdia interného doktoranda C. Nobiliho (v spolupráci s univerzizou La Sapienza
v Ríme pod vedení prof. M. Arcangeliho) a L. Ráčkovej (vďaka možnosti absolvovať mesačný
vedeckovýskumný pobyt na Sorbone v Paríži s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky
v Bratislave). Rovnako je potrebné spomenúť aktivity organizácie CRU (Centrum univerzitných
úspechov) s podporou AUF (Univerzitnej agentúry pre Frankofóniu) aj v roku 2017 pokračovalo
v organizácii viacerých zaujímavých podujatí a akcií pre študentov a učiteľov FF aj iných fakúlt
UMB. Pracovné stretnutie s referentkou Mihaelou Babut z AUF vyústilo do zámeru vypracovať
nový plán aktivít na získanie ďalšieho financovania z AUF.
Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2017 KRO neorganizovala žiadnu medzinárodnú
konferenciu, počet prijatí zo zahraničia nebol vysoký. Tento stav sa môže zmeniť v tomto roku,
keďže KRO plánuje zorganizovať v poradí 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu Studia
Romanistica Beliana.
V roku 2017 sa dlhodobo pripravovala aj návšteva na Veľvyslanectve Talianskej republiky,
tá sa nakoniec uskutočnila na začiatku roka 2018, a to pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku
talianistiky na Filozofickej fakulte UMB. Dňa 25. 1. 2018 v tejto súvislosti prijal mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku J. E. Gabriele Meucci delegáciu FF
UMB v zložení: zastupujúci prodekan pre medzinárodné vzťahy doc. Ivan Šuša, prof. Massimo
Arcangeli (Katedra romanistiky), vedúca sekcie talianskeho jazyka KRO Dr. Katarína Klimová
a lektorka talianskeho jazyka a kultúry na FF UMB Dr. Fabiola Martinelliová. Prodekan Šuša
veľvyslancovi zhodnotil doterajšiu spoluprácu medzi FF UMB a ambasádou a predstavil novú
lektorku talianskeho jazyka a kultúry. Následne priblížil vznik a vývin talianistiky na FF UMB
a uplatnenie absolventov tohto programu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Veľvyslanec
Meucci sa zaujímal najmä o vedecké, pedagogické a kultúrne aktivity v oblasti talianistiky na FF
UMB a o možnosti ďalšej spolupráce. Profesor Arcangeli poďakoval vedeniu FF UMB, ako aj
veľvyslanectvu za doterajšie aktivity a zameral sa najmä na súčasnú a budúcu vedeckú spoluprácu.
Dr. Klimová priblížila význam prestížnej medzinárodnej vedeckej romanistickej konferencie Studia
Romanistica Beliana, ktorá sa bude konať aj v tomto roku a bližšie predstavila študijný program
taliansky jazyk a kultúra. Obe strany sa dohodli na ďalšej konkrétnej spolupráci, ako aj finančnej
podpore v oblasti vybraných aktivít. Veľvyslanec ocenil návštevu delegácie FF UMB a prijal
pozvanie na návštevu fakulty na jeseň 2018.
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V rámci členstva v AUF (Univerzitná agentúra pre Frankofóniu) sa uskutočnili nasledujúce
aktivity:
- 22.2.2017: prednáška profesorky Aline Courie Lemeur z Inštitútu manažmentu Univerzity
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francúzsko);
- 29.6-30.6.2017: návšteva hlavnej koordinátorky Centier univerzitných úspechov (CRU)
v strednej a východnej Európe v Bukurešti Mihaely Babut na UMB za účelom stretnutia
s predstaviteľmi frankofónnej komunity učiteľov a študentov UMB;
- 23.10.2017: beseda s prekladateľmi – bývalým kolegom Nicolasom Guyom a bývalým
študentom prekladateľstva a tlmočníctva Petrom Žilom, ktorým sa podarilo preložiť a dostať na
pulty francúzskych kníhkupectiev knihu súčasnej slovenskej autorky Uršule Kovalyk „Žena zo
sekáča“.
Udalosti a úspechy:
- úspešné ukončenie doktorandského štúdia interného doktoranda na KRO, Mgr. Claudia
Nobiliho z Talianska, v odbore Translatológia na FF UMB v spolupráci s talianskou
univerzitou La Sapienza v Ríme pod vedením prof. Massima Arcangeliho. Uvedený absolvent
doktorandského štúdia dnes pôsobí ako postdoktorand v Gente v Belgicku;
- podarilo sa nadviazať spoluprácu v rámci programu Erasmus + so sekciou talianskeho jazyka
na univerzite v Poľsku (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie) – zmluva podpísaná 7.12.2017;
- počas Fóra Heracles organizovanom Združením vysokoškolských učiteľov francúzštiny Gallica
o.z. a Vysokou školou ekonomickou v Prahe sa KRO podarilo nadviazať užšiu spoluprácu
s FIPF (Medzinárodnou federáciou učiteľov FJ) a jej partnerskými organizáciami z ČR
a Maďarska s prísľubom spolupráce na spoločnom projekte;
- absolvent učiteľského štúdia francúzskeho jazyka, Mgr. Miroslav Adamčiak, ktorý počas štúdia
na FF UMB absolvoval časť štúdia aj vo Francúzsku, v Rumunsku a v Írsku, bol ocenený
Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Slovensku;
- internej doktorandke, Mgr. L. Ráčkovej, sa podarilo získať štipendium francúzskej vlády na
mesačný vedeckovýskumný pobyt na univerzite Sorbona v Paríži (Université de Paris
Sorbonne - Paris IV), vďaka čomu mohla úspešne ukončiť doktorandské štúdium na FF UMB;
- bývalému kolegovi z Francúzska, Mgr. Nicolasovi Guyovi, sa v spolupráci s bývalým
študentom prekladateľsva a tlmočníctva na KRO podarilo preložiť a dostať na pulty
francúzskych kníhkupectiev knihu súčasnej slovenskej autorky Uršule Kovalyk „Žena zo
sekáča“ / Femme de seconde main (2017). Táto udalosť poskytla príležitosť pre našich
študentov, aby sa oboznámili s prácou prekladateľov umeleckej literatúry a postupmi pri
uvádzaní prekladov diel na frankofónny trh s literatúrou vďaka prednáške a besede
s uvedenými autormi prekladu na pôde KRO. Hoci ide o bývalého kolegu zo zahraničia,
spolupráca s ním pokračuje aj naďalej a má sľubnú perspektívu aj do budúcnosti.
Katedra slovanských jazykov
Katedra slovanských jazykov v 2017 roku pokračovala v aktívnej spolupráci s pracoviskami
v Ruskej federácii, Ukrajine, Poľsku, Čechách a v Arménsku.
Spolupráca s Ruskou federáciou
1. Katedra prehlbovala už nadviazané kontakty s Rossijskim novym universitetom v Moskve.
V spolupráci s touto univerzitou uskutočnila tento rok spoločný projekt vyučovania fonetiky
prostredníctvom internetového spojenia. Pokračovala tiež spolupráca prof. L. A. Sugay, DrSc.,
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nadviazaná v r. 2014, s Laboratóriom medzikultúrnej komunikácie Rossijskogo Novogo
universiteta. V r. 2018 katedra plánuje spoločnú realizáciu nového projektu za aktívnej účasti
pracovníkov Katedry slovanských jazykov (prof. L. A. Sugay, DrSc., Mgr. A. Repoň, PhD.). Na
obdobie najbližších rokov sú v spolupráci so spomenutou univerzitou plánované aj výmenné
pobyty študentov.
2. Za aktívnej účasti KSJ bola v júni r. 2016 podpísaná dohoda o spolupráci medzi Filozofickou
fakultou UMB a Rozpočtovou organizáciou vysokoškolského vzdelávania Chanty-Mansijského
autonómneho okruhu – Jugra, Surgutská štátna pedagogická univerzita v meste Surgut. Od 23.
10. do 28. 10. 2017 prebehlo na pôde Katedry slovanských jazykov FF UMB 5 spoločných
pracovných zasadnutí pracovnej skupiny.
Katedru slovanských jazykov zastupovali:
Mgr. Anton Repoň, PhD., koordinátor aktivity Ruský jazyk II.4,
Mgr. Martin Lizoň, PhD., člen realizačného kolektívu,
doc. Viktoria Liashuk, CSc., členka realizačného kolektívu.
Surgutskú štátnu pedagogickú univerzitu zastupovali:
prof. Dmitrij Vladimirovič Larkovič, DrSc., dekan Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity,
doc. Elena Ivanovna Breusova, CSc., vedúca laboratória ruského jazyka a literatúry Surgutskej
štátnej pedagogickej univerzity,
doc. Nikolaj Vasilievič Ganuščák, CSc., vedúci katedry medzinárodnej komunikácie Surgutskej
štátnej pedagogickej univerzity,
doc. Tatiana Sirotkina, CSc., docentka katedry medzinárodnej komunikácie Surgutskej štátnej
pedagogickej univerzity.
Pracovná skupina sa počas práce dohodla na obsahovej inovácii týchto učebných predmetov:
- Jazykové cvičenia 1 – 5 (vyučujúci: Mgr. M. Lizoň, PhD.),
- Čítanie a počúvanie s porozumením 1 – 2 (vyučujúci: Mgr. A. Repoň, PhD.),
- Lexikológia a štylistika (vyučujúca: doc. V. Liashuk, CSc.),
- Didaktika ruského jazyka 1 – 2 (vyučujúci: Mgr. A. Repoň, PhD.).
Spolupráca so Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou predpokladá vytvorenie štyroch
nových učebných materiálov (vysokoškolské učebnice).
V rámci vyššie uvedenej spolupráce so Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou Mgr. M.
Lizoň, PhD. participoval na príprave a vydaní kolektívnej monografie Русский язык в диалоге
культур: коллективная монография / БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет»; отв.ред. Е.И. Бреусова. – Тюмень: Аксиома 2017. 212 s.
3. Prof. L. A. Sugay, DrSc. externou formou participuje na realizácii projektu Ministerstva školstva
a vedy Ruskej federácie № 08.Р28.11.0042 z 20. 09. 2017 Художественный перевод с языков
народов России. V rámci projektu boli vypracované programy študijných predmetov Základy
literárnej vedy, Základy teórie a histórie literárnej kritiky, prípravných kurzov umeleckého
prekladu z jazykov ruských národov do ruského jazyka a uskutočnená metodická príprava
začlenenia týchto disciplín do študijných programov. Uskutočnili sa prednášky pre záujemcov
kurzov on-line (http://litrans.ruword.org/home/index.php).
4. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na aktivitách Veľvyslanectva Ruskej federácie
v Slovenskej republike a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave: «Бессмертный полк»,
oslava výročia Dňa víťazstva 9. 5.
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5. Veľvyslanectvo RF na Slovensku cez Fond Russkij mir so sídlom v Bratislave sa s Katedrou
slovanských jazykov dohodli na zriadení Centra Fondu Russkij mir pri KSJ, vybaveného
zariadením a audiovizuálnou technikou. Prínosom centra pre KSJ bude:
- získavanie a zlepšovanie znalostí ruského jazyka ako cudzieho jazyka prostredníctvom tlače
a multimediálnych publikácií sprístupnených v centre;
- využitie nových metód výučby ruského jazyka (filmové materiály na DVD, multimediálne
výučbové programy);
- možnosť realizovať kurzy ruského jazyka;
- organizovanie výstav (umiestnenie stálych a putovných výstav), filmových večerov, tematických
týždňov venovaných ruskej kultúre, filmu, športu, kreatívnych súťaží, festivalov, hudobných
večerov, besied, okrúhlych stolov a pod.;
- popularizácia ruskej kultúry;
- možnosť podieľať sa na organizácii tvorivých a umeleckých programov Fondu Russkij mir.
6. Katedra participovala na medzinárodnej súťaži esejí Slovanský svet (zapojené pracoviská:
Surgutská pedagogická univerzita, Ruská federácia; Katedra ruského jazyka a literatúry
Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity, Česká republika). 6 študentiek KSJ zvíťazilo a ich
príspevky boli uverejnené v Surgute (Rusko).
Koordinovanie projektu za KSJ: doc. V. Liashuk, CSc., za koordináciu obdžala poďakovanie.
Členovia poroty v prvom kole: doc. V. Liashuk, CSc. (30 esejí; február – marec 2017), Mgr.
Anton Repoň, PhD. a Mgr. Martin Lizoň, PhD.
7. Doc. V. Liashuk, CSc. bola členkou poroty medzinárodného vedomostného kvízu,
usporiadaného Veľvyslanectvom Ruskej Federácie pre slovenských a ruských žiakov
o spoločných dejinách Ruska a Slovenska. Obdžala ďakovný list veľvyslanca Ruskej federácii
na Slovensku Alexeja Leonidoviča Fedotova.
Spolupráca s Arménskom
Katedra ruského jazyka Vanadzorskej štátnej univerzity Ov. Tumaňjana (Arménsko), ktorá je
členom konzorcia projektov Ianus, Eminence v rámci programu Erasmus Mundus, sa v r. 2017
obrátila na našu univerzitu, a najmä na KSJ ako na jedno z centier slavistiky, s návrhom na
realizáciu týchto projektov:
- organizovanie letných škôl;
- výmena skúseností v praxi pri výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka;
- spoločné vypracovanie vzdelávacích programov;
- spoločná výskumná činnosť v oblasti porovnávacej jazykovedy, typologickej lingvistiky,
folkloristiky, atď;
- realizácia mobility študentov a učiteľov.
K dnešnému dňu zmluva o spolupráci nebola uzavretá, avšak naďalej rokujeme o možnosti
podpísania bilaterálnej zmluvy a o bilaterálnej kreditovej mobilite medzi našimi univerzitami
v rámci programu Erasmus +.
Spolupráca s Poľskom
1. Vďaka iniciatíve garanta ŠP poľský jazyk a kultúra, prof. dr hab. Władysława Śliwińského, bola
11. 1. 2017 podpísaná Dohoda o spolupráci pri vyučovaní a výskume medzi FF UMB a Fakultou
polonistiky Jagelovskej univerzity v Krakove. Cieľom zmluvnej spolupráce medzi oboma
inštitúciami je realizovať výmenu pracovníkov a študentov, participovať na vydávaní spoločných
publikácií, v medzinárodných grantoch, na vedeckých podujatiach, organizovaných jednotlivými
inštitúciami, a spolupracovať v oblasti doktorandského štúdia. Prvým výsledkom zmluvnej
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spolupráce je nekonferenčný zborník pod názvom Terminologia specjalistyczna v teorii i
praktyce językoznawców słowiańskich vydaný v r. 2017 v Krakove. Editormi zborníka sú prof. dr
hab Władysław Śliwiński z FF UMB a prof. dr hab. Renata Przybylska z Fakulty polonistiky
Jagelovskej univerzity, redakčne zborník pripravovali Mgr. Anita Račáková, PhD. z FF UMB
a dr Barbara Batko-Tokarz z Fakulty polonistiky. V zborníku publikovali štúdie viacerí
pracovníci FF UMB (W. Śliwiński, P. Odaloš, G. Olchowa, A. Račáková - A. Huťková).
Vydanie zborníka bolo financované zo zdrojov Jagelovskej univerzity.
2. Naďalej sa rozvíjala úzka spolupráca Katedry slovanských jazykov a Centra poľského jazyka
a kultúry pri KSJ FF UMB s Poľským inštitútom v Bratislave a Veľvyslanectvom Poľskej
republiky v Slovenskej republike. Obe inštitúcie sa finančne a materiálne podieľali na príprave
medzinárodnej vedeckej konferencie Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii
slovanských jazykov (podrobnosti sú uvedené nižšie). Za dlhoročnú aktívnu podporu
banskobystrickej polonistiky boli tieto inštitúcie na konferencii ocenené pamätným listom
dekana FF UMB.
V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave KSJ v r. 2017 prezentovala v priestoroch KSJ
dve výstavy: S. I. Witkiewicz (výstava bola nainštalovaná aj v ŠVK v Banskej Bystrici a jej
vernisáž prebehla počas otvorenia vyššie uvedenej konferencie), Czerwony Kapitan.
3. Na podnet zástupcov internetovej platformy Biuletyn Polonistyczny KSJ zorganizovala dňa 28.
11. 2017 workshop pod názvom Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji
polonistycznego życia naukowego (Biulety Polonistyczny - platforma na prezentáciu
a popularizáciu polonistického vedeckého života), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých
polonistických pracovísk na Slovensku (PU v Prešove, UK v Bratislave, UKF v Nitre). Dr
Mariola Wilczak a dr Sylwia Pikula z Biuletynu Polonistyczného na stretnutí prezentovali
činnosť platformy a diskutovalo sa o možnostiach a spôsoboch zapojenia slovenských
polonistických pracovísk do činnosti BP.
4. KSJ naďalej rozvíjala spoluprácu s Instytutom Książki z Krakova, ktorý každý mesiac do
knižnice Centra poľského jazyka a kultúry pri KSJ zasiela poľské literárnovedné
a translatologické časopisy. Knižné a časopisecké dary sme vďaka lektorovi poľského jazyka
získali aj z nadácie Fundacja im Henryka Berezy a z poľského vydavateľstva Forma.
Medzinárodné podujatia organizované katedrou
1. Katedra slovanských jazykov a Centrum poľského jazyka a kultúry v spolupráci s Poľským
inštitútom v Bratislave, Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR a Štátnou vedeckou knižnicou
v Banskej Bystrici organizovala pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky v dňoch 24.
a 25. 10. 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Štýl ako výskumný nástroj
v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov/Styl jako narzędzie badawcze w synchronii
i diachronii języków słowiańskich. Záštitu nad konferenciou prevzal Leszek Soczewica,
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v SR a rektor Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Na konferencii sa aktívne zúčastnilo 60 domácich a zahraničných hostí.
Aktívnych zahraničných účastníkov bolo 40, ďalších 7 zahraničných odborníkov participovalo
na podujatí v úlohe členov vedeckej rady konferencie. Celkovo sa teda na konferencii zúčastnilo
47 zahraničných odborníkov.
Zastúpenie jednotlivých krajín a univerzít bolo nasledovné:
Česká republika: 8 (Ostravská univerzita v Ostrave, Karlova univerzita v Prahe, Univerzita
Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne);
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Poľsko: 29 (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut
Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Uniwersytet im Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach);
Bielorusko: 3 (Белорусский государственный педагогический университет им. Максима
Танка, Мінск; Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, Мінск; Grodno);
Ukrajina: 1 (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Ruská federácia: 4 (Сургутский государственный педагогический университет);
Litva: 1 (Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius)
Rakúsko: 1 (Universität Wien)
2. Меdzinárodná vedecká konferencia Русская культура в современном мире (филология,
культурология, транслатология), 10. ‒ 11.12. 2017, FF UMB, Banská Bystrica.
Organizátori: Občianske združenie Rossija v Banskej Bystrici; Občianske združenie Mladá
Rossija; Katedra slovanských jazykov UMB.
Práca v medzinárodných redakčných radách a recenzovanie zahraničných publikácií
prof. L. A. Sugay, DrSc.
- členka redakčnej rady časopisu Вестник Российского Нового университета, Moskva
doc. Mgr. G. Olchowa, PhD.
- členka vedeckej rady časopisu Poznańskie Studia Slawistyczne, Univerzita A. Mickiewicza,
Poznaň, Poľsko. Časopis je zaradený do databázy CEJSH, ERIH PLUS, Google Scholar,
WorldCat. DOI: 10,14746/pspsj
- členka vedeckej rady časopisu Slavia Occidentalis, Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň,
Poľsko
- členka programovej rady časopisu In Gremium, Univerzita v Zielonej Góre, Poľsko
- členka vedeckej rady časopisu Literaturoznawstwo,
Akademia HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi
Osobitne chceme uviesť, že členovia katedry využili možnosti, ktoré v rámci spolupráce
ponúkla Gosudarstvennaja klasičeskaja akademia im. Majmonida (Štátna klasická akadémia),
Moskva, RF. GKA vytvorila priestor pre publikačnú činnosť členov KSJ a možnosť zúčastniť sa
medzinárodných konferencií organizovaných GKA.
Spomenúť treba aj naštartovanie bilaterálnej zmluvnej spolupráce so Surgutskou štátnou
univerzitou (podpísanie bilaterálnej zmluvy), návštevu predstaviteľov Surgutskej štátnej
pedagogickej univerzity v Banskej Bystrici, vypracovanie rámcového plánu spolupráce na r. 2018 2019, ktorá je zameraná na spoločnú realizáciu nových metodických materiálov (vydanie štyroch
učebníc) na zlepšenie kvality práce v študijných programoch ruský jazyk a kultúra, učiteľstvo
ruského jazyka a literatúry. Na mesiac apríl 2018 je naplánovaná zahraničná cesta pracovníkov
katedry slovanských jazykov (doc. V. Liashuk, CSc., Mgr. A. Repoň, PhD., Mgr. M. Lizoň, PhD.)
do Surgutu (prezentácia VŠ učebníc Čítanie a počúvanie s porozumením a Jazykové cvičenia 1-5).
V rámci aktivít Domu Gogoľa v Moskve (Ruská federácia), na ktorých členovia katedry pravidelne
participujú, sa zástupcov KSJ (prof. L. A. Sugay, DrSc., Mgr. A. Repoň, PhD.) zúčastnili na
medzinárodnej konferencii Gogoľovské čítania v Ríme na prelome marca a apríla 2017. Udržiava sa
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teda kontinuita spolupráce.Pokračuje úspešná spolupráca s Rossijskim Novym Universitetom
(Moskva, Ruská federácia) pri organizácii konferencií, riešení spoločných grantových projektov
a výmenných pobytoch študentov. Doterajšia spolupráca KSJ a RosNoU spočívala v podpore
publikačnej činnosti členov KSJ, účasti členov KSJ na medzinárodných konferenciách
organizovaných RosNoU. Pozitívne hodnotíme aj rozvíjanie dlhodobej spolupráce s Poľským
inštitútom v Bratislave, Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR a poľskými polonistickými
pracoviskami. Za dlhoročný rozvoj vzájomnej spolupráce pri príležitosti osláv 20. výročia založenia
polonistiky na UMB (počas vyššie spomínanej konferencie Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii
a diachrónii slovanských jazykov) prevzali z rúk dekana FF UMB ocenenie zástupcovia:
Jagelovskej univerzity v Krakove,
Rzeszowskej univerzity v Rzeszowe,
Inštitútu Poľskej filológie Zielonogórskej univerzity v Zielonej Góre,
Filologickej fakulty Sliezskej univerzity v Katoviciach,
Školy poľského jazyka a poľskej kultúry Sliezskej univerzity v Katoviciach,
Katedry poľského jazyka Katolíckej univerzity Jána Pavla II v Lubline,
Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani.
S uvedenými vzdelávacími inštitúciami rozvíja KSJ najintenzívnejšiu spoluprácu. Za
osobitný prínos konferencie však považujeme nadviazanie nových kontaktov, najmä s Varšavskou
univerzitou a polonistikou na Karlovej univerzite v Prahe.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
KSJK kontinuálne pokračuje v doterajšej zahraničnej spolupráci s pracoviskami,
inštitúciami a jednotlivcami. Kontakty sa udržiavajú pričinením osobností katedry a ich
vedeckovýskumných projektov. Spolupráca sa orientuje na preferované a prestížne podujatia –
vycestovania na zahraničné vedecké podujatia, stále fungovanie v medzinárodných organizáciách
(redakčné rady, komitéty, komisie a pod.), prijímanie ponúk na vedeckú spoluprácu, hľadanie
ďalších partnerov. Peňažné prostriedky na prestížne akcie sa darí získavať z mimorozpočtových
prostriedkov (granty). Súčasťou medzinárodného profilu katedry sú aj návštevy zahraničných
kolegov v rámci výmenných programov (ERASMUS +). Ocenenie si zasluhujú medzinárodné
aktivity študentov doktorandského štúdia (ŠP všeobecná jazykoveda, ŠP slovenský jazyk), najmä
v prednáškových činnostiach a publikačných výstupoch. Katedra v rámci partnerských pracovísk
iniciuje aj uzatváranie nových zmlúv v rámci programu ERASMUS + (Karlova univerzita v Praze,
Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií (CZ PRAHA07).
V roku 2017 je možné činnosť KSJK v oblasti medzinárodných vzťahov zhrnúť do
nasledujúcich oblastí aktivít:
a) V dňoch 26. – 18. 6. 2017 KSJK organizovala v spolupráci s Jazykovedným ústavom
Ľ. Štúra SAV (Bratislava) výročnú XX. slovenskú onomastickú konferenciu s názvom Konvergencie
a divergencie v propriálnej sfére s medzinárodným zastúpením. Konferencie sa zúčastnilo 65
aktívnych prednášajúcich z lingvistických a nelingvistických pracovísk zo 7 krajín – Česka,
Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska a Ukrajiny.
b) v projektovej činnosti sa na KSJK v roku 2017 ukončil medzinárodný vedecký projekt
VEGA č. 1/0179/15 Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských
a chorvátskych mediálnych diskurzoch, pričom členmi tímu sú aj kolegyne z Univerzity v Rijeke
(Chorvátsko) (riešiteľský kolektív: Patráš Vladimír, prof. PaedDr. CSc. (Z), Očenáš Ivan, PaedDr.
PhD., Chomová, Alexandra, Mgr. PhD., Kolenčíková Natália, Mgr. (D), Vlastelic Anastazija, Dr.,
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Stolac Diana, prof. Dr., Demčíková Ivana, PhDr., PhD.); KSJK bude realizovať podprojekt v rámci
projektu dotovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
s dotáciou na financovanie rozvojového projektu vo výzve „Zvyšovanie kvality VŠ vzdelávania
prostredníctvom internacionalizácie“ (01/2017 – 12/2019); názov projektu: Tvorba a inovácia
spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici (2017 – 2019); I.
Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom internacionalizácie na FF UMB; číslo projektu:
002UMB-/2016; Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda so zameraním podprojektu na všeobecnú
jazykovedu, doktorandské štúdium (spoločný študijný program), konzultačné stretnutia, výmenné
pobyty, vedeckú a publikačnú spoluprácu; riešiteľský tím tvoria 3 členovia KSJK – prof. P. Odaloš,
doc. J. Klincková, prof. V. Patráš (koordinátor)
d) Medzinárodná spolupráca KSJK sa rozvíja aj na platforme pobočky Slovenskej
jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici, na pôde ktorej sa umožňuje propagovať
výsledky vedy aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2017 pobočka realizovala prednášky doc. PhDr.
Jany Marie Tuškovej, Ph.D. (24. 4. 2017) z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogickej
fakulty Masarykovej univerzity v Brne a doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. (5. 10. 2017) z Katedry
českého jazyka Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave.
K iným vedeckým a pedagogickým/lektorským aktivitám a publikačným aktivitám možno zaradiť:
- účasť prof. J. Krška na zasadnutí Oborové rady českého jazyka na FF OU v Ostrave (28. 4.
2017 a 15. 9. 2017);
- pracovné stretnutie prof. P. Odaloša a V. Patráša na Pomorskej akadémii v Slupsku,
Poľsko, 10. – 11. 5. 2017, ktoré súviselo s riešením projektu VEGA č. 1/0179/15 Manipulačnokomunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch;
- publikačné výstupy: Odaloš, P. 2017. K vývinu, vzniku a ďalšiemu profilovaniu slovenskej
onomastickej terminológie. In: Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców
słowiańskich. Red. R. Przybylska – W. Śliwiński. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagellońskiego, 2017, s. 277 – 294.; Rožai, G. 2017. Sonda do problematiky transonymizácie
v speleonymii Slovenského krasu. In: Ukrajinske movoznavstvo : Mižvidomčyj naukovyj zbirnyk,
2017, roč. 47, č. 2, s. 118 – 125. ISSN 0320-3077.
Dve členky KSJK participovali na letnom kurze slovenského jazyka pre stredoškolákov
(cudzinci, zahraniční Slováci) Sme v slovenčine doma organizovaného Metodickým centrom UMB
v Banskej Bystrici v dňoch 11. 8. – 29. 8. 2017 – Dr. A. Gálisová (lektorka slovenského jazyka),
Dr. L. Urbancová (garantka vzdelávacích aktivít); obe menované členky KSJK spolupracujú s MC
UMB v oblasti vzdelávania osôb z krajanských komunít vo východnej aj západnej Európe. Dr.
L. Urbancová garantuje vzdelávacie aktivity pre cudzincov a Dr. A. Gálisová aktívne participuje na
vzdelávaní.
Do medzinárodnej spolupráce na úrovni katedry sa v roku 2017 zapojili aj doktorandi.
Publikačnými výstupmi: Mgr. A. Genčiová: Hovorový jazyk a obmeny pojmu "multikulturalizmus"
v alternatívnych médiách / Annamária Genčiová. In Multikulturalizm i mnogoezičie : sbornik s
dokladi ot trinadesetite meždunarodni slavistični četenija, Sofia, 21-23 april 2016 g. Tom 2,
Antropologija literaturoznanie. - 1. vyd. - Veliko Tyrnovo : Izdatelstvo "Faber", 2017. - ISBN 978619-00-0651-0. - S. 372-380. [GENČIOVÁ, Annamária (100%)]. – Príspevok vznikol v rámci
riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0142/14 Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore
a sociálno-komunikačnej dynamike.
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Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy sa v oblasti medzinárodných vzťahov už
niekoľko rokov orientuje predovšetkým na partnerské univerzity v susednom Česku a Poľsku,
menej často v Srbsku. Dlhoročným partnerom pri príprave konferencií, seminárov a edičných
podujatí je pre katedru Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Členovia katedry aj doktorandi a doktorandky pravidelne aktívne navštevujú zahraničné
konferencie a prispievajú do časopisov, monografií a zborníkov (Conversatoria Litteraria, Mit
narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych), sú členmi prípravného výboru
konferencie v Siedlcach, prof. M. Golema je členom konzorcia za UMB v podanom projekte s
názvom The legacy of John Amos Comenius vis-à-vis the problems of European identity. V tomto
roku sú dve kolegyne zapojené do vzdelávacieho projektu Service Learning, v rámci ktorého
vycestovali na intenzívny kurz a realizovali pozvanú prednášku v Buenos Aires. Okrem toho sa
členovia a členky katedry zúčastňujú aj prednáškových pobytov v rámci Erasmu+ a rovnako
prijímajú hosťujúcich kolegov a kolegyne na prednáškových pobytoch z partnerských univerzít
a študentky na semestrálnych pobytoch. Členky katedry dr. Bariaková a dr. Kubealaková už
niekoľko rokov organizujú zahraničnú literárnu exkurziu, ktorá je otvorená nielen pre študentstvo
KSLLV a KSJaK, ale aj pre ostatné katedry a pracoviská fakulty. Do doktorandského štúdia
nastúpila absolventka Univerzity sv. Klimenta Ochridského v bulharskej Sofii Irena Dimova.
1. KSLLV FF UMB organizovala medzinárodný vedecký seminár pod názvom Literatura i jej
konteksty społeczno-kulturowe v poľských Siedlcach v dňoch 7. – 8. septembra 2017. Prof. M.
Golema a doc. I. Jančovič sa podieľali na príprave a realizáciia aj ako členovia organizačného
výboru seminára spolu s Instytutom Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. V rámci
organizačného prípravného výboru seminára sa prof. Golema a doc. Jančovič podieľali i na
koncepčnej príprave tohto seminára tak, aby tematicky súvisel aktuálne riešenou VEGOU č.
1/0590/16, Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách
vzdelávacieho systému, vedúci riešiteľ doc. Jančovič. Priestor seminára sme využili na získanie
informácií a nových kontaktov, ktoré znamenajú prínos v medzinárodnej
vedeckej
i pedagogickej spolupráci KSLLV a ďalších pracovísk FF.
2. Prof. Golema prednášal na tému Literatúra v diskurzoch literárnej vedy a európskych školských
politík. Napätia, posuny a perspektívy hľadania spoločného jazyka, doc. Jančovič sa predstavil
s príspevkom Literatúra a systém vzdelávania (na príklade slovenských pedagogických
dokumentov, Z. Cepková Feješová s textom Možnosti a limity vyučovania súčasnej poézie na
slovenských gymnáziách a riešiteľský kolektív dopĺňali aj členovia iných katedier, dr.
Zemaníková a dr. Lizoň. Dr. Pršová vystúpila s témou Hodnoty literatúry pre deti v zajatí
utilitárnosti a komercie ako súčasť riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0068/17,
Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho hodnotovom systéme (Filozofické
skúmania). Príspevky budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise
Conversatoria Litteraria.
3. V časopise Conversatoria Litteraria 2017 Młodość i/a starość w języku, literaturze, kulturze i
sztuce (Siedlce – Banská Bystrica 2017) vyšli recenzované príspevky členov katedry a
doktorandom:
M. Kubealaková: Schmidov obraz dieťaťa a detstva, H. Jakubík: Detstvo a staroba v próze
slovenského realizmu, Zuzana Bariaková: Modelovanie detského rozprávača v texte Ireny
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Brežnej Na slepačích krídlach a Gyorgyho Dragomána Biely kráľ, M. Golema: Literatúra ako
literárne konanie v starobe a v mladosti. Koncept „sekundárnej orality” ako možná generačná
charakteristika, Zuzana Cepková Feješová: Kreovanie obrazu mladosti v súčasnej slovenskej
poézii (na príklade textov Michala Habaja), Ľubomír Gábor: Agonistický tón ako prejav rituálnej
iniciácie hrdinov folklórnej prózy, Eva Pršová: Poetické obrazy staroby a detstva.
4. Edičná a redakčná príprava zahraničnej monografie prof. Golemom (FF je spoluvydavateľ)
s názvom: Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych / redakcja
naukowa Aldona Borkowska i Adriana Pogoda-Kołodziejak ; Siedlce : Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w
Bańskiej Bystrzycy. 2017.
Autor kapitoly v tejto monografii je prof. M. Golema: Slovenský mýtus o dokonale
reprezentujúcom jazyku (a jeho súčasné scientometrické kontinuanty), s. 103 – 123.
V monografii publikoval aj doc, Tatár z KSLLV: Od mýtov k národnej realite. Na príklade
veršovanej epiky Jána Bottu (1829-1881), s. 123 - 133.
5. Interný doktorand Mgr. Ľubomír Gábor, PhD., (3. roč., literárna veda, školiteľ Golema)
publikoval štúdiu v nemeckom slavistickom karentovanom časopise Zeitschrift für Slawistik (Ed.
by Kosta, Peter / Kuße, Holger / Prunitsch, Christian / Udolph, Ludger,
https://www.degruyter.com/view/j/slaw, s názvom: Das mythologische Bild des Teufels als
Pflüger in der slawischen mündlichen Volksliteratur
(https://www.degruyter.com/view/j/slaw.2017.62.issue-2/slaw-2017-0012/slaw-2017-0012.xml,
Published Online: 2017-06-01 | DOI: https://doi.org/10.1515/slaw-2017-0012)
Publikovaniu tohto zahraničného karentu pomohol aj Gáborov 6-mesačný študijný a výskumný
pobyt na Technickej univerzite v Drážďanoch v Spolkovej republike Nemecko (spolkový štát
Sasko) v r. 2016. Zúročila sa tu i skutočnosť, že téma dizertačnej práce (v štud. programe
literárna veda) bola postavená tak, aby mala výrazne slavistický (indoeuropeistický) rozmer,
veľkým obohatením pre nášho kolegu bol preto fakt, že mohol absolvovať polročný študijný
pobyt pod odbornou záštitou profesora Ludgera Udolpha na univerzite v Drážďanoch. Tu mohol
skúmané javy sledovať v rozšírenej (slovanskej) komparatívnej perspektíve, a to nielen
z materiálového hľadiska (lužickí Srbi), ale aj z metodologického hľadiska (jeho už úspešne
obhájená dizertačná práca, recenzovaná odborníkmi zo Slavistického ústavu Jána Stanislava
SAV (prof. Žeňuch) a Ústavu slovenskej literatúry SAV (dr. Pácalová), bude publikovaná vo
vydavateľstve Belianum v r. 2018).
6. Dr. M. Kubealaková: Pozvaná prednáška na 4th Service-Learning Research Symposium (23. 8.
2017; Buenos Aires, Argentína). Organizátor: CLAYSS (Latinamerican Service-Learning Centre
so
sídlom
v
Buenos
Aires)
s podporou
Ibero-American
Service-Learning
Network a Organization of Ibero-American States (OEI) and the International Association for
Research on Service-Learning and Community Engagement (IARSLCE). Prednáška na tému:
Service-Learning and development of social and personal responsibility. Dr. Z. Bariaková
úspešne absolvovala online kurz Service-Learning in Higher Education (24. 7. 2017) v CLAYSS
v Buenos Aires v The Latin American Center for Service Lerning v počte 60 hodín.
7. Publikačný výstup v Barcelone: Bariaková, Z. – Kubealaková, M.: Experience of implementing
service learning at Matej Bel University in Banská Bystrica / Zuzana Bariaková, Martina
Kubealaková. - Spôsob prístupu: http://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/19102.
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In Ridas - Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio [elektronický zdroj]. - Barcelona :
Universitat de Barcelona, 2017. - ISSN 2339-9341. - online, vol. 3, no. 3 (2017), pp. 137-147.
[BARIAKOVÁ, Zuzana (50%) - KUBEALAKOVÁ, Martina (50%)]
8. Prof. M. Golema je členom konzorcia za UMB v podanom projekte s názvom The legacy of John
Amos Comenius vis-à-vis the problems of European identity. v rámci výzvy “Public Spaces:
Culture and Integration in Europe” (HERA JRP PS), (hodnotiaci proces začne v januári 2018);
bližšie
a viac
o výzve
na:
http://heranet.info/system/files/hera_jrp_ps_call_for_proposals_final_version_24_august_2017.p
df
9. Prijatie zahraničnej študentky Mgr. Ireny Dimovej (absolventky Univerzity sv. Klimenta
Ochridského v Sofii; viac o tejto univerzite, s ktorou máme spoluprácu: https://www.unisofia.bg/index.php/eng/the_university) na interné doktorandské štúdium (literárna veda, školiteľ
doc. Jančovič).
10.
Prof. Golema - pomoc a spolupráca pri koncepčnej príprave a administrovaní žiadosti o
polročný študijný pobyt Dr. Oksany Blashkiv na KSLLV FF (Univerzita prírodných a
humanitných vied v Siedlciach, Poľsko, názov projektu: Téma univerzity v súčasnej slovenskej
literatúre), uchádzačka však nezískala štipendium.
11.
Organizačné zabezpečenie zahraničnej literárnej exkurzie za účasti študentov a študentiek
viacerých fakúlt UMB. Trasa: Luxembrurg – Brusel – Bruggy – Paríž. Termín: 17. 9. – 22. 9.
2017. (spoločne s dr. Zuzana Bariaková). Katedra ponúka zaujímavý program nielen pre svoje
študentky a študentov, ale sa otvára aj pre všetky fakulty univerzity. Účastníci môžu vidieť aj
praktickú stránku organizovania podujatí doma i v zahraničí.
Katedra sociálnych a kultúrnych štúdií
Podobne ako v ako v predchádzajúcich rokoch sa činnosť Katedry sociálnych štúdií
a etnológie v oblasti medzinárodných vzťahov profilovala najmä zapojením jej členov v
medzinárodných výskumných projektoch. V roku 2017 sa na KSŠaE realizovali tri medzinárodné
výskumné úlohy.
Prvou je riešenie projektu v rámci výzvy Horizon 2020, EC / Horizon-2020-Young Society-693221:
PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for
"conflicted" young people across Europe (PROMISE). Členovia KSŠaE sú súčasťou konzorcia,
ktoré tvorí 12 partnerov z celej Európy vrátane Ruskej federácie. Okrem 3 mimovládnych
organizácií sú členmi konzorcia nasledujúce akademické inštitúcie: The University of Manchester
(Veľká Británia), Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (Taliansko, Rím), Universitat
Autonoma de Barcelona (Španielsko), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalsko, Lisabon),
Tartu Ulikool (Estónsko, Tartu), GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenchaften e.V. (Nemecko,
Kolín nad Rýnom), Federal State Automous Educational Institution for Higher Professional
Education HSE (Ruská federácia, Petrohrad) a Institut Druzstvenih Znanosti Ivo Pilar (Chorvátsko).
Druhou výskumnou úlohou je projekt RUINS v rámci schémy INTERREG stredná Európa.
Členovia KSŠaE sú súčasťou týmu, ktorý tvorí spolu 10 partnerov. Vedúcim pracoviskom je
Univerzita v Lubline (Poľsko).
Tretím projektom s medzinárodnou účasťou je GENDERACTION, ktorý je súčasťou schémy
HORIZON 2020. Partnermi v projekte sú:
1) Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (ISAS), Czech Republi
c, the
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Coordinator
2) Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Austria
3) Research Promotion Foundation/ Idryma Proothisis Erevnas, Cyprus
4) Deutsches Zentrum Fuer Luft ‐ Und Raumfahrt e.V., Germany
5) Ethniko Idryma Erevnon, (National Documentation Centre, EKT/NHRF), Greece
6) Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain
7) Universite du Luxembourg, Luxembourg
8) Ministry for Education and Employment, Malta
9) Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Slovenia
10) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia
11) Markez Nikola Savo, Bosnia Herzegovina
12) Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, Turkey
13) University of Malta, Malta
V roku 2017 sme v rámci CEEPUS schémy hostili na KSŠaE aj Zsuzsanu Facsaniy , ktorá vystúpila
s verejnou prednáškou Community Gardening in Budapest. (27.4.2017)
V súčasnosti KSŠaE spolupracuje so zahraničnými pracoviskami pri riešení výskumných úloh
v medzinárodných grantoch. Členovia a členky katedry sa v minulosti zúčastnili viacerých
študijných pobytov na zahraničných univerzitách. Cieľom bude aj naďalej podporovať členov
katedry pri absolvovaní študijných pobytov a pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce. Väčšiu
pozornosť bude KSŠaE venovať medzinárodnej spolupráci prostredníctvom programu ERASMUS.
V spomínanej úlohe má KSŠaE stále nedostatky, ktoré sú dané aj menším počtom študentov.
V roku 2017 sa nám však podarilo akreditovať kombinované štúdium etnológie, a práve to nám
umožní aj ľahšie nadväzovať spoluprácu.
Katedra telesnej výchovy a športu
Z aktivít Katedry telesnej výchovy a športu vo vzťahu k zahraničiu vyberáme nasledujúce udalosti
a aktivity:
Ivan Čillík, Letná svetová univerziáda, vedúci atletickej časti výpravy, 19.-30.8.2017 Taipei,
Taiwan
Görner, Karol. – pozvaná prednáška : ,,Quality of life and lifestyle in the context of realization of
sports and physical activities of the university population“ - 2rd International Scientific Conference
„Locomotion apparatus and health“ - University of Technology, Brno, Czechia, on October 5th –
7th,
2017
(http://www.cesa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/konference-poradane-cesa/pazedu-ii2017/program)
Görner, Karol. – člen vedeckého výboru : The Second International Scientific Conference 'Motor
Abilities in Sports - Theoretical Assumptions and Practical Implications' Krakow, Poland, 21-23
September 2017 (http://mais2017.awf.krakow.pl/index.php/pl/komitet-naukowy)
V dňoch 23.11.-24.11.2017 KTVŠ v spolupráci so SAKT zorganizovali medzinárodnú vedeckú
konferenciu Kondičný tréning v roku 2017 (v rámci konferencie mali pozvané prednášky dvaja
zahraniční prednášajúci Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (FSPS MU Brno) a PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
(FTVS UK Praha). Okrem nich prezentovali príspevky kolektívy zahraničných autorov (Jan Cacek,
Martin Holubec, Tomáš Kalina, Jan Ondráček, Zuzana Hlavoňová, Akaninyene Arnold Sunday,
Anuoluwapo Ajani Adeniran, Pavel Červinka, Rafal Tataruch, Pavel Korvas, Iva Šeflová, Eva
Ďoubalová, Luděk Kalfiřt, Radek Polnický, Martin Sebera, Jan Šťastný)
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Doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. – pôsobí ako zahraničný expert v rámci projektu FSPS MU
v Brne
–
projekt
OP
VV
s názom
Masarykova
univerzita
4.0,
číslo
CZ.02.2.68/0.0/0.0/16_015/0002418.
Čillík oponent príspevkov v časopise Česká kinantropologie
Čillík oponent príspevkov z konferencie Sport and Quality of Life (WOS)
Pozvaná prednáška na konferenciu Trening mistrzowski w rzutach, 25.11.2017 Opole, Poľsko
Pozvané vedenie worshopov na seminári Telololomouc 2017, 30.8.-1.9.2017, Olomouc, Česko
Katedra translatológie
Po dvoch medzinárodných konferenciách, ktoré KTR realizovala v roku 2016, katedra sa
v roku 2017 pripravovala na ďalšie akcie. Vo svojich úlohách si vytýčila zapojenie sa do
medzinárodných projektov a účasť na ďalších medzinárodných vedeckých fórach.
KTR sa v spolupráci s FF UMB pod vedením doc. PhDr. Ivana Šušu, Ph.D. podieľala na
realizácii akcie Mosty, ktorej úlohou bolo spájať, spoznávať sa a chápať navzájom – to bola hlavná
myšlienka podujatia Mosty, ktoré sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UMB dňa 20. novembra
2017. Na podujatí vystúpili ukrajinské študnetky Anastasiia Tyshchenko, Katya Tsygankova
a Alexandra Poznyakova, ktoré prostredníctvom pripravených fotografií a videí prezentovali
svojim slovenským kolegom a učiteľom súčasnú Ukrajinu, kultúrne pamiatky, mestá, turistické
zaujímavosti a život mladých ľudí. Všetky vystúpenia boli v slovenskom jazyku, vyjadrovali hrdosť
na vlastnú krajinu, jej históriu, kultúru, minulosť i súčasnosť. Podujatie zorganizovali ukrajinskí
študenti FF UMB v spolupráci s Referátom marketingu FF UMB. A Katedrou translatológie FF
UMB. Doc. Ivan Šuša zhodnotil podujatie v nasledujúci deň aj v rannom rozhlasovom vysielaní
RTVS (Rádio Regina), v ktorom priblížil nielen samotnú akciu, ale aj možnosti, ktoré ponúka
Filozofická fakulta a Univerzita Mateja Bela smerom k zahraničným študentom.

Rezervy v realizácii, rozsahu a efektívnosti medzinárodnej spolupráce na FF UMB
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Medzinárodnú spoluprácu považuje katedra za dobre etablovanú, uvítali by lepšie možnosti
spolupráce s anglofónnymi pracoviskami v zahraničí, najmä v USA, Kanade a Veľkej Británii.
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Medzinárdoná spolupráca a spolupráca s vedením prebieha podľa informácií z katedry na veľmi
dobrej úrovni.
Katedra etiky a aplikovanej etiky
Katedra upozorňuje, že nie sú brané do úvahy aktivity v súvislosti s pripravovaním projektov na
európskej medzinárodnej úrovni, pokiaľ nie sú schválené. Práca nad projektmi je dlhodobá,
finančne nákladná a intelektuálne a organizačne náročná. Naša súčasná medzinárodná vedecká
práca funguje hlavne na princípe internetu, je dlhodobá a nemusí byť vyjadrená len v priamych
výstupoch alebo získaní grantu. Katedra teda navrhuje monitorovať aj tieto vedecké aktivity
a zohľadniť ich výraznejšie v systematizácii vedeckých aktivít.
Katedra filozofie
Zahraničné aktivity členov katedry závisia od finančných prostriedkov, ktoré členovia katedry
získavajú z grantových projektov KEGA a VEGA. Doteraz sa nepodarilo získať väčší európsky
projekt, ktorý by napomohol trvalejšie finančné pokryť výskumné úlohy členov katedry.
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Intenzívnejšia spolupráca resp. pomoc zo strany vedenia (rektorátu) by mohli zvýšiť šance pre
úspešné získanie zahraničného projektu.
Katedra histórie
KHI FF UMB by chcela apelovať na prijatie úpravy spôsobu predvýberov študentov na mobility
ERASMUS+ (napríklad do dvoch termínov – zimného aj letného) tak, aby sa mohli uchádzať aj
študenti spoločného medzinárodného programu „Stredoeurópske historické štúdiá“, ktorí nastupujú
na magisterské štúdium v septembri, t. j. v zimnom semestri 2018/2019 a v LS toho istého
akademického roka by už podľa študijného programu mali absolvovať prvý z dvoch semestrov na
partnerských zahraničných univerzitách. Pripomíname, že pri stretnutí rektorov zúčastnených
univerzít v Katoviciach sa hovorilo aj o vytvorení podmienok pre týchto študentov, aby mohli
vyuziť na pokrytie svojich študijných nákladov v zahraničí udelenie štipendia Erazmus+.
Katedra romanistiky
Katedra romanistiky sa domnieva, že efektívnosť a rozsah medzinárodnej spolupráce na FF UMB
sa znižuje zbytočným trieštením síl, keď sa pri podpise nových zmlúv v rámci programu Erasmus+
aktivita katedier obmedzuje len na príslušnú katedru alebo jazyk – napr. podpíše sa zmluva len pre
jeden jazyk, pričom na partnerskej univerzite, resp. budúcej partnerskej univerzite fungujú aj ďalšie
jazyky. Spolupráca s ďalšími jazykovými pracoviskami by bola pre FF UMB rozhodne prínosom.
Posilnilo by to aj spoluprácu medzi jednotlivými katedrami na FF UMB, čo za súčasného stavu
nazerania na humanitné odbory zo strany MŠSR a s tým súvisiacim financovaním týchto odborov
možno len uvítať.
Katedra slovanských jazykov
Zásadným problémom, na ktorý KSJ upozorňuje už niekoľko rokov, je chýbajúci lektor ruského
jazyka. Vo vytvorení tejto pozície na pôde KSJ vidíme potenciál nielen pre zefektívnenie
vzdelávacieho procesu, ale tiež možnosť rozšírenia spolupráce s Ruskou federáciou na úrovni
vedeckej, pedagogickej a kultúrnej. Pomoc prisľúbil rektorát UMV (doc. Chovancová). Isté riešenie
mal ponúknuť medzinárodný Vyšehradský fond/program, vďaka ktorému v ZS a LS 2016/2017
pôsobí na KSJ Iryna Chybor, PhD. z Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University z Ukrajiny,
avšak jej program neumožňuje participovať na priamej výučbe ruského jazyka. V tejto súvislosti už
vedenie FF a UMB konajú (oslovilo sa Ministerstvo školstva SR).
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
V hodnotenom období nevidia výrazné slabšie miesta či priam nedostatky v zabezpečovaní
zahraničnej spolupráce.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
KSLLV sa bude snažiť nadviazať spoluprácu s niektorou univerzitou v Rusku (Moskva, Kursk) a na
Ukrajine vzhľadom na blízkosť jazykov a podobné výskumné postupy a interpretačné teórie
s východoslovanskými krajinami. Rezervy stále vidia v získavaní finančných prostriedkov
a administrovaní zahraničných služobných ciest a akcií.
Ďalšie katedry nevyjadrili pripomienky.
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MOBILITY
Prijatí študenti
Prijali sme 37 študentov zo zahraničia na dlhodobé pobyt, z toho boli 3 doktorandi. Väčšinu z nich tvorili Erasmus študenti. Z Francúzska sme prijali 2
študentky na dvojtýždňové náčuvy v rámci pedagogickej praxe (výučba francúzskeho jazyka).
- ZS 2016/2017: 13 prijatých študentov (z toho 2 študenti na celý akademický rok)
- LS 2016/2017: 14 prijatých študentov
- ZS 2017/2018: 12 prijatých študentov

Krátkodobé pobyty študentov a doktorandov
Krajina
KAA KEKŠ KETA KGE

KFI

KHI

KRO

KSJ

KSJK KSLLV KSŠE

KTR

KTVŠ SPOLU

Bielorusko

0

Bulharsko

0

Česká republika

0

Francúzsko

2

2

Lotyšsko

0

Maďarsko

0

Poľsko

0

Srbsko

0

Taliansko

0

Turecko

0

Ukrajina

0

SPOLU

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
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Dlhodobé pobyty študentov a doktorandov
Krajina
KAA KEKŠ KETA KGE
Bielorusko
Bulharsko
Česká republika
Francúzsko
1,5
0,5
Lotyšsko
6
Maďarsko
Poľsko
Srbsko
Taliansko
2
Turecko
1
1
Ukrajina
0,5
SPOLU

5

6

0

1,5

KFI

KHI

0,5

1,5

KRO

KSJ

KSJK KSLLV KSŠE
1
1
1,5
1,5
1

KTR

2
1
1
4

1
1

2
0,5
0,5

2,5

4

5,5

3,5

2,5

0

0

KTVŠ SPOLU
2
3
3
4
7
1
4
9
1
4
2
1
4
37

76

Vyslaní študenti
Uskutočnilo sa 88 krátkodobých zahraničných pracovných ciest študentov, z toho 38 vycestovaní uskutočnili interní doktorandi FF UMB. Ich účelom
bolo štúdium archívov k dizertačným prácam, účasť na konferenciách, letných odborných kurzoch, odborných exkurziách a športových podujatiach,
akú sú účasti na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta, kde sa naši študenti umiestňovali na popredných miestach. Uskutočnilo sa 121
dlhodobých pobytov, študijné pobyty na základe vládnych štipendií, výskumné pobyty. Uskutočnili sa aj vycestovania absolventov štúdia v rámci
Erasmus+ praktickej stáže.
- ZS 2016/2017: 42 vyslaných študentov (z nich 3 v kalendárnom roku 2016)
- LS 2016/2017: 42 vyslaných študentov
- ZS 2017/2018: 40 vyslaných študentov
Krátkodobé pobyty študentov a doktorandov
Krajina
KAA KEKŠ KETA KGE
Belgicko
Česká republika
Francúzsko
6,5
1
0,5
Grécko
3,5
1,5
Írsko
1,5
Izrael
Južná Kórea
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
1
2
Rakúsko
Srbsko
Švédsko
Taliansko
1,5
SPOLU

14

1

2

2

KFI

1,5

KHI
1
2
1,5

KRO

KSJ

KSJK KSLLV

KSŠE

KTR

0

0

2
4,5

0,5

15

0,5
1
1

1
2

1
1

12,5
1,5

19

0,5
5

0,5

5,5

17

KTVŠ SPOLU
1
10
14
31
5
2
1
1
1
2
4
2
2
1
7
1
1
1
1
1
2,5
17
20,5
88
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Dlhodobé pobyty študentov a doktorandov
Krajina
KAA KEKŠ KETA
Belgicko
0,5
Bielorusko
Česká republika
3,5
3
Estónsko
Francúzsko
3,5
3
Írsko
Kuba
Lotyšsko
0,5
Maďarsko
Malta
Nemecko
3,5
1
4
Poľsko
0,5
Rakúsko
Rumunsko
1
Ruská federácia
1,5
2
Slovinsko
0,5
Španielsko
6
3
Taliansko
2,5
USA
Veľká Británia
1
SPOLU

23,5

13

4

KGE
1

KFI

KHI

KRO
0,5

1

2

1,5

KSJ
0,5
2
2

5

0,5

0,5

0,5

0,5
2

0,5
1

1
1

1
1

1

1,5

10

7,5
3,5

0,5
2

20

19

0,5

2,5

3,5

6,5

KSJK KSLLV KSŠE KTR KTVŠ abs. SPOLU
0,5
3
2
1
2
4
3
23
1
1
1
13
1
2
3
1
1
2
1
1
0,5
9
1
5
2
5
1
15
1
2
4
23
8
1
1
2
3
4
3
0
0
10
12
121
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Prijatí zamestnanci
Uskutočnilo sa 210 prijatí zahraničných hostí z 18 krajín, najviac z Poľska a Českej republiky. Prijatia boli zamerané na prednáškové pobyty v rámci
programu Erasmus+, účastiach na medzinárodných konferenciách usporiadaných našimi pracoviskami ako aj vedení kolokvií v rámci projektov
VEGA, účasti odborníkov na dizertačných skúškach, habilitačných a vymenúvacích konaniach buď ako oponenti alebo členovia komisií. Uskutočnili
sa aj dlhodobé prednáškové a vedecké pobyty v rámci Národného štipendijného programu, Vyšehradského fondu.

Krajina
Bielorusko
Bosna
Hercegovina
Bulharsko
Česká republika
Fínsko
Francúzsko
Chorvátsko
Litva
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Ruská federácia
Srbsko
Španielsko
Taliansko
Ukrajina
SPOLU

KAA KEKŠ KETA
a

KFI

KGE

KHI
2

KRO

KSJ
3

KSJK KSLLV KTR

KTVŠ KSŠE DEK

1

1

2

3

3

1

1
9

14

1
21

2

3

1
1
2
1
1
7

1

1
3
2

3

1

5
4

1

1
5

1

39
1

1
2
28

1
17

8
1
1
1

9

SPOLU
5

5

2

6

4

20

6

1

2

63

49

3

0

39

1

3

2
58
1
1
2
1
9
5
102
1
2
14
1
1
1
3
210
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Vyslaní zamestnanci

1
1

1
1

10
2

4
3

1

7

2

13

3
4

5

1
7
1

3
2

7

1
1

25

3

5

1
1

3

1
1
1
1
1
2

1

3
2
1
2

18

3

2
4
1
9
3

8
8
1
6
2

2
1

4

3

2
3

3

3
14
3

2
1

1

1
1
3
1

4
19
1

SPOLU

prevádzka

DEK

KTVŠ

KTR

KSŠE

KSLLV

KSJK

KSJ

KRO

KHI

KGE

KFI

KEKŠ

KAA

Krajina
Argentína
Belgicko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Česká republika
Francúzsko
Grécko
Chorvátsko
Írsko
Izrael
Japonsko
Kazachstan
Litva
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Ruská federácia

KETA

Zahraničné aktivity v roku 2017 sa sústreďovali na vedecko-výskumnú spoluprácu so zahraničnými akademickými inštitúciami formou recipročnej
aktívnej účasti na konferenciách, recipročnej výmeny odbornej literatúry, študijnými pobytmi pracovníkov fakulty. V kalendárnom roku 2017
vycestovalo celkovo 112 pracovníkov, ktorí spolu uskutočnili 301 vycestovaní do 27 krajín sveta.

1
2
1
1
96
13
1
4
1
1
1
1
1
20
4
66
37
14
7
80

SPOLU

18

1
1
1

3

1
1

1

1
1

1

2
2

2

1
1

4
1

1

1
20

19

11

1
23

46

12

12

15

9

17

4

54

SPOLU

prevádzka

DEK

KTVŠ

KTR

KSŠE

KSLLV

KSJK

KSJ

KRO

KHI

KGE

KFI

KETA

KEKŠ

KAA

Krajina
Spojené
arabské
emiráty
Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko
Taiwan
Taliansko
1
Ukrajina
Veľká Británia
1

10

31

6
2
1
1
11
4
3
301

81

Lektori
a) Zoznam zahraničných lektorov pôsobiacich na Filozofickej fakulte v roku

2017:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
- meno a priezvisko lektora: Bilal Atakan Akbey
- krajina pôvodu lektora: Turecko;
- vysielajúca inštitúcia/univerzita, resp. predchádzajúce pôsobisko lektora: Ministry of
Education, European Union and external relations general directorate;
- doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 30. 9. 2013 doteraz
- spôsob financovania lektorského miesta: Ministerstvo zahraničných vecí Tureckej
vlády
-

Meno a priezvisko lektora: Zhigang Han
krajina pôvodu lektora: Čína;
vysielajúca inštitúcia/univerzita, resp. predchádzajúce pôsobisko lektora: Tianjin
University
doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2017
spôsob financovania lektorského miesta: Konfuciov inštitút
Meno a priezvisko lektora: Majella O'Meara
krajina pôvodu lektora: Írska republika;
vysielajúca inštitúcia/univerzita, resp. predchádzajúce pôsobisko lektora: Mary
Immaculate College, University of Limerick, Írsko
doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 3. 10. 2016 doteraz
spôsob financovania lektorského miesta: Ministerstvo pre záležitosti Gaeltachtu, Írska
republika.

Katedra germanistiky
- meno a priezvisko lektora: Christiane Schechirow, M.A.
- krajina pôvodu lektora: Rakúsko
- vysielajúca inštitúcia: Österreichischer akademischer Austauschdienst – Rakúska
akademická výmenná služba
- doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 1. 9. 2016 doteraz
- spôsob financovania lektorského miesta: MŠVaV SR + Rakúska akademická výmenná
služba
Katedra romanistiky:
- meno a priezvisko: Christoff Laurent
- krajina pôvodu lektora: Francúzsko
- vysielajúca inštitúcia/univerzita: vyslaný Francúzskym inštitútom v Bratislave
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-

doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 1.9.2015 doteraz
spôsob financovania lektorského miesta: MŠVaV SR v rámci recipročnej spolupráce
s Francúzskom (Francúzsky inštitút v Bratislave)

-

meno a priezvisko lektora: Dr. Simonetta Giulianelli
krajina pôvodu lektora: Taliansko
vysielajúca inštitúcia/univerzita: Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky
doba pôsobenia lektora na UMB: 1. 9. 2009 do 31. 8. 2017
spôsob financovania lektorského miesta: MZV Talianska

-

meno a priezvisko lektora: Fabiola Martinelli
krajina pôvodu lektora: Taliansko
vysielajúca inštitúcia/univerzita, resp. predchádzajúce pôsobisko lektora: Ministerstvo
zahraničných vecí Talianskej republiky
doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od septembra 2017 (na 6 rokov)
spôsob financovania lektorského miesta: Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej
republiky

-

Katedra slovanských jazykov:
- meno a priezvisko Miłosz Waligórski
- krajina pôvodu lektora: Poľská republika
- predchádzajúce pôsobisko: Univerzita v Novom Sade, Srbsko
- doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 1. 9. 2015 doteraz
- spôsob financovania lektorského miesta: MŠVaV SR na základe medzištátnej dohody
medzi SR a Poľskou republikovu
b) Zoznam zamestnancov Filozofickej fakulty, ktorí pôsobili v roku 2017 v pozícii
lektorov slovenského jazyka v zahraničí:
-

Ladislav György
pracovisko FF UMB: Katedra translatológie
zahraničné pracovisko: University of Szeged, Maďarsko
od – do: od 1. 9. 2017 doteraz
zamestnankyňa MŠVVaŠ SR, bilaterárna zmluva.

Zoznam platných fakultných akademických dohôd o medzifakultnej spolupráci so
zahraničím
Česká republika
1. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno (Fakultná zmluva od 12.3.2008
na dobu neurčitú)
2. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc (Fakultná zmluva od 1.6.2003 na
dobu neurčitú)
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3. Slezská univerzita, Filozoficko-prírodovedecká fakulta, Opava (Fakultná zmluva od
6.4.2006 na dobu neurčitú)
4. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava (Fakultná zmluva od 31.3.2006 na dobu
neurčitú)
5. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Fakultná zmluva od 29. 07. 2011 na
dobu neurčitú)
6. Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha (Fakultná zmluva od 14.2.2006 na dobu
neurčitú)
7. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem (Fakultná
zmluva od 7.10.2008 na dobu neurčitú)
8. Univerzita Tomáša Baťu, Fakulta humanitných štúdií, Zlín (Fakultná zmluva od 7.7.2009
na dobu neurčitú)
Litva
9. Siauliai University, (súhlasný list o spolupráci na medzinárodnom projekte Researchers'
Network of Excellence, podpísaný rektorom UMB 30. 11. 2015)
Maďarsko
10.
Vysoká škola Károlya Eszterházyho, Eger (Zmluva Katedry histórie od 1.3.2007 do
neuvedené)
Poľsko
11.
Gliwická vysoká škola podnikateľská, Gliwice (fakultná zmluva od 5.6.2013 na dobu
neurčitú)
12.
Sliezska technická univerzita, Gliwice (fakultná zmluva od 1.12.2013 na 5 rokov)
13.
Sliezska univerzita, Filologická fakulta, Katowice (Fakultná zmluva od 24.11.2008 do
neuvedené)
14.
Rzeszowská univerzita, Rzeszow (univerzitná zmluva od 21.6.2011 na dobu neurčitú)
Ruská federácia:
15.
Academic Publishing House Researcher LLC, Sochi, Ruská federácia (fakultná
zmluva od 17.12.2013 na 5 rokov)
16.
Ruská nová univerzita, Moskva (uzatvorená na univerzitnej úrovni od 31. 03. 2014 na
5 rokov, FF koordinátor spolupráce)
17.
Surgutská štátna univerzita, Surgut (fakultná zmluva od 21.7.2016 na 5 rokov)
18.
Surgutská štátna pedagogická univerzita, Surgut (fakultná zmluva od 15.10.2016 na 5
rokov)
Nové zmluvy:
19.
Jagelovská univerzita, Fakulta polonistiky, Krakov (fakultná zmluva od 22.2.2017 na
3 roky)
20.
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno (Fakultná zmluva:
Mermorandum o porozumení od 6. 12. 2017 na 5 rokov
Zmluvy, ktorým skončila platnosť:
Bielorusko: Bieloruská štátna univerzita v Minsku (Fakultná zmluva od 20.10. 2008 do 20.
10. 2013)
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Litva: Šiauliaiská univerzita, Fakulta humanitných vied, Litva (Fakultná zmluva od
14.7.2009 na 5 rokov)
Nemecko: Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe (Fakultná zmluva od 23.11.2000,
dodatok č. 2 pedlžuje zmluvu do 22.11.2015)
Nemecko: IB-Hochschule, Berlín (Fakultná zmluva od 22.5.2009 na 3 roky, automaticky
predĺžená o ďalšie 3 roky)
Nemecko: Friedrich-Schiller-Universität, Jena (Fakultná dohoda o dvojitom diplome od
14.7.2009 na 3 roky, automaticky predĺžená o ďalšie 2 roky.)
Poľsko: Akademia Podlaska, Siedlce (univerzitná zmluva od 2. 3. 2009 do 30. 04. 2012)
Rusko: Orlovská štátna univerzita, Oriol (univerzitná zmluva od 29.11.2011 do 31.8.2013)
Taliansko: Universita Degli Studi, Di Cagliari (Fakultná zmluva od 30.4.2009 na 5 rokov)
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Zoznam medzinárodných
realizovaných v roku 2017

vedeckých,

mobilitných

a vedeckých

projektov

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Medzinárodný program/schéma: Eastern Michigan University v Michigane, Ypsilanti
USA; Názov projektu: Student assistentship - GAship na Department of World Languages
Číslo projektu: (nemá štandardné číslo, ide o legitímny medzinárodný projekt zadtrešovaný
zahraničnou univerzitou)
Doba riešenia: 2017-2018
Spôsob zapojenia UMB:
Na základe intenzívnych rokovaní vedených Dr. Ličkom sa
podpísala bilaterálna dohoda (ktorú v 2014 uzavreli rektorka UMB a dekan FF s dekanom
a viceprezidentkou Michigan Univerzity) na základe ktorej úspešná absolventka Aj - Sj Mgr.
Margita Vojtkuľáková v r. 2017 aktuálne absolvuje štipendijný program v rámci Student
assistentship - GAship na Department of World Languages (v rámci ktorého vycestuje na
obdobie 12- 18 mesiacov do USA na výskumno-pedagogický pobyt, plne hradený americkou
univerzitou).
Zodpovedný riešiteľ za UMB: PhDr. R. Ličko, PhD.
Anotácia projektu: Cieľom projektu je výmena študentov; úspešná absolventka Aj - Sj Mgr.
Margita Vojtkuľáková v r. 2017 aktuálne absolvuje štipendijný program v rámci Student
assistentship - GAship na Department of World Languages (v rámci ktorého vycestuje na
obdobie 12- 18 mesiacov do USA na výskumno-pedagogický pobyt, plne hradený americkou
univerzitou). V rámci tohto grantu bude M.. Vojtkuľáková aj jednou z koordinátorov
programu Free English Help.
Číslo projektu: (nemá štandardné číslo, ide o legitímny medzinárodný projekt zadtrešovaný
zahraničnou univerzitou)
Spôsob zapojenia UMB: výmena študentov
Medzinárodný program/schéma: International Summer School of Irish music vo Willy
Clancy, Írsko.
Názov projektu: International Summer School of Irish Music
Číslo projektu: (nemá štandardné číslo, ide o legitímny medzinárodný projekt zadtrešovaný
zahraničnou univerzitou)
Doba riešenia: 2017
Spôsob zapojenia UMB: V rámci tejto spolupráce jedna študentka (Diana Šípová) vycestovala
na študijný pobyt na University College Cork, Írsko
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Majella O´Meara
Anotácia projektu: výmena študentov
Medzinárodný program/schéma: Ministerstvo vzdelávania a vedy Ruskej federácie
Názov projektu: Nová ruská univerzita
Číslo projektu: 08.Р28.11.0042
Doba riešenia: 2016- 2020
Spôsob zapojenia UMB: spoluriešiteľ
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Zodpovedný riešiteľ za UMB: Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.
Anotácia projektu: Federálny cieľový program „Ruský jazyk“. Vytvorenie vedeckého
a informačného zdroja, organizácia a vykonávanie odbornej rekvalifikácie špecialistov
v oblasti literárneho prekladu fiktívnych diel z jazykov národov Ruskej federácie do ruštiny
vrátane otázok prekladania umeleckých diel, pri zohľadnení vlastností umeleckej prezentácie
prijatej v tomto jazyku v roku 2017.
Medzinárodný program/schéma: Veľvyslanectvo USA
Názov projektu: Translation Soirees
Číslo projektu: SLO10016GR057
Doba riešenia: 1.10.2016-31.5.2017
Spôsob zapojenia UMB: koordinátor
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.
Anotácia projektu: Prekladateľské soirée sú podujatia s uznávanými slovenskými
prekladateľmi umeleckej literatúry, ako aj teoretikmi prekladu, ktorí predstavujú súčasť
učebného plánu v študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo. Študenti tak majú
jedinečnú príležitosť stretnúť sa s uvedenými prekladateľmi a zapájať sa do diskusií
zameraných na americkú kultúru, literatúru a preklad významných diel umeleckej literatúry.
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Medzinárodný program/schéma: Medzinárodný vyšehradský fond
Názov projektu: Migračné pohyby v rámci krajín V4 a ich dopad na súčasnú identitu regiónu
Číslo projektu: 61500019
Doba riešenia: 2016 - 2018
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
- Zodpovedný riešiteľ za UMB: PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Anotácia projektu:
Projekt je zameraný na teoretické i praktické poznatky z oblasti migračných procesov v
perimetri posledného storočia a súčasnosti s dôrazom na stredoeurópsky priestor. Kurzy vedú
renomovaní odborníci zo zahraničia – prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova,
Praha), dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Univerzita Zielonogórska, Zielona Góra) a dr
István Janek (Historický ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť). Pozvaní odborníci budú
spoločne s dr. Antonom Hruboňom, doc. Michalom Šmigeľom a dr. Janou Pecníkovou z FF
UMB budú vyučovať novovytvorený predmet Migračné procesy z krajín a medzi krajinami
V4 a ich dopad na súčasnú identitu regiónu.
Medzinárodný program/schéma: Medzinárodný vyšehradský fond
Názov projektu: In Between?
Číslo projektu: 21640033
Doba riešenia: 1.3.2017-28.2.2018
Spôsob zapojenia UMB: partner – spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Pecníková Jana, PhDr., PhD.
Anotácia projektu:
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Projekt zameraný na mladú generáciu výskumných pracovníkov a umelcov poskytuje
príležitosť na efektívnu výučbu histórie prostredníctvom skúmania ústnej histórie a získavania
a rozvoja dokumentárnych a archivačných zručností a výmeny osvedčených postupov
v oblasti historického výskumu. Filozofická fakulta UMB sa na riešení projektu podieľa
týmito aktivitami:
- podpora procesu náboru (zdieľanie správ so študentmi a širokým publikom, zverejňovanie
informácií o projekte na webových stránkach a sociálnych médiách)
- podpora organizovania seminárov (zdieľanie metodických materiálov, eseje o súvisiacich
témach)
- zhodnotenie projektu a účasť na záverečnej konferencii.
Webstránka projektu: http://www.enrs.eu/sk/inbetween/1776-save-the-date-the-in-between2017-seminar-is-coming
Katedra filozofie
Medzinárodný program/schéma: CEEPUS
Názov projektu: Philosophy
Číslo projektu: CIII-SK-1206-01-1718
Doba riešenia: 2017-2018
Spôsob zapojenia UMB: koordinátor
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.
Anotácia projektu:
Sieť CEEPUS zabezpečí realizovateľnosť spoločného študijného programu „Filozofia“ pre
študentov magisterského stupňa na univerzitách v Banskej Bystrici (SR), Ostrave (ČR)
a Katoviciach (Poľsko). Spoločný magisterský študijný program prispeje k tomu, aby sa
študenti lepšie orientovali v rôznych filozofických tradíciách a rôznych spôsoboch výučby
predmetnej problematiky. Táto sieť prispeje aj k vyššej intenzite a kvalite vzájomnej
spolupráce medzi pedagógmi troch participujúcich univerzít. Tá sa prejaví vo výmene
vydaných publikácií, možnosti publikovania monografií a zborníkov a efektívnejšej práci na
spoločných vedeckých a edukačných projektoch.
Katedra germanistiky
Medzinárodný program/schéma: CEEPUS
CIII-AT-0119-11-1617 *e-Bologna* Network for Translation Studies and Transcultural
Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe
Koordinátor: University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft – Univerzita
Viedeň, Centrum translatológiePartnerské univerzity:Matej Bel University Banská Bystrica,
Faculty of Arts, doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. – garantka za FF UMBPalacký
University, Olomouc, Philosophical FacultyCollege of Nyíregyháza, Departement of German
Language and LiteratureGödölö, Szent István University, Faculty of Agricultural and
Environmental SciencesUniversity of Montenegro, Faculty of FilosophyUniversity Sts.Cyril
and Methodius Skopje, Faculty of PhilologyUNIVERSITY OF IASI, Facultatea de Litere,
Faculty of LettersUNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, Department of Applied Modern
Languages, Faculty of LettersUNIVERSITY OF BUCHAREST, Faculty of Foreign
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Languages, Department of Translation and InterpretationBelgrade University, Faculty of
Philology, Department of GermanTyp projektu: študijno-mobilitná sieť, incoming a outgoing
študentov a vyučujúcichTrvanie: od 2007Financovanie mobilít: individuálne štipendiá pre
učiteľov a študentov podľa pridelených miest na jednotlivých partnerských univerzitách
Katedra histórie
Medzinárodný program/schéma: CEEPUS
Názov projektu: Idea of Europe in Europea Culture, History and Politics
Číslo projektu: CEEPUS: CIII-CZ-0029-13-1718
Doba riešenia: 2017 - 2018
Spôsob zapojenia UMB: partner – spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.
Medzinárodný program/schéma: CEEPUS
Názov projektu: Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii
Číslo projektu: CEEPUS: CIII-HU-0908-01-1617 (Umbrella)
Doba riešenia: 2016 - 2017
Spôsob zapojenia UMB: partner – spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.
Katedra romanistiky
Medzinárodný program/schéma: AUF – Agence universitaire de la Francophonie
Názov projektu: CRU – Centrum univerzitných úspechov
Číslo projektu: BECO-2012-072
Doba riešenia: 2012-2018
Spôsob zapojenia UMB: cez členstvo v AUF
Zodpovedný riešiteľ za UMB: - za FF (KRO) – Mgr. François Schmitt, PhD.
Anotácia projektu: - podpora výučby francúzskeho jazyka a šírenie vedeckých poznatkov
v tomto jazyku formou organizácie prednášok odborníkov zo zahraničia (najmä
z frankofónnych krajín) alebo prednášok odborníkov z iných krajín zameraných na francúzsky
jazyk a kultúru alebo inú oblasť (prednáška musí byť vo francúzštine) medzinárodných
vedeckých konferencií so zahraničnou účasťou za predpokladu, že jedným z pracovných
jazykov je francúzština, vydávaním zborníkov z konferencií, organizáciou kultúrnych
podujatí, workshopov, ...
Medzinárodný program/schéma: Medzinárodný vyšehradský fond
Názov projektu: The communist past as perceived by current students studying at universities
in the Visegrad states
Číslo projektu: 21720115
Doba riešenia: 2017-2018
Spôsob zapojenia UMB: riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
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Anotácia projektu: Komunistická totalitná minulosť vnímaná súčasnými vysokoškolskými
študentmi, ktorí študujú na univerzitách v krajinách, ktoré tvoria vyšehradskú skupinu.
Filozofická fakulta sa podieľa na projektových aktivitách vrátane kvantitatívneho výskumu,
poradenskej podpory, práce s dotazníkmi, účasti na seminári a činností zameraných na šírenie
informácií.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie
Medzinárodný program/schéma: EC, 7th FP: GENPORT
Názov projektu: An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action
on gender and scienceČíslo projektu: 321485Dobia riešenia: 15.5.2013 - 14.04.2017Spôsob
zapojenia UMB: spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.
Anotácia projektu Projekt sa zameriava na vybudovanie internetového portálu existujúcich
databáz, ako aj skončených projektov, publikovaných prác a realizovaných aktivít v oblasti
rodu (gender) vo vede. Súčasťou projektu je výskum a komparácia dosiahnutých výsledkov
rôznych EÚ iniciatív a projektov a ich vplyv na tvorbu a obsah národných a európskych
výskumných stratégií. Zahŕňa všetky vedy – prírodné a spoločenské vedy a humanitné vedy.
Medzinárodný program/schéma: Horizont 2020
Názov projektu: PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and
challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE)
Číslo projektu: Horizont-2020-Young Society-693221
Doba riešenia: 1.5.2016 – 30.4.2019
Spôsob zapojenia UMB: spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.
Anotácia projektu: Cieľom projektu PROMISE je výskum úlohy mladých ľudí pri formovaní
spoločnosti v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Mladí ľudia sú často v popredí sociálnych,
kultúrnych a politických zmien, čo je výsledkom ich energie a kreativity, ale tiež ich
frustrácie z výziev, ktorým čelia. PROMISE si kladie za cieľ sledovať, ako mladí ľudia
reagujú na nové výzvy a aké sú cesty k dosiahnutiu pozitívnej sociálnej zmeny. Cez
pochopenie skúseností, hodnôt a prístupov mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa
PROMISE pokúsi definovať bariéry aj príležitosti sociálnej angažovanosti a zapojenia
mladých ľudí.
Medzinárodný program/schéma: Horizont 2020
Názov projektu: GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON
(GENDERACTION)
Číslo projektu: 741466
Doba riešenia: 01.04.2017- 31.03.2021
Spôsob zapojenia UMB: spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.
Anotácia projektu: Cieľom projektu je uľahčiť vytváranie sietí a výmenu medzi viacerými aj
menej skúsenými krajinami zameraných na rozvoj vedomostí a budovanie kapacít,
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kompetencií a know-how v oblasti rodovej rovnosti. Vytvorená sieť bude mapovať,
monitorovať a hodnotiť vykonávanie akcií v rámci priority 4 rodovej rovnosti a uplatňovania
rodového hľadiska na vnútroštátnej úrovni; podporovať výmenu a vzájomné učenie sa medzi
zástupcami vnútroštátnych orgánov s cieľom dosiahnuť politickú koordináciu v rámci priority
4; zabezpečí interaktívne školenia pre príslušné zainteresované strany, ako sú vnútroštátne
orgány, RFO a RPO a NKB s cieľom budovania kompetencie v priorite 4; poskytovať
strategické poradenstvo kľúčovým zainteresovaným stranám s cieľom dosiahnuť rodovú
rovnosť v oblasti výskumu a inovácií v Európe; podporovať začlenenie rodovej rovnosti do
medzinárodnej vedeckej spolupráce (podpora práce súvisiacej s ERA). Táto sieť bude úzko
spolupracovať s Helsinskou skupinou pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.
Medzinárodný program/schéma: EC – Europe for Citizens, Strand 1: European
Remembrance
Názov projektu: Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s
Číslo projektu: 589247-CITIZ-1-2017-1-CZ-CITIZ-REMEM
Doba riešenia: 1.8.2017-31.1.2019
Spôsob zapojenia UMB: spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Majerová Dagmara, Mgr. et Mgr. PhD.
Anotácia projektu: This project is going to document all manifestations of resistance against
authoritarian regimes, including a wide spectrum of activities. It ranges from criticising the
regime through independent journalism or artworks, to armed combat of guerrilla groups
during the Spanish civil war or WWII. It will show more diverse forms of resistance toward
the pre-war and war-era authoritarian regimes in terms of gender, religious, and ethnic
diversity of its protagonists (e.g. women, children, Romani, Jews). It is vital to discuss the
origins of authoritarian tendencies in history and today.
Medzinárodný program/schéma: EC – INTERREG Central Europe
Názov projektu: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins
in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of
the best European experiences (RUINS)
Číslo projektu: CE902
Doba riešenia: 1.6.2017 – 31.5.2020
Spôsob zapojenia UMB: spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Murín Ivan, PhDr., PhD.
Anotácia projektu: Projekt sa snaží dať druhý život stredovekým ruinám cez moderný
manažment a ich opätovné využitie na súčasné, spoločenské účely pri zachovaní ich
historických hodnôt.
vytvára nový integrovaný model, ktorý zohľadňuje aspekty
manažmentu, moderné opätovné použitie a uchovávanie. Činnosti spájajú výskumné úlohy
súvisiace s dokumentáciou a hodnotením technického stavu zrúcaniny, úlohy spojené s
ochranou ruín a predovšetkým so zameraním na súčasné využívanie a moderné riadenie
historických ruín.
Medzinárodný program/schéma: COST
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Názov projektu: The European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and
the Humanities (ENRESSH)
Číslo projektu: CA15137 (MoU:OC-2015-1-19837)
Doba riešenia: 8.4.2016-7.4.2020
Spôsob zapojenia UMB: spoluriešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.
Anotácia projektu: Úlohou tejto akcie je umožniť spoločenským a humanitným vedám (SSH)
lepšie preukázať svoje skutočné miesto v akademickej oblasti a spoločnosti. Akcia navrhuje
spojiť rôzne oblasti práce venované hodnoteniu výskumu SSH s cieľom vymieňať si najlepšie
postupy a výsledky. Jej hlavné ciele sú:
- zlepšiť postupy hodnotenia s cieľom zohľadniť rozmanitosť a bohatstvo výskumu SSH
v rôznych regiónoch Európy;
- poukázať na spôsoby, ktorými SSH prináša spoločnosti hodnotu;
- pomôcť vedeckým pracovníkom v oblasti SSH lepšie prispôsobiť svoj výskumný program
a prekonať fragmentáciu.
Projekty výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na
podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality
vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Schéma: Úrad vlády SR (vyzvanie na partnerstvo v projektoch technickej pomoci, Operačný
program Technická pomoc (EŠIF)
Názov projektu: Aktivita 3 – Príprava nových kapacít pre EŠIF na UMB v rámci ŠP Európske
kultúrne štúdiá
Číslo projektu: OPTP-PO1-SC1-2016-11
Doba riešenia: 2017- 2018
Spôsob zapojenia UMB: koordinátor
Zodpovedný riešiteľ za UMB: za Filozofickú fakultu: Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD.
Anotácia projektu:
Názov nového voliteľného predmetu: Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na
regionálnej a európskej úrovni. Priradenie: Predmet bude priradený k študijnému odboru
Cudzie jazyky a kultúry, k študijnému programu Európske kultúrne štúdiá a profilovému
modulu Európa 1. Základným cieľom predmetu je osvojenie kľúčových interkultúrnych
kompetencií v rámci interkultúrnej komunikácie a ich implementácia do oblasti politiky
súdržnosti na regionálnej i európskej úrovni.
Katedra filozofie
Schéma: výzva MŠVVaŠ SR na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.2 Filozofia
Číslo projektu: 002UMB-2/2016
92

Doba riešenia: 2017 - 2019
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.
Anotácia projektu: Cieľom je vytvorenie spoločného študijného programu druhého stupňa v
trilaterálnej spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB, Filozofickou fakultou Ostravskej
univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity v
Katoviciach (WNS UŚ). Projekt sa od roku 2018 rozširuje o prípravu spoločného študijného
programu filozofie v druhom stupni vysokoškolského štúdia v partnerstve s Univerzitou
Hradca Králové a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Program bude sledovať najmä
analytickú tradíciu v súčasnej filozofii.
Katedra histórie
Schéma: výzva MŠVVaŠ SR na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.1 Stredoeurópske historické štúdiá
Číslo projektu: 002UMB-2/2016
Doba riešenia: 2017 - 2019
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.
Anotácia projektu: Cieľom je vytvorenie nového spoločného študijného programu druhého
stupňa Stredoeurópske historické štúdiá. Na realizácii študijného programu sa okrem FF
UMB podieľajú dve zahraničné vysokoškolské pracoviská – Inštitút histórie Sliezskej
univerzity v Katoviciach (Poľsko) a Katedra histórie Ostravskej univerzity v Ostrave (Česko).
Študijný program má v domácom uniformnom vysokoškolskom prostredí poskytnúť
absolventom bakalárskych študijných programov v odbore Historické vedy (a im príbuzných
odborov) možnosť pokračovať v magisterskom stupni štúdiom špecializovaného študijného
programu zameraného na historické dedičstvo krajín strednej Európy (so zameraním na
Slovensko, Česko a Poľsko).
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Schéma: výzva MŠVVaŠ SR na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov ba
UMB v Banskej Bystrici, Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda
Číslo projektu: 002UMB-/2016
Doba riešenia: 2017 – 2019
Spôsob zapojenia UMB: konzultačné stretnutia, výmenné pobyty, vedecká a publikačná
spolupráca
Zodpovedný riešiteľ za UMB: prof., PaedDr. P. Odaloš, CSc.; doc. PhDr. J. Klincková, CSc.;
prof., PaedDr. Patráš, CSc. (koordinátor)
Anotácia projektu: výzva MŠVVaŠ SR, I. Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom
internacionalizácie na FF UMB, Zameranie podprojektu: všeobecná jazykoveda,
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doktorandské štúdium (spoločný študijný program), konzultačné stretnutia, výmenné pobyty,
vedecká a publikačná spolupráca.
Katedra slovanských jazykov
Schéma: výzva MŠVVaŠ SR na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.4 Ruský jazyk
Číslo projektu: 002UMB-2/2016
Doba riešenia: 2017 - 2019
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Mgr. Anton Repoň, PhD.
Anotácia projektu: Spoločným menovateľom obsahovej inovácie predmetov Bc. a Mgr. štúdia
v študijnom programe ruský jazyka a kultúra (študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo)
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii sa má stať cieľová orientácia na
slovensko-ruské vzťahy v oblasti vzdelávania, spoločných vedeckovýskumných projektov
a obchodné vzťahy. Tá je daná výberom spolupracujúcej zahraničnej univerzity (Surgutskou
štátnou univerzitou, Surgut).

ZÁVERY
V oblasti medzinárodných vzťahov chceme v roku 2018 upriamiť pozornosť najmä na
nasledujúce úlohy:
1. Udržať počet zahraničných študentov riadne zapísaných na štúdium na FF UMB na
úrovni 3,5 percenta z celkového počtu zapísaných študentov.
2. V súčinnosti s katedrami cudzích jazykov zintenzívniť spoluprácu s veľvyslanectvami
krajín, ktorých jazyky sa študujú na FF UMB, zapojiť ich do spolupráce pri
organizovaní či financovaní rôznych podujatí, vydávania zborníkov či monografií.
3. Podporovať vznik ďalších zmlúv Erasmus+ pre študentov, pedagógov
a administratívnych pracovníkov FF UMB.
4. Finančne podporovať účasť zamestnancov fakulty na významných svetových
kongresoch, ktorých cieľom bude publikačný výstup v kategórii A z hľadiska kritérií
Akreditačnej komisie.
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OBLASŤ ROZVOJA
Z organizačného hľadiska patrí pod oblasť rozvoja FF UMB Referát pre marketing
a vzťahy s verejnosťou a Oddelenie pre informačné technológie.

Oblasť marketingu – propagácia FF UMB, štúdia a študijných programov na FF
UMB
Filozofická fakulta UMB prispôsobuje jednotlivé marketingové nástroje podľa cieľa,
ktorý chce dosiahnuť. Nosnou je propagácia študijných programov FF UMB. Na samotnú
propagáciu študijných programov vplývajú určité pozitívne a určité negatívne aspekty.
Z pozitívnych spomeňme najmä diverzifikovanosť programov na FF UMB (pestré
portfólio, ktoré dokáže osloviť – pri propagácii na veľtrhoch či Dňoch otvorených dverí
robíme „screening“ daného záujemcu o štúdium, komunikujeme s ním, snažíme sa odhadnúť
jeho potreby, nastavenie a na základe toho ho aj orientovať na určité programy), naštartovala
sa spolupráci s jednotlivými katedrami FF UMB, začínajú si uvedomovať potrebu propagácie
(aj keď aj tu registrujeme rezervy v prípade niektorých katedier). Pozitívne hodnotíme
spoluprácu s rektorátom UMB, s prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy
s verejnosťou doc. Katarínou Chovancovou a marketingovou manažérkou Ing. Danou
Strakovou – viaceré akcie sú organizované spoločne (v spolupráci FF a UMB). Rektorát sa
tiež výrazne podieľa na finančnom zabezpečení viacerých podujatí.
Z negatívnych aspektov môžeme spomenúť v oblasti propagácie študijných programov
nepriaznivý demografický vývoj, orientáciu štátnej politiky vzdelávania prioritne na technické
vedy, spoločenská nedocenenosť určitých povolaní humanitného charakteru (učiteľstvo);
konkurenciu iných fakúlt analogického zamerania; v prípade cudzích jazykov – povinná
angličtina (študent musí absolvovať jazyk buď ako sekundárny alebo v súkromnej jazykovej
škole).
Pri stanovení stratégie propagácie dochádza k dvom divergentným javom:
- relevantná je pre nás propagácia atraktívnych odborov a programov, ktoré sú naviazané
na potreby praxe;
- potreba propagácie ďalších programov
Príklad: práve akreditovaný atraktívny študijný program Nemčina pre preklad
v hospodárskej praxi (odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v spolupráci s EF UMB)
a stagnujúci a upadajúci program učiteľstvo nemeckého jazyka (vzhľadom na
spomínané povinné vyučovanie anglického jazyka).
Konkrétne kroky (rok 2017) v oblasti propagácie FF UMB a jej študijných programov:
- propagácia (doteraz) akreditovaných študijných programov podľa danej ponuky (t. j.
programy, ktoré išli do komplexnej akreditácie), pričom platí, že novoakreditovaný
program neznamená automaticky úspešný program;
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- akreditácia („doakreditácia“) nových a atraktívnejších programov, ktoré už výraznejšie
a reálne reflektujú potreby praxe, ako aj doplnenie magisterského stupňa už existujúcich
programov (Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii, Translatológia v kombinácii,
Románske jazyky pre preklad v hospodárskej praxi – študijný program v spolupráci FF
a EF UMB) a ich následná propagácia
- zapojenosť študentov do propagácie (autenticita) – Dni otvorených dverí a pri
propagácii na stredných školách
- akreditácia nových programov v rámci aktivity Zvyšovanie kvality VŠ štúdia
prostredníctvom internacionalizácie na FF UMB
- marketingové dotazníky, ktoré vypĺňajú študenti 1. ročníka na FF UMB (už prijatých) –
slúžia ako spätná väzba (zisťovanie efektivity propagácie, názory na použité
marketingové prostriedky atď.) a tiež slúžia na pripravenie propagácie na ďalší rok
Propagáciu FF UMB a jej študijných programov uskutočňujeme nasledovne:
1. Web-stránka fakulty (www.ff.umb.sk)
Podľa nášho marketingového dotazníka najviac informácií získavajú potenciálni
študenti z web-stránky našej fakulty. Web-stránku sme preto začali vo všetkých troch
jazykových mutáciách (slovenská, anglická a ruská verzia) orientovať smerom na
uchádzača. Posilnili sme (práve smerom k zdôrazneniu prepájania štúdia s praxou) na
hlavnej stránke sekciu Uchádzač a vznikli nové sekcie Naši absolventi, Klub
absolventov, FF v médiách. V spolupráci s firmou WEB-Creators vytvárame
atraktívne a zaujímavé bannery s cieľom upútať pozornosť návštevníka stránky
2. Domáce veľtrhy vzdelávania: aktívna účasť na veľtrhoch, prioritne – Gaudeamus
Nitra, Akadémia VAPAC Bratislava – aktívna účasť fakulty; príp. Košice. Poznámka:
na Európskom veľtrhu vzdelávania Gaudeamus bola spomedzi fakúlt UMB tretia
najnavštevovanejšia fakulta FF UMB a v prípade Akadémia VAPAC dokonca na prvom
mieste
3. Dni vedy a otvorených dverí na FF UMB a Zo školy na zimák – priama participácia
fakulty (a vybraných katedier) na akcii;
4. Noc výskumníkov – podujatie vnímame skôr ako propagáciu vedy a fakulty, menej ako
propagáciu študijných programov (záujemcovia o stánok sú skôr zo základných škôl);
5. Osobný kontakt so strednými školami – táto forma propagácia nie je v rámci našej
marketingovej stratégie na prvom mieste, začíname ju vnímať skôr ako doplnkovú
(negatívna skúsenosť s výchovnými poradcami), uprednostňujeme cielenú propagáciu
(vybrané SŠ podľa zamerania, regiónu) – propagácia celej fakulty, ale s konkrétnym
cieľom, napr. športové gymnáziá, školy s jazykovým zameraním, obchodné a hotelové
akadémie
6. Propagácia smerom k potenciálnym zahraničným študentom – konkrétne aktivity:
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- dopĺňame vybrané sekcie a kontinuálne aktualizujeme web-stránky fakulty v AJ a RJ;
- propagácia študijných programov FF na SŠ a na veľtrhoch vzdelávania v zahraničí
(uskutočnené propagácie):
a) na Ukrajine: v Užhorode, Perečíne, Serednom a Storožnici
- b) v Srbsku: v Báčskom Petrovci, Novy Sad, Kovačica
- c) v Maďarsku: Slovenské gymnázium Békešská Čaba
- d) v Rumunsku - na Teoretickom lýceu Jozefa Kozáčeka v Bodonoši a na Teoretickom
lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku
- využívanie kontaktov s krajanskou komunitou (naposledy vystúpenie prodekana pre
rozvoj v slovenskom vysielaní Maďarského rozhlasu – 6.11.2017, spolupráca
s krajanmi v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku)
- zaslanie ponuky štúdia na veľvyslanectvá a kultúrne centrá
- zmluvná spolupráca s jazykovou školou IC-Centre (úloha: získavať najmä
frekventantov z kurzov slovenčiny pre štúdium práve na FF)
- socializácia vzťahov slovenskí-zahraniční študenti - podujatie ukrajinských študentov
pre slovenských študentov Mosty, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2017 (aj
s mediálnou odozvou v RTVS)
7. Mediálne vystúpenia našich odborníkov – doteraz máme oficiálne registrovaných 22
vystúpení v rozličných masovokomunikačných prostriedkoch (rádiá, televízie a printové
denníky), najviac doc. Ivan Šuša, Dr. Anton Hruboň, doc. Július Lomenčík, doc. Pupiš
a i. Niektoré sa realizujú pravidelne (prof. Jaromír Krško a jeho relácia v rozhlasovom
vysielaní RTVS). Najviac informácií podľa našich dostupných štatistík odznelo, resp.
bolo uverejnených v RTVS a v denníku Pravda. Ďalšie vystúpenia sa týkali úspechov
našich študentov, športovcov či absolventov.
8. Propagácia v univerzitnom časopise Spravodajca UMB – nielen do vnútra
univerzity, ale aj smerom navonok (keďže časopis je distribuovaný aj do externého
prostredia)
9. Ďalšie formy propagácie smerom k študentom (cieľová skupina):
- súťaže – doteraz dve uskutočnené súťaže (vedomostná súťaž o FF UMB – pri príležitosti
25. výročia vzniku našej univerzity, Vymysli motto FF), určené nielen pre študentov FF
UMB, ale aj pre širší okruh (akcia bola propagovaná na sociálnych sieťach, hlavnej
stránke fakulty atď.)
- Facebook FF UMB („FF UMB. Oficiálna stránka“ má takmer 1500 členov) – aktuálne
informácie o dianí na fakulte, jednotlivých katedrách a na univerzite
- prednášky našich odborníkov na rôznych akciách a na stredných školách (kontinuálne)
- aktivity jednotlivých katedier FF UMB (vedecké, popularizačné, športové atď.), ktoré
presiahli katedrový kontext – Univerzitná noc literatúry, viaceré športové aktivity
Katedry telesnej výchovy a športu (existencia Hokejového klubu UMB), Letná
krajanská univerzita a i.

97

- športové a kultúrne akcie pre potenciálnych zahraničných študentov z IC-Centre Banská
Bystrica (minulý rok sa uskutočnilo divadelné predstavenie v Bratislave a výlet do
Vysokých Tatier – v spolupráci s OZ Humanitas)
- pripravujeme spoty a videá, ktoré sa dostanú na našu fakultnú stránku a na Youtube
v roku 2018
- pripravujeme vydanie brožúry o FF UMB (v tomto čase je v tlači), ktorá atraktívnejším
spôsobom informuje o možnostiach štúdia na FF UMB a o ďalších mimoškolských
aktivitách. Brožúra bude slúžiť zároveň aj ako poznámkový notes.
10. aktivity, ktoré poukazujú na prepojenie štúdia a praxe
Na veľtrhoch vzdelávania sa potenciálni záujemcovia o štúdium začínajú viac pýtať na
programy, ktoré prepájajú štúdium a prax. V ponúkanom portfóliu FF UMB ide najmä
o tie programy, ktoré vznikli v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB a tzv.
jazykovými katedrami na FF UMB. Ide o programy Nemčina pre preklad
v hospodárskej praxi, analogicky programy Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
a Románske jazyky pre preklad v hospodárskej praxi (v akreditácii). V priebehu roka
2017 sme tiež pripravovali pôdu pre uskutočnenie stretnutia s prekladateľskými
agentúrami. To sa napokon uskutočnilo v roku 2018. Na našej fakulte sa v gescii
prodekana pre rozvoj a Katedry anglistiky a amerikanistiky stretlo 19 profesionálnych
prekladateľov a tlmočníkov, zástupcov spoločností a agentúr, združených v Asociácií
prekladateľských spoločností Slovenska a zástupcovia siedmich vysokých škôl
(Prepájanie vzdelávania s praxou a rozšírenie spolupráce medzi vzdelávacími
inštitúciami a prekladateľskými spoločnosťami.) Išlo vôbec o prvé stretnutie svojho
druhu, ktoré si dalo za cieľ zjednotiť jednotlivé jazykové pracoviská na fakultách
v oblasti odbornej praxe študentov a stáží a stanoviť si podmienky spolupráce
s prekladateľskými subjektmi. Zástupcovia prestížnych spoločností LIONBRIDGE,
LEXIKA/ATC SK, ASAP TRANSLATION, EXE, TRANSLATA predstavili doterajšie
skúsenosti so študentmi prekladateľstva a tlmočníctva, charakterizovali spoluprácu,
potreby, výzvy, ale aj rezervy, na ktorých je potrebné pracovať. Obe strany sa dohodli
na konkrétnych postupoch a zjednocovacích mechanizmoch medzi požiadavkami fakúlt
a prekladateľsko-tlmočníckej praxe.
Na fakulte sme tiež v roku 2017 dvakrát zorganizovali stretnutie s pracovnými
a prekladateľskými agentúrami, zo stretnutia sa nám najlepšie javí spolupráca so
spoločnosťou Lionbridge, s ktorou sme intenzívne začali spolupracovať. Kontakty
s touto organizáciou uvádzame aj ako príklad prepojenia štúdia a praxe pre
potenciálnych (budúcich) študentov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Spoločnosť
ponúka našim študentom odborné prednášky na konkrétnu tému z praxe (z oblasti
lokalizácie a prekladov), ďalej im ponúkajú trojdňovú skupinovú stáž v priestoroch
Lionbridge v Žiline (tá zahŕňa oboznámenie so spoločnosťou ako sú organizačná
štruktúra, náplň práce, poskytované služby, oboznámenie s jednotlivými procesmi
z oblasti prekladov a lokalizácie, oboznámenie s CAT nástrojmi, riešenie praktických
úloh z oblasti projektového manažmentu atď). Následne môžu absolvovať individuálnu
dvoj, resp. trojmesačná stáž, počas ktorej sú naši študenti pridelení do jednotlivých
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projektových tímov a pracujú ako projektoví koordinátori alebo jazykoví koordinátori.
Spolupráca má viacero výhod: študenti sa zoznámia s prostredím lokalizačnej
spoločnosti a s jej kultúrou, získajú praktické skúsenosti s riadením a realizáciou
projektov v lokálnych aj globálnych tímoch, vyskúšajú si komunikáciu s dodávateľmi
a zákazníkmi z celého sveta v cudzom jazyku, získajú presnejšiu predstavu o práci na
konkrétnej pozícii a naučia sa pracovať s CAT nástrojmi a softvérmi. Všetky tieto
informácie ponúkame ako príklad pre študentov, ktorí by chceli absolvovať na FF UMB
odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Na základe kontaktov z Univerzitného dňa kariéry UMB (17. október 2017) sme
ostali v spojení s vybranými firmami – ponúkli sme im našich potenciálnych študentov
pre vykonávanie praxe (prioritne študentov cudzích jazykov – teda podľa ponuky
uvedených firiem).
Celkovo je potrebné uvedené informácie komunikovať vhodnou formou (binárny
vzťah obsahu a formy) – a to nielen pri osobnom kontakte s potenciálnym študentom (veľtrhy,
Deň otvorených dverí a podobne), ale aj na webe fakulty a v brožúre o FF UMB. Informácie
o študijných programoch v informačno-reklamných brožúrach je potrebné radiť nie
„zvykovo“ či abecedne, ale podľa princípu obrátenej pyramídy – t. j. na začiatku atraktívne
a na prax orientujúce sa programy (cieľ: zaujať potenciálneho študenta). Za relevantné
považujeme zjednodušiť prvotné informácie (slogan, podstata), až neskôr prejsť
k detailnejším informáciám (v súčasnosti je študent zavalený od začiatku podrobnými
informáciami, v ktorých sa nedokáže orientovať). Aj preto sme okrem brožúry študijného
oddelenia pripravili aj marketingovo zaujímavú brožúru o študijných programoch FF UMB
(ktorú využijeme na propagáciu v roku 2018). Rovnako je potrebné venovať väčšiu pozornosť
katedrovým stránkam (smerom ku štúdiu a propagácii štúdia), aj keď v ostatnom čase vidíme
aj v tomto smere pozitívne zmeny.

Oblasť informačných technológií
Oddelenie IKT FF UMB smerom k zamestnancom a študentom FF UMB plnilo v roku
2017 nasledujúce funkcie a úlohy (kvôli prehľadnosti uvádzame v bodoch):
- zabezpečovanie odbornej výpomoci (prieskum trhu, konzultácie a odporúčania) pri
výbere ITK techniky pred nákupom a podieľanie sa na realizácii nákupov IKT
prostredníctvom elektronického systému
- zaškoľovanie užívateľov pri uvádzaní PC do prevádzky a priebežné poskytovanie
odbornej pomoci v otázkach
spojených s operačným systémom, využívaním
elektronickej pošty a webu
- zodpovednosť za inštaláciu a reinštaláciu operačných systémov, programov a softvéru
potrebného na výučbu
- zabezpečovanie, resp. vykonanie menších opráv a prehliadok technických zariadení (ak
nejde o akútny problém, požiadavku adresovať mailom vedúcemu IKT a v kópii
zamestnancom IKT s popisom problému)
- odstraňovanie počítačových vírusov
- zaškoľovanie katedrových koordinátorov pre prácu na webe a i.
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- podpísali sme zmluvu s firmou Web-Creators, s ktorou máme dobré skúsenosti pri
spolupráci na tvorbe web-stránky aj z predchádzajúceho obdobia (servis web-stránky
a správ servera FF UMB)
- nákup techniky prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS)
- odstraňovanie porúch pri problémoch s internetom a porúch možnej e-mailovej
komunikácie v rámci budovy FF UMB
- inventarizácia majetku IKT, návrhy na vyradenie IKT
- postupná obnova a zlepšenie technického stavu Auly Beliana (s cieľom zvýšenia jej
prenajímateľnosti) – nakúpené a inštalované nové mikrofóny a mixážny pult
- výmena pokazenej a nerentabilnej techniky na opravu v FF UMB
- profilaktika IT techniky a následná oprava
- zabezpečovanie akcií v rámci FF UMB a mimo FF UMB (ozvučovanie, technická
pomoc pri inštalovaní tlmočníckych kabínok, rôznych spoločenských podujatí a akcií)
- spravovanie kamerového systému na FF UMB
- spravovanie serverov, SW a licencií v rámci FF UMB
- spravovanie počítačových učební
- uskutočnili sme kontrolu notebookov na jednotlivých katedrách fakulty (kontrola
technického stavu, licencií, nasadenie nového operného systému a balíka Office 2016
(Office365) podporujúceho doménu UMB a antivírusovej ochrany, zabezpečenie
bezpečnosti systému aj vzhľadom na ochranu osobných údajov
- lektorská a školiteľská činnosť smerom k používateľom – pracovníci IKT uskutočnili tri
školenia o systéme Office 365 (kancelársky balík Office 365, cloudové úložisko
„OneDrive“ na zálohu, prácu a výučbu dokumentov v rámci FF UMB, Skype for
biznis – videokomunikačný systém s možnosťou teleprezentácie)
- vypracovali sme prehľadný systém technického zabezpečenia podujatí v priestoroch FF
UMB (ide o Metodické usmernenie č. 2/2017) – usmernenie a tlačivo je v časti Rozvoj
na stránke FF UMB

Dislokačná oblasť
V oblasti dislokácie by sme radi spomenuli zriadenie hispanistickej Knižnice profesora
Olerínyho, pôvodne presťahovanej z FF UMB Ružová ulica, FiF UMB). Ďalej sme v roku
2017 presťahovali PC-zostavy, projektory, plátna, plazmy, tabule a došlo k inštalácii
štruktúrovanej kabeláže.
Na rok 2018 je plánované presťahovanie posledných 14
tlmočníckych kabínok (7x2) a zriadenie novej tlmočníckej učebne na Tajovského 51
(predpoklad: učebňa č. F015).

Politika transparentnosti
Od septembra 2017 zverejňujeme na webovej stránke FF UMB Dokumenty
a smernice zápisnice zo všetkých zasadnutí Kolégia dekana FF UMB a Grémia dekana FF
UMB. K uvedeným dokumentom sa môže dostať zamestnanec FF UMB.
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Politika kvality
Prodekan pre rozvoj FF UMB je zároveň aj členom Rady kvality UMB. Na
Filozofickej fakulte boli v Grémiu dekana a v Kolégiu dekana FF UMB schválené ciele
kvality za rok 2017. Jednotlivé ciele sú zverejnené aj na výveskách jednotlivých katedier
a v časti Dokumenty a smernice (zaheslované) aj najnovšie ciele na rok 2018.

Projektová činnosť
V nasledujúcej časti prikladáme zoznam projektov v rámci jednotlivých operačných
programov (ostatné projekty a granty nájdete v časti Veda).
Operačný program Technická pomoc (EŠIF)
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Názov projektu: Aktivita 3 – Príprava nových kapacít pre EŠIF na UMB v rámci ŠP Európske
kultúrne štúdiá
Číslo projektu: OPTP-PO1-SC1-2016-11
Doba riešenia: 2017 – 2018
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: za Filozofickú fakultu: Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD.
Anotácia projektu: Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej
úrovni. Predmet bude priradený k študijnému odboru Cudzie jazyky a kultúry, k študijnému
programu Európske kultúrne štúdiá a profilovému modulu Európa 1. Základným cieľom
predmetu je osvojenie kľúčových interkultúrnych kompetencií v rámci interkultúrnej
komunikácie a ich implementácia do oblasti politiky súdržnosti na regionálnej i európskej
úrovni.
Dotácie MŠVVaŠ SR na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Katedra filozofie
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Aktivita II.2 Filozofia
Číslo projektu: 002UMB-2/2016
Doba riešenia: 2017 – 2019
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.; Šedík Michal, Mgr., PhD.;
Schmidt Martin, Mgr., PhD.
Anotácia projektu: Cieľom je vytvorenie spoločného študijného programu druhého stupňa
v trilaterálnej spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB, Filozofickou fakultou
Ostravskej univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity
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v Katoviciach (WNS UŚ). Projekt sa od roku 2018 rozširuje o prípravu spoločného študijného
programu filozofie v druhom stupni vysokoškolského štúdia v partnerstve s Univerzitou
Hradca Králové a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Program bude sledovať najmä
analytickú tradíciu v súčasnej filozofii.
Katedra histórie
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Aktivita II.1 Stredoeurópske historické štúdiá
Číslo projektu: 002UMB-2/2016
Doba riešenia: 2017 – 2019
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.; Dušan Škvarna, prof. PhDr.,
PhD.; Nagy Imrich, PhDr., PhD.
Anotácia projektu: Cieľom je vytvorenie nového spoločného študijného programu druhého
stupňa Stredoeurópske historické štúdiá. Na realizácii študijného programu sa okrem FF
UMB podieľajú dve zahraničné vysokoškolské pracoviská – Inštitút histórie Sliezskej
univerzity v Katoviciach (Poľsko) a Katedra histórie Ostravskej univerzity v Ostrave (Česko).
Študijný program má v domácom uniformnom vysokoškolskom prostredí poskytnúť
absolventom bakalárskych študijných programov v odbore Historické vedy (a im príbuzných
odborov) možnosť pokračovať v magisterskom stupni štúdiom špecializovaného študijného
programu zameraného na historické dedičstvo krajín strednej Európy (so zameraním na
Slovensko, Česko a Poľsko).
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov ba
UMB v Banskej Bystrici
Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda
Číslo projektu: 002UMB-/2016
Doba riešenia: 2017 – 2019
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: prof., PaedDr. P. Odaloš, CSc.; doc. PhDr. J. Klincková, CSc.;
prof., PaedDr. Patráš, CSc. (koordinátor)
Anotácia projektu: Cieľom projektu je inovácia existujúceho študijného programu 3. stupňa
všeobecná jazykoveda vytvorením podmienok pre akreditáciu spoločného ŠP v spolupráci FF
UMB s Ruskou štátnou pedagogickou univerzitou v Peterburgu (Ruská federácia). Zameranie
podprojektu: všeobecná jazykoveda, doktorandské štúdium (spoločný študijný program),
konzultačné stretnutia, výmenné pobyty, vedecká a publikačná spolupráca.
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Katedra slovanských jazykov
Názov projektu: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Aktivita II.4 Ruský jazyk
Číslo projektu: 002UMB-2/2016
Doba riešenia: 2017 - 2019
Spôsob zapojenia UMB: hlavný riešiteľ
Zodpovedný riešiteľ za UMB: Mgr. Anton Repoň, PhD.; Liashuk Viktória, doc. CSc.; Lizoň
Martin, Mgr., PhD.
Anotácia projektu: Spoločným menovateľom obsahovej inovácie predmetov Bc. a Mgr. štúdia
v študijnom programe ruský jazyka a kultúra (študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo)
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii sa má stať cieľová orientácia na
slovensko-ruské vzťahy v oblasti vzdelávania, spoločných vedeckovýskumných projektov
a obchodné vzťahy. Tá je daná výberom spolupracujúcej zahraničnej univerzity (Surgutstká
štátna univerzita, Surgut).

Oblasť ochrany osobných údajov
Filozofická fakulta UMB realizuje spracovanie osobných údajov a ich ochranu v zmysle
Zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochrane osobných údajov)
a Bezpečnostného projektu vypracovaného podľa zákona o ochrane osobných údajov pre
informačné systémy osobných údajov UMB (ďalej „BP“) z roku 2017.
V roku 2017 bezpečnostný manažment na Filozofickej fakulte UMB (ďalej FF UMB)
pozostával z týchto členov:
 Mgr. Martin Schmidt, PhD., bezpečnostný správca FF UMB do 14. 03. 2017,
 doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., bezpečnostný správca FF UMB od 15. 03. 2017
 Ing. Kamila Sklenková, PhDr. Mária Srnková (od 01. 05. 2017), zodpovedné
osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov na FF UMB,
 22 správcov aktív FF UMB.
Na FF UMB k 31. 12. 2017 spracúvalo osobné údaje 182 oprávnených osôb v 20
informačných systémoch.
V rámci zabezpečenia ochrany osobných údajov (ďalej „OÚ“) na FF UMB prebiehali
v roku 2017 nasledovné aktivity:
 revízia BP a dokumentov bezpečnostnej politiky v spolupráci so zhotoviteľkou diela
„Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov“, pani Bc. Tobiášovou-Kuzmovou.
Revíziou BP bol zdokumentovaný aktuálny stav spracúvania OÚ a zabezpečenia ochrany OÚ.
V zmysle BP boli pridelené aktíva v počte 22 do správy ich správcom a vedie sa inventár
rozdelenia aktív na FF UMB,
 vyhotovenie Správy o stave ochrany OU na FF UMB k 31. 12. 2016,
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 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novej Bezpečnostnej smernice UMB na ochranu
OU sa oprávnené osoby FF UMB, ktoré prichádzajú do styku s OÚ zúčastnili dňa 12. 9. 2017
preškolenia k ochrane OU a k uplatňovaniu pravidiel bezpečnostnej politiky zamestnancov,
 aktualizovanie záznamov o poučení oprávnených osôb FF UMB pri podstatných zmenách
ich pracovných náplní a oprávnení,
 realizovala sa kontrolná činnosť súvisiaca s dohľadom nad ochranou OU zameraná na
kontrolu personálnych opatrení (evidenciu oprávnených osôb, vyhotovenie záznamov
o poučení a záznamov o mlčanlivosti iných osôb), kontrola organizačných opatrení (evidencia
vstupov, kľúčov, kamerový monitorovací systém, kontrola organizačných opatrení pri
likvidácii OÚ v papierovej forme (postup, spôsob likvidácie, zápis), kontrola technických
opatrení zameraných na fyzickú ochranu aktív so zvýšeným stupňoch ochrany, kontrola
organizačných opatrení pri riadení aktív (rozdelenie aktív súčastí UMB, pridelenie aktív do
správy správcom, evidencia správcov aktív), záznamy z kontrol boli zaznamenané v Knihe
kontrol FF UMB za rok 2017,
 aktualizácia „Usmernenia k povinnostiam pre vstup a pobyt v objektoch budovy FF
a FPV UMB na Tajovského 40 a 51, prílohou usmernenia sú kľúčové matice pracovísk FF
UMB,
 postupy pri bezpečnostných incidentoch a zmenách bezpečnostného režimu upravuje
Bezpečnostná smernica v čl. 4.7. Bezpečnostné incidenty počas roka 2017 na FF UMB neboli
zaznamenané. Neboli zaznamenané ani bezpečnostné incidenty IT systémov FF UMB, ktoré
by mali za následok haváriu IT systému alebo únik osobných dát a s tým súvisiacu zmenu
bezpečnostného režimu,
 zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zodpovedných osôb FF UMB - účasť na odborných
seminároch k novému zákonu o ochrane OÚ a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU
2016/679 z 27. apríla 2016.

ZÁVERY
V oblasti propagácie fakulty je potrebné v roku 2018 naďalej propagovať študijné
programy a FF UMB v sekcii Uchádzači na oficiálnej internetovej stránke FF UMB, na
sociálnych sieťach, na veľtrhoch doma a v zahraničí, spolupracovať s vybranými médiami,
organizovať dni otvorených dverí a ďalšie podujatia, ktoré budú viesť k pozitívnej propagácii
fakulty.
Zároveň chceme intenzívnejšie spolupracovať s krajanskou komunitou v zahraničí,
s cieľom oslovovať potenciálnych študentov na štúdium na FF UMB.
Máme tiež záujem budovať sieť externých spolupracovníkov, ktorí budú participovať
na propagácii fakulty v zahraničí, využívať kontakty s jazykovými školami, s ktorými máme
zmluvnú spoluprácu.
Chceme spolupracovať s absolventmi FF UMB, zvýšiť mieru ich participácie na
vzťahoch absolvent-fakulta a využiť ich na propagáciu fakulty.
Jednou z úloh, ktorú chceme realizovať, je aj prepájanie štúdia a odbornej
(nepedagogickej) praxe spoluprácou fakulty s prekladateľskými a tlmočníckymi agentúrami,
športovými zväzmi, Klubom 500 a ďalšími firmami a organizáciami.
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Za nosnú úlohu považujeme tiež (v koordinácii s rektorátom UMB) zapojenie sa do
rozvojových projektov – a to v závislosti od možných výziev. V oblasti materiálno-technickej
stojí za pozornosť plánované zriadenie novej tlmočníckej učebne s kabínkami, je potrebné
začať s postupnou výmenou drevených tabúľ v učebniach FF UMB, nainštalovať plazmové
monitory vo vestibule fakulty s informáciami o štúdiu a rôznych aktivitách. V závislosti od
finančných prostriedkov máme záujem (aj v spolupráci s rektorátom UMB) investovať do jej
ozvučenia a teda zatraktívnenia pre ďalšie prenájmy.
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ZAMESTNANCI FAKULTY
Pedagogickí zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci (podľa titulov)
(vo fyzických osobách k 31. 12. 2017)
*MD, NV (materská dovolenka, neplatené voľno)
OA,
katedra
prof.
doc.
OA
asist.
PhD.
KAA
4
9
2
KEKŠ
1
1
4
KETA
2
1
3
KFI
2
2
4
KGE
1
3
6
KHI
2
3
6
KRO
1
4
9
KSJ
2
3
6
KSJK
3
2
4
KSLLV
1
2
4
KSŠE
3
7
KTR
1
3
KTVŠ
4
6
19
s p o l u : 19
35
84
2
v tom MD, NV
4
(vo fyzických osobách k 31. 12. 2016)
*MD, NV (materská dovolenka, neplatené voľno)
OA,
katedra
prof.
doc.
OA
asist.
PhD.
KAA
4
9
2
1
KEKŠ
1
2
4
KETA
2
1
3
KFI
2
2
4
KGE
1
3
6
KHI
2
3
6
KRO
1
4
8
3
KSJ
2
3
6
KSJK
2
3
4
KSLLV
1
2
4
KSŠE
3
6
KTR
1
3
KTVŠ
4
6
18
s p o l u : 18
37
81
5
1
v tom MD, NV
4
1

lektori
MŠ

1
1
1

3

spolu
15
6
6
8
11
11
15
12
9
7
10
4
29
143

v
tom
MD, NV*

1

1
1
1
4

lektori
MŠ

1
1
1

3

spolu
16
7
6
8
11
11
17
12
9
7
9
4
28
145

v
tom
MD, NV*

4

1

5

106

Nepedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci (31. 12.)

ORGANIZAČNÁ
ZLOŽKA
UMB

ROK 2016

ROK 2017

nepedagogickí zamestnanci – PPP*

nepedagogickí zamestnanci – PPP*

odborní

prevádzk.

centr.adm. admin.

SPOLU

odborní

prevádzk.

centr.adm. admin.

SPOLU

FF

6,25

28,42

19

9,6

63,27

6,25

27,66

19

8,6

61,51

SPOLU

6,25

28,42

19

9,6

63,27

6,25

27,66

19

8,6

61,51

* PPP - priemerný
prepočítaný počet
ORGANIZAČNÁ
ZLOŽKA
UMB

ROK 2016

ROK 2017

nepedagogickí zamestnanci – FO*

nepedagogickí zamestnanci – FO*

odborní

prevádzk.

centr.adm. admin.

SPOLU

odborní

prevádzk.

centr.adm. admin.

SPOLU

FF

7

34

19

10

70

7

33

19

9

68

SPOLU

7

34

19

10

70

7

33

19

9

68

* FO - fyzické osoby
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Zoznam pedagogických zamestnancov (k 31. 12. 2017)
Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA)
1. Bachledová Marianna Mgr. PhD.
2. Biloveský Vladimír doc. Mgr. PhD.
3. Djovčoš Martin PhDr. PhD.
4. Dove Michael Eliot Mgr.
5. Homolová Eva doc. PhDr. PhD.
6. Javorčíková Jana doc. PaedDr. PhD.
7. Jesenská Petra doc. PaedDr. PhD.
8. Kubuš Martin PhDr. PhD.
9. Ličko Roman Mgr. PhD.
10. Melicherčíková Miroslava PhDr. PhD.
11. Pliešovská Ľubica PhDr. PhD.
12. Štulajterová Alena PaedDr. PhD.
13. Vajdičková Renata PaedDr. PhD.
14. Vallová Elena PhDr. PhD.
15. Wood Arthur John Paul M. Phil.
Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ)
1. Hőhn Eva Mgr. PhD.
2. Hruboň Anton PhDr. PhD.
3. Kačiuškiené Genovaité prof. CSc.
4. Mešková Ľudmila doc. PhDr. PhD.
5. Pecníková Jana PhDr. PhD.
6. Poliak Peter Mgr. PhD.
Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA)
1. Ďurčík Vladimír doc. PhDr. PhD.
2. Fobel Pavel prof. PhDr. PhD.
3. Fobelová Daniela prof. PhDr. PhD.
4. Klimková Andrea PhDr. PhD.
5. Kováčová Daniela PhDr. PhD.
6. Kovaľová Daniela PhDr. PhD.
Katedra filozofických vied (KFI)
1. Cepko Jaroslav Mgr. PhD.
2. Sedová Tatiana prof. PhDr. CSc.
3. Schmidt Martin Mgr. PhD.
4. Šedík Michal Mgr. PhD.
5. Šlosiar Ján prof. PhDr. CSc.
6. Šuch Juraj doc. PhDr. PhD.
7. Taliga Miloš Mgr. PhD.
8. Wollner Ulrich doc. Mgr. PhD.
Katedra germanistiky (KGE)
108

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bohušová Zuzana doc. PhDr. PhD.
Dobrík Zdenko doc. PaedDr. PhD.
Ďuricová Alena doc. PhDr. PhD.
Gašová Zuzana Mgr. PhD.
Jurčáková Edita Mgr. PhD.
Lauková Jana Mgr. PhD.
Molnárová Eva PhDr. PhD.
Schechirow Christiane M.A.
Schulze Wolfgang prof. Dr.
Štefaňáková Jana Mgr. PhD.
Zemaníková Nadežda PhDr. PhD.

Katedra histórie (KHI)
1. Kmeť Miroslav doc. PaedDr. PhD.
2. Kožiak Rastislav PhDr. PhD.
3. Kunec Patrik Mgr. PhD.
4. Kurhajcová Alica Mgr. PhD.
5. Maliniak Pavol PhDr. PhD.
6. Mičko Peter doc. PhDr. PhD.
7. Nagy Imrich Mgr. PhD.
8. Škvarna Dušan prof. PhDr. PhD.
9. Šmigeľ Michal doc. PhDr. PhD.
10. Tomeček Oto PhDr. PhD.
11. Varinský Vladimír prof. PhDr. CSc.
Katedra romanistiky (KRO)
1. Arcangeli Massimo prof. Dr.
2. Belková Jana PhDr. PhD. (t. č. MD)
3. Ďurovková Dana Mgr. PhD.
4. Gutiérrez Rubio Enrique doc. Mgr. PhD.
5. Chalupa Jiří doc. Mgr. Dr.
6. Chovancová Katarína doc. PhDr. PhD.
7. Klimová Katarína Mgr. PhD.
8. Krejčí Katarína Mgr. PhD.
9. Křečková Vlasta doc. PhDr. CSc.
10. Laurent Christophe
11. Mesárová Eva Mgr. PhD.
12. Reichwalderová Eva Mgr. PhD.
13. Schmitt Francois Mgr. PhD.
14. Veselá Dagmar Mgr. PhD.
15. Zázrivcová Monika Mgr. PhD.

Katedra slovanských jazykov (KSJ)
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1. Brándisz Olha Mgr. CSc.
2. Jankovičová Milada PhDr. CSc.
3. Kováčová Marta doc. PhDr. PhD.
4. Liashuk Viktoria doc. CSc.
5. Lizoň Martin Mgr. PhD.
6. Olchowa Gabriela doc. Dr. PhD.
7. Račáková Anita Mgr. PhD.
8. Repoň Anton Mgr. PhD.
9. Schillová Kamila Mgr. PhD.
10. Sliwinski Wladyslaw prof. dr. hab. Dr.
11. Sugay Larisa Anatolievna prof. DrSc.
12. Waligórski Milosz
Katedra slovenského jazyka a komunikácie (KSJK)
1. Gálisová Anna Mgr. PhD.
2. Chomová Alexandra Mgr. PhD.
3. Klincková Janka doc. PhDr. PhD.
4. Krško Jaromír prof. Mgr. PhD.
5. Lomenčík Július doc. PaedDr. PhD.
6. Očenáš Ivan PaedDr. PhD.
7. Odaloš Pavol prof. PaedDr. CSc.
8. Patráš Vladimír prof. PaedDr. CSc.
9. Urbancová Lujza Mgr. Ph.D.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (KSLLV)
1. Bariaková Zuzana PaedDr. PhD.
2. Golema Martin prof. PaedDr. PhD.
3. Jakubík Henrich Mgr. PhD.
4. Jančovič Ivan doc. PhD.
5. Kubealaková Martina Mgr. PhD.
6. Pršová Eva Mgr. PhD.
7. Tatár Jozef doc. PaedDr. PhD.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie (KSŠE)
1. Bitušíková Alexandra doc. PhDr. CSc.
2. Darulová Jolana doc. PhDr. CSc.
3. Hofreiter Roman Mgr. PhD.
4. Chorvát Ivan doc. Mgr. M. A. CSc.
5. Koštialová Katarína PhDr. PhD.
6. Koza Beňová Kamila PhDr. PhD. (t. č. MD)
7. Krišková Zdena PhDr. PhD.
8. Majerová Dagmara Mgr. PhD.
9. Murin Ivan PhDr. PhD.
10. Souček Ivan Mgr. PhD.
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Katedra translatológie (KTR)
1. Čulenová Eva PaedDr. PhD.
2. Gyorgy Ladislav PhDr. PhD. (t. č. NV)
3. Huťková Anita PhDr. PhD.
4. Šuša Ivan doc. PhDr. Ph.D.
Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ)
1. Adamčák Štefan doc. PaedDr. PhD.
2. Bartík Pavol prof. PaedDr. PhD.
3. Bendíková Elena doc. PaedDr. PhD.
4. Beťák Boris PaedDr. PhD.
5. Čillík Ivan prof. PaedDr. CSc.
6. Görner Karol prof. PaedDr. PhD.
7. Izáková Andrea Mgr. PhD.
8. Jančoková Ľudmila prof. PaedDr. CSc.
9. Kollár Rastislav PaedDr. PhD.
10. Kompán Jaroslav PaedDr. PhD.
11. Kremnický Juraj Mgr. PhD.
12. Mandzák Peter PaedDr. PhD.
13. Mandzáková Martina PaedDr. PhD.
14. Michal Jiří doc. PaedDr. PhD.
15. Nemec Miroslav doc. PaedDr. PhD.
16. Novotná Nadežda doc. Mgr. PhD.
17. Opáth Lukáš PaedDr. PhD.
18. Palovičová Júlia PaedDr. PhD.
19. Pivovarniček Pavol PaedDr. PhD.
20. Popelka Jaroslav Mgr. PhD.
21. Pupiš Martin doc. PaedDr. PhD.
22. Pupišová Zuzana PaedDr. PhD. (t. č. MD)
23. Rošková Miroslava Mgr. PhD.
24. Rozim Robert PaedDr. PhD.
25. Sližik Miroslav PhDr. PhD.
26. Slováková Michaela Mgr. PhD.
27. Smoleňáková Natália Mgr. PhD.
28. Straňavská Stanislava PaedDr. PhD.
29. Výboh Andrej PaedDr. PhD.
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PRÍLOHY
Prílohy k vedeckovýskumnej činnosti
Príloha 1 Granty za rok 2017
Stručné informácie k jednotlivým zahraničným výskumným grantovým projektoch na
UMB v roku 2015 v nasledujúcej štruktúre:
- zodpovedný riešiteľ; spoluriešiteľská organizácia; spoluriešitelia; organizačná zložka;
grantová schéma; doba riešenia; abstrakt.
■ Názov projektu: An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative
action on gender and science (GENPORT)
Zodpovedný riešiteľ: Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.
Koordinátor: Fundacio per a la universitat oberta de Catalunya, Avenida Tibidabo 39,
Barcelona, Španielsko
Spoluriešiteľská organizácia: Portia Ltd, United Kingdom; Fondazione Giacomo Brodolini,
Italy; Örebro University, Sweden; GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences,
Germany
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc., PhDr. Katarína Koštialová, PhD., PhDr.
Kamila Beňová, PhD.
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: EC – 7th Framework Programme
Číslo projektu: 321485
Doba riešenia: 15.5.2013 - 14.05.2017
Abstrakt: Projekt sa zameriava na vybudovanie internetového portálu existujúcich databáz,
ako aj skončených projektov, publikovaných prác a realizovaných aktivít v oblasti rodu
(gender) vo vede. Súčasťou projektu je výskum a komparácia dosiahnutých výsledkov
rôznych EÚ iniciatív a projektov a ich vplyv na tvorbu a obsah národných a európskych
výskumných stratégií. Zahŕňa všetky vedy – prírodné a spoločenské vedy a humanitné vedy.
■ Názov projektu: PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities
and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE)
Zodpovedný riešiteľ: Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.
Koordinátor: University of Manchester, Spojené kráľovstvo
Spoluriešitelia: Hofreiter Roman, Mgr., PhD., Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.,
Koštialová Katarína, PhDr., PhD.
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: Horizont 2020
Doba riešenia: 1.5.2016 – 30.4.2019
Abstrakt: Cieľom projektu PROMISE je výskum úlohy mladých ľudí pri formovaní
spoločnosti v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Mladí ľudia sú často v popredí sociálnych,
kultúrnych a politických zmien, čo je výsledkom ich energie a kreativity, ale tiež ich
frustrácie z výziev, ktorým čelia. PROMISE si kladie za cieľ sledovať, ako mladí ľudia
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reagujú na nové výzvy a aké sú cesty k dosiahnutiu pozitívnej sociálnej zmeny. Cez
pochopenie skúseností, hodnôt a prístupov mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa
PROMISE pokúsi definovať bariéry aj príležitosti sociálnej angažovanosti a zapojenia
mladých ľudí.
■ Názov projektu: GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy
implementatiON (GENDERACTION)
Zodpovedný riešiteľ: Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.
Koordinátor: INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF
THE CZECH REPUBLIC PUBLIC RESEARCH INSTITUTION
Spoluriešiteľská organizácia:
Spoluriešitelia:
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: EC Horizon 2020
Číslo projektu: 741466
Doba riešenia: 01.04.2017- 31.03.2021
Abstrakt: Cieľom projektu je uľahčiť vytváranie sietí a výmenu medzi viacerými aj menej
skúsenými krajinami zameraných na rozvoj vedomostí a budovanie kapacít, kompetencií a
know-how v oblasti rodovej rovnosti. Vytvorená sieť bude mapovať, monitorovať a hodnotiť
vykonávanie akcií v rámci priority 4 rodovej rovnosti a uplatňovania rodového hľadiska na
vnútroštátnej úrovni; podporovať výmenu a vzájomné učenie sa medzi zástupcami
vnútroštátnych orgánov s cieľom dosiahnuť politickú koordináciu v rámci priority 4;
zabezpečí interaktívne školenia pre príslušné zainteresované strany, ako sú vnútroštátne
orgány, RFO a RPO a NKB s cieľom budovania kompetencie v priorite 4; poskytovať
strategické poradenstvo kľúčovým zainteresovaným stranám s cieľom dosiahnuť rodovú
rovnosť v oblasti výskumu a inovácií v Európe; podporovať začlenenie rodovej rovnosti do
medzinárodnej vedeckej spolupráce (podpora práce súvisiacej s ERA). Táto sieť bude úzko
spolupracovať s Helsinskou skupinou pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.
■ Názov projektu: Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s
Zodpovedný riešiteľ: Majerová Dagmara, Mgr. et Mgr. PhD.
Koordinátor: MULTIKULTURNI CENTRUM PRAHA, Z.S., PROKOPOVA 9, 130 00
PRAHA 3
Spoluriešiteľská organizácia: STOWARZYSZENIE PRACOWNIA ETNOGRAFICZNA
IM. WITOLDA DYNOWSKIEGO, Poland; JARIT ASOCIACIÓN CIVIL, Spain
Spoluriešitelia: –
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: EC – Europe for Citizens, Strand 1: European Remembrance
Číslo projektu: 589247-CITIZ-1-2017-1-CZ-CITIZ-REMEM
Doba riešenia: 1.8.2017-31.1.2019
Abstrakt: This project is going to document all manifestations of resistance against
authoritarian regimes, including a wide spectrum of activities. It ranges from criticising the
regime through independent journalism or artworks, to armed combat of guerrilla groups
during the Spanish civil war or WWII. It will show more diverse forms of resistance toward
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the pre-war and war-era authoritarian regimes in terms of gender, religious, and ethnic
diversity of its protagonists (e.g. women, children, Romani, Jews). It is vital to discuss the
origins of authoritarian tendencies in history and today.
■ Názov projektu: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical
ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the
synthesis of the best European experiences (RUINS)
Zodpovedný riešiteľ: Murín Ivan, PhDr., PhD.
Koordinátor: Lublin University of Technology, Poľsko
Spoluriešiteľská organizácia: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA,
Chorvátsko; Grad Zadar, Chorvátsko; ICOMOS – POLSKA, Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, Poľsko; Mestna občina Velenje, Slovinsko;
Venetian Heritage Cluster, Taliansko; Consiglio Dei Comuni e Delle Regioni D’europa
Federazione Regionale Del Veneto, Taliansko; SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi
Territoriali per l’Innovazione, Taliansko
Spoluriešitelia: Mgr. Ivan Souček, PhD., Majerová Dagmara, Mgr. et Mgr. PhD.
Organizačná zložka: Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
Grantová schéma: EC – INTERREG Central Europe
Číslo projektu: CE902
Doba riešenia: 1.6.2017 – 31.5.2020
Abstrakt: Projekt sa snaží dať druhý život stredovekým ruinám cez moderný manažment
a ich opätovné využitie na súčasné, spoločenské účely pri zachovaní ich historických hodnôt.
Vytvára nový integrovaný model, ktorý zohľadňuje aspekty manažmentu, moderné opätovné
použitie a uchovávanie. Činnosti spájajú výskumné úlohy súvisiace s dokumentáciou
a hodnotením technického stavu zrúcaniny, úlohy spojené s ochranou ruín a predovšetkým so
zameraním na súčasné využívanie a moderné riadenie historických ruín.
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Príloha č. 2 Projekty FF UMB v roku 2017

Projekty Filozofickej fakulty UMB v roku 2017 – výskumné a nevýskumné domáce a zahraničné
projekty
Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

Kated
ra

Americké
veľvyslanectvo

KAA

APVV

KGE

APVV

KSŠE

CEEPUS

KFI

CEEPUS

KGE

CEEPUS

KHI

COST

KSŠE

KEGA

KAA

KEGA

KETA

KEGA

KFI

Priezvisko, meno
a tituly zodpovedného
riešiteľa projektu
Biloveský Vladimír, doc.
Mgr., PhD.
Ďuricová Alena, doc.
PhDr., PhD.

Názov projektu

Translation Soirees
Od konvencií k normám prekladu v
právnom diskurze
Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako
zdroj udržateľného rozvoja slovenského
vidieka

Číslo projektu

Obdobie riešenia
projektu

Spoluriešiteľ /
Vedúci riešiteľ

Celková
hodnota

SLO10016GR057

1.10.2016-31.5.2017

V

0

APVV-0226-11

01.10.2013 - 30.09.2017

S

11516

1.7.2017 - 30.6.2021

S

7576

2017-2018

V

0

2017-2018

S

0

2017-2018

V

0

8.4.2016-7.4.2020

S

0

1.1.2017-31.12.2019

V

2039

1.1.2016-31.12.2018

V

4035

1.1.2016-31.12.2018

V

2289

Bitušíková Alexandra,
doc. PhDr., CSc.
APVV-16-0115
Wollner Ulrich, doc. Mgr.,
CIII-SK-1206-01-1718
PhD.
Philosophy
(Umbrella)
*e-Bologna* - Network for Translation
Studies and Transcultural Communication
Bohušová Zuzana, doc.
Programmes in Central, Eastern and SouthPhDr., PhD.
Eastern Europe
CIII-AT-0119-12-1718
Kurhajcová Alica, Mgr.,
Idea of Europe in Europea Culture, History
PhD.
and Politics
CIII-CZ-0029-13-1718
ENRESSH – The European Network for
Bitušíková Alexandra,
Research Evaluation in the Social Sciences COST Action No. CA15137
doc. PhDr., CSc.
and the Humanities
(MoU:OC-2015-1-19837)
Javorčíková Jana, doc.
(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a
PaedDr., PhD.
kultúrny fenomén v ére gobalizácie
033UMB-4/2017
Kovaľová Daniela, PhDr., Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z
PhD.
profesijných etík
017UMB-4/2016
Schmidt Martin, Mgr.,
Vysokoškolská učebnica kritického myslenia
PhD.
s elektronickou podporou
010UMB-4/2016
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KEGA

KHI

Nagy Imrich, Mgr., PhD.

KEGA

KRO

Chovancová Katarína,
doc. PhDr., PhD.

KEGA

KTVŠ

Adamčák Štefan doc.
PaedDr., PhD.

KEGA

KTVŠ

Izáková Andrea, Mgr.,
PhD.

KEGA
Medzinárodný
vyšehradský
fond
Medzinárodný
vyšehradský
fond
Medzinárodný
vyšehradský
fond
Medzinárodný
vyšehradský
fond
SAV - Centrum
excelentnosti

KTVŠ

Kompán Jaroslav,
PaedDr., PhD.

KEKŠ

Hruboň Anton, PhDr.,
PhD.

KEKŠ

Pecníková Jana, PhDr.,
PhD.

Univerzitná
agentúra pre
frankofóniu

KRO

KT
KHI

KRO

Kultúrne a historické pozadie vzniku
latinských diel slovenskej proveniencie v
období baroka
Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a
výučba odborných cudzích jazykov na
vysokých školách technického zamerania
Globálny polohový systém ako inovatívny
prvok v pohybových aktivitách žiakov a
žiačok základných škôl realizovaných v
prírodnom prostredí
Tvorba učebných textov a učebných
pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej
výchovy na základných a stredných školách
so zameraním na športovú hru basketbal
Outdoorové aktivity, športy a špecifiká
pobytu v prírode (učebnica pre školy a
odbornú verejnosť)
Migration flows from and within the V4
countries and their impact on current
identity of the region

In Between?
The communist past as perceived by
Reichwalderová Eva,
current students studying at universities in
Mgr., PhD.
the Visegrad states
Languages of V4 Countries in Modern
Huťková Anita, PhDr.,
Europe (Language as a Tool to Express and
PhD.
Shaping of Identity)
Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny
Tomeček Oto, PhDr., PhD. prierezový pohľad na fenomén hradov
Centrum univerzitných úspechov (CRU):
Tandem, bilingvizmus a vytváranie
odborných vedomostí: prístup FLE/FOS v
Schmitt Francois, Mgr.,
kontakte s jazykmi strednej a východnej
PhD.
Európy

016TTU-4/2017

1.1.2017-31.12.2019

S

1302

010TU Z-4/2017

1.1.2017-31.12.2019

S

742

021UMB-4/2015

01.01.2015-31.12.2017

V

2357

026UMB-4/2017

1.1.2017-31.12.2019

V

1718

044UMB-4/2016

1.1.2016-31.12.2017

V

2152

61500019

16.2.2016-31.12.2018

V

2243

21640033

1.3.2017-28.2.2018

S

0

21720115

2.10. 2017 - 31.10.2018

S

0

Standard grant: 21520090

07.01.2016-31.12.2016

V

1302,35

Zmluva č. III/1/2013

1.10.2013-30.9.2017

S

0

BECO-2012-72

11.10.2012-31.7.2018

V

1000
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VEGA

KAA

Biloveský Vladimír, doc.
Mgr., PhD.

VEGA

KEKŠ

Hruboň Anton, PhDr.,
PhD.

VEGA

KEKŠ

VEGA

KETA

VEGA

KFI

VEGA

KFI

VEGA

KFI

VEGA

KFI

VEGA

KFI

VEGA

KGE

VEGA

KHI

VEGA

KHI

VEGA

KHI

Mešková Ľudmila, doc.
PhDr., PhD.
Fobel Pavel, prof. PhDr.,
PhD.
Sedová Tatiana, prof.
PhDr., CSc.

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho
priestoru II. Fakty, javy a osobnosti
prekladových aktivít v slovenskom
kultúrnom priestore. a podoby ich
fungovania v ňom
Prienik ideí fašizmu do politickej kultúry
Slovenska v 20. - 40. rokoch 20. storočia,
ich etablovanie a variácie v kontexte
európskeho vývoja
Kultúrna inteligencia ako dôležitý
predpoklad konkurencieschopnosti
Slovenska v globálnom prostredí
Post-fundacionalizmus ako perspektíva v
(aplikovanej) etike

Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii
Právo na nezávislý život a začlenenie do
Sedová Tatiana, prof.
spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu
PhDr., CSc.
sociálnej a politickej filozofie
Formulácia a reformulácia zmyslu života
Šlosiar Ján, prof. PhDr.,
človeka v jeho hodnotovom systéme
CSc.
(filozofické skúmania)
Aký je metodologický účel platnej
Taliga Miloš, Mgr., PhD.
argumentácie?
Wollner Ulrich, doc. Mgr., Vznik, formovanie a premeny významu
PhD.
pojmu fronésis v antickej filozofii
Dobrík Zdenko, doc.
Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná
PaedDr., PhD.
komunikácia
Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii
Kmeť Miroslav, doc.
slovenského národnoemancipačného
PaedDr., PhD.
hnutia v druhej polovici 19. storočia
Kožiak Rastislav, PhDr.,
Diplomacia a riešenie konfliktov v
PhD.
stredoveku (7.-13. storočie).
Maliniak Pavol, PhDr.,
Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a
PhD.
novoveku (sondy do problematiky v

2/0200/15

2015-2018

S

0

1/0655/17

1.1.2017-31.12.2019

V

3850

1/0934/16

1.1.2016-31.12.2018

S

0

1/0187/16

1.1.2016-31.12.2018

V

4460

2/0017/16

1.1.2016-31.12.2019

S

0

1/0132/17

1.1.2017-31.12.2019

V

5773

1/0068/17

1.1.2017-31.12.2019

V

5368

1/0617/17

1.1.2017-31.12.2019

V

4165

1/0416/15

1.1.2015-31.12.2017

S

0

1/0326/16

1.1.2016-31.12.2018

V

2406

1/0563/17

1.1.2017-31.12.2019

V

6000

1/0427/14

1.1.2014-31.12.2017

S

0

1/0095/17

1.1.2017-31.12.2019

V

4111
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slovenskom kontexte)

VEGA

KHI

Mičko Peter, doc. PhDr.,
PhD.

VEGA

KHI

Nagy Imrich, Mgr., PhD.

VEGA

KHI

Škvarna Dušan, doc.
PhDr., PhD.

VEGA

KHI

Šmigeľ Michal, doc.
PhDr., PhD.

VEGA
VEGA

VEGA

VEGA

VEGA

VEGA
VEGA
VEGA

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja
Slovenska 1942 - 1945
Erazmus Rotterdamský a Slovensko
(distribúcia ideí zaalpského humanizmu na
území Slovenska v 16. - 17, storočí
Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii
1848/49: očakávania, programy, aktivity,
výsledky
Banderovci na Slovensku: propagandistické
rejdy, antisovietska a protikomunistická
činnosť (1945 - 1948)

Identifikácia a podoby protikomunistického
Varinský Vladimír, prof.
odboja na Slovensku v historickom
KHI PhDr., CSc.
kontexte krajín bývalého východného bloku
Virostková Anna, PhDr.,
Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v
KHI PhD.
období socialistického experimentu
Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a
diachrónii: západoslovanský a
KSJ Liashuk Viktoria, doc. CSc. východoslovanský kontext
Vplyv aktuálnych smerov lingvistického
výskumu na jazykovednú terminológiu (v
Olchowa Gabriela, Mgr., slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom
KSJ PhD.
pláne)
Manipulačno-komunikačné koncepcie v
Odaloš Pavol, prof.
persuazívnych slovenských a chorvátskych
KSJK PaedDr., CSc.
mediálnych diskurzoch
Literatúra ako literárne konanie a jej
konceptualizácia v kľúčových metaforách
KSLLV Jančovič Ivan, doc., PhD. vzdelávacieho systému
Kubealaková Martina,
KSLLV Mgr., PhD.
Literárne podoby migrácie
Chorvát Ivan, doc. Mgr.
Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku
KSŠE M.A., CSc.
vo vývojovej a komparatívnej perspektíve

2/0043/16

1.1.2016-31.12.2019

S

5559

1/0835/15

01.01.2015-31.12.2017

V

2882

1/0612/16

1.1.2016-31.12.2018

V

1066

1/0849/17

1.1.2017-31.12.2019

V

5958

1/0581/15

01.01.2015-31.12.2017

V

5285

2/0059/14

1.1.2014-31.12.2017

S

0

1/0118/17

1.1.2017-31.12.2019

V

5075

1/0180/17

1.1.2017-31.12.2019

S

0

1/0179/15

01.01.2015-31.12.2017

V

4836

1/0590/16

1.1.2016-31.12.2018

V

3053

1/0157/17

1.1.2017-31.12.2019

V

4801

1/0641/15

01.01.2015-31.12.2017

V

2955
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Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte
nových rozvojových trendov: etnologická
perspektíva

1/0074/16

1.1.2016-31.12.2018

V

3543

Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity

1/0655/15

01.01.2015-31.12.2017

V

3192

1/0551/16

1.1.2016-31.12.2018

V

7023

1/0606/15

01.01.2015-31.12.2017

V

2702

1/0242/17

1.1.2017-31.12.2018

V

6113

1/0571/16

1.1.2016-31.12.2018

V

2366

1/0490/17

1.1.2017-31.12.2019

V

2525

1/0529/16

1.1.2016-31.12.2018

S

0

1/0795/15

01.01.2015-31.12.2017

V

4686

Mandzák Peter, PaedDr.
PhD.
Pupiš Martin, doc.
PaedDr., PhD.
Pupišová Zuzana,
PaedDr., PhD.

Hybridita v jazyku, texte a translácii
Postoje žiakov 2. stupňa základných škôl k
telesnej a športovej výchove v intenciách
školských vzdelávacích programov
Pohybová aktivita ako prevencia funkčných
porúch oporného a pohybového systému
stredoškolákov
Vplyv tréningu na pohybové schopnosti,
telesný a funkčný vývin 5-6 ročných detí
Miesto turistiky a športovo - pohybových
aktivít v prírodnom prostredí v spôsobe
života seniorov
Účinnosť športovej prípravy klubových a
reprezentačných basketbalových družstiev
v závislosti od veku a pohlavia
Biorytmy, významný fenomén životného
štýlu populácie
Intervenčný program BUBO a rozvoj
pohybových schopností žiakov základných
škôl
Optimalizácia tréningového a súťažného
zaťaženia v individuálnych športoch
Štruktúra športového výkonu a
optimalizácia zaťaženia v plávaní a triatlone

1/0761/16

1.1.2016-31.12.2018

V

1415

1/0414/15

01.01.2015-31.12.2017

V

3769

1/0788/16

1.1.2016-31.12.2018

V

5159

Rošková Miroslava, Mgr.,
PhD.
Sližik Miroslav, PhDr.
Mgr. PhD.

Vzťah agresivity a vybraných osobnostných
charakteristík športovcov v súvislosti k
športovému zameraniu, výkonnosti a veku
Psycho-fyziologická diagnostika stresu v
rámci pred-štartových stavov v úpolových

1/0760/16

1.1.2016-31.12.2018

V

2767

1/0931/16

1.1.2016-31.12.2017

V

1743

Koštialová Katarína, PhDr.
PhD.
Krišková Zdenka, PhDr.,
PhD.
Huťková Anita, PhDr.
PhD.

VEGA

KSŠE

VEGA

KSŠE

VEGA

KT

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

Bendíková Elena, doc.
PaedDr., PhD.
Čillík Ivan, prof. PaedDr.,
CSc.

VEGA

KTVŠ

Gorner Karol, prof.
PaedDr. PhD.

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

VEGA

KTVŠ

Bartík Pavol, prof.
PaedDr., PhD.

Izáková Andrea, Mgr.,
PhD.
Jančoková Ľudmila, prof.
PaedDr.,CSc.
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športoch

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

Úrad vlády SR

7. RP

Horizont 2020

Horizont 2020
EACEA Europe for
Citizens

Tvorba a inovácia spoločných a
cudzojazyčných študijných programov na
Wollner Ulrich, doc. Mgr., Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
KFI PhD.
Aktivita II.2 Filozofia
Tvorba a inovácia spoločných a
cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Kožiak Rastislav, PhDr.,
Aktivita II.1 Stredoeurópske historické
KHI PhD.
štúdiá
Tvorba a inovácia spoločných a
cudzojazyčných študijných programov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
KSJ Repoň Anton, Mgr., PhD. Aktivita II.4 Ruský jazyk
Tvorba a inovácia spoločných a
cudzojazyčných študijných programov na
KSJL - Patráš Vladimír, Prof.,
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
KSJK PaedDr., CSc.
Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda
Interkultúrne kompetencie v politike
Mešková Ľudmila, doc.
súdržnosti na regionálnej a európskej
KEKŠ PhDr., PhD.
úrovni
GENPORT – An internet portal for sharing
Bitušíková Alexandra,
knowledge and inspiring collaborative
KSŠE doc. PhDr., CSc.
action on gender and science
PROMoting youth Involvement and Social
Engagement: Opportunities and challenges
Chorvát Ivan, doc. Mgr.
for "conflicted" young people across
ISKŠ M.A., CSc.
Europe (PROMISE)
GENDer equality in the ERA Community To
Bitušíková Alexandra,
Innovate policy implementatiON
KSŠE doc. PhDr., CSc.
(GENDERACTION)

KSŠE

Majerová Dagmara, Mgr.
et Mgr. PhD.

Democracy on the Brink. Historical lessons
from the late 1930s

002UMB-2/2016

2017-2019

V

0

002UMB-2/2016

2017-2019

V

0

002UMB-2/2016

2017-2019

V

0

002UMB-2/2016

2017-2019

V

0

OPTP-PO1-SC1-2016-11

2017-2018

S

0

321485

15.5.2013 - 14.05.2017

S

411,39

Horizont-2020-Young
Society-693221

2016/05/01-2019/04/30

S

30219,91

741466

01.04.2017- 31.03.2021

S

11358,33

589247-CITIZ-1-2017-1CZ-CITIZ-REMEM

1.8.2017-31.1.2019

S

3920
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INTERREG
Central
Europe
EC, DG Home
Affairs Migration,
Asylum
Štátna zmluva
Department
of Culture,
Heritage and
the Gaeltacht,
Dublin,
Ireland
OP Výzkum,
vývoj a
vzdělávání

KSŠE

KSŠE
KAA

Murín Ivan, PhDr., PhD.

Bitušíková Alexandra,
doc. PhDr., CSc.
Biloveský Vladimír, doc.
Mgr., PhD.
Mgr. Anna Slatinská, PhD.

RUINS: Sustainable re-use, preservation
and modern management of historical
ruins in Central Europe - elaboration of
integrated model and guidelines based on
the synthesis of the best European
experiences

CE902

1.6.2017-31.5.2020

S

879,95

Mobile Identities – Migration and
Integration in Transnational Communities

30-CE-0586552/00-29

1.1.2014-30.6.2015

S

2724,65

08.Р28.11.0042

2016-2020

S

0

2016-2019

V

1040

1.4.2017-30.9.2022

S

0

Nová ruská univerzita
Projekt ILS (výučba írskeho jazyka)

KAA

KTVŠ

Pupiš Martin, doc.
PaedDr., PhD.

Masarykova univerzita 4.0

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_01
5/0002418
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