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FILOZOFICKÁ FAKULTA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O FAKULTE
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Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
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prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., do 31. 5. 2018
doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., od 1. 6. 2018 – 19. 11. 2018
Mgr. Lujza Urbancová, PhD., od 20. 11. 2018
prodekan/ka pre medzinárodné vzťahy

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD., do 19. 11. 2018
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD., od 20. 11. 2018
prodekan/ka pre pedagogickú činnosť

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., do 19. 11. 2018
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD., od 20. 11. 2018
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doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., do 19. 11. 2018
Mgr. Lujza Urbancová, PhD., od 20.11.2018
prodekan/ka pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Tajomníčka

Ing. Ingrid Bottková
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VEDECKÁ RADA FAKULTY
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD., do 31. 8. 2018
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., od 1. 9. – 30. 10. 2018
Mgr. Martin Schmidt, PhD., od 1. 11. 2018
predseda vedeckej rady, dekan fakulty
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
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.
Zástupkyňa AS FF v RVŠ SR
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Členovia
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.,
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD,
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Mgr. Miloš Taliga, PhD.
PhDr. Ingrid Balážová
Študentská časť AS FF UMB
Bc. Simona Šedovičová
Členovia
Bc. Nikola Blahušiaková
Bc. Erik Ilko
Bc. Radka Šťastná
Mgr. Lukáš Moravec

Zástupcovia FF v AS UMB
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Mgr. Lukáš Moravec
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VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Hodnotenie pedagogickej činnosti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici za rok 2018 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. V rámci
akreditovaných študijných programov bolo 57 študijných programov v externej forme
pozastavených v roku 2015 a 33 študijných programov v externej forme v roku 2016.
V roku 2018 bolo na FF UMB priznaných 9 nových práv uskutočňovať štúdium:
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (1. stupeň v dennej forme štúdia), románsky jazyk
pre preklad v hospodárskej praxi (1. stupeň v dennej forme štúdia), prekladateľsko-tlmočnícke
štúdiá v kombinácii (1. stupeň v dennej forme štúdia), filozofia – francúzsky jazyk a kultúra
(2. stupeň v dennej forme štúdia), etnológia – filozofia (1. stupeň v dennej forme štúdia),
etnológia – história (1. stupeň v dennej forme štúdia), stredoeurópske historické štúdiá
(2. stupeň v dennej forme štúdia), filozofické štúdiá (2. stupeň v dennej forme štúdia), taliansky
jazyk a kultúra v kombinácii (2. stupeň v dennej forme štúdia). S platnosťou k 1. 1. 2018 bolo
na FF UMB na základe žiadosti zaslanej na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zrušených 6 práv, k 31. 8. 2018 skončila platnosť jedného ďalšieho práva. K 31. 12. 2018
žiadala FF UMB o zrušenie ďalších 17 práv v študijných programoch, v ktorých nemá
evidovaných študentov.
V prípade 56 študijných programov na FF UMB, ktoré mali priznané práva s časovým
obmedzením na štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že išlo o nové študijné programy,
bol v súlade s § 35 ods. 5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelený status práv bez časového
obmedzenia s označením práva ex offo s platnosťou od 30. 11. 2018.
Tabuľka 1 Počet akreditovaných študijných programov k 31. 12. 2018

Stupeň

Z toho pozastavených
D

1.
2.
3.
Spolu

52
45
11
108

HIK*

7

E
18
16
18
52

Spolu
70
61
29
160

D

E

Spolu

1
0
0
1

10
10
7
27

11
10
7
28

0

Vysvetlivky:
HIK – Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesorov
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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 sú 3 študijné programy (z 59), 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. 2018
1. stupeň
Počet ŠP/z toho bez
pokračovania
v 2. stupni štúdia

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

3. stupeň
Počet ŠP

Počet
ŠP
spolu

učiteľstvo akademických predmetov

7

0

7

0

0

14

učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov

3

0

3

0

0

6

prekladateľstvo a tlmočníctvo

17

0

13

0

2

32

šport

2

2

0

0

0

2

etika

1

0

1

0

2

4

história

2

0

3

0

0

5

filozofia

1

0

2

0

0

3

cudzie jazyky a kultúry

1

0

1

0

2

4

muzeológia

1

0

0

0

0

1

slovenský jazyka a literatúra +
prekladateľstvo a tlmočníctvo

4

0

4

0

0

8

učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov + šport

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

Názov študijného odboru
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športová kinantropológia

0

0

0

0

2

2

literárna veda

0

0

0

0

2

2

etnológia

1

1

0

0

0

1

etnológia – filozofia

1

0

0

0

0

1

etnológia – história

1

0

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

59

3

51

0

22

132

Najvyšší záujem zo strany uchádzačov o štúdium na FF UMB v akademickom roku
2018/19 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.

Podiel prihlásených

Počet zapísaných

Počet prijatých

Počet zúčastnených

Študijný program –
kombinácia študijných
programov

Počet prihlásených

Študijný odbor

Plán prijatia

P. č.

Forma štúdia

Tabuľka 3 Záujem o štúdium na FF UMB v akademickom roku 2018/19 – 1. stupeň
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1.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
španielsky jazyk a kultúra

D

15

45

45

38

24

3,00

2.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
nemecký jazyk a kultúra

D

15

44

44

37

18

2,93

3.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
ruský jazyk a kultúra

D

15

37

37

35

23

2,47

4.

slovenský jazyk a literatúra
prekladateľstvo

slovenský jazyk a literatúra
– anglický jazyk a kultúra

D

15

36

36

31

18

2,40

5.

učiteľstvo akademických
predmetov

D

10

23

23

20

14

2,30

6.

učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných

učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo telesnej
výchovy a trénerstvo

D

60

124

99

87

77

2,07

7.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo
história

D

10

18

18

14

4

1,80

8.

cudzie jazyky a kultúry

D

20

34

34

31

24

1,70

9.

prekladateľstvo
a tmočníctvo

slovenčina
v lingvokultúrnej
kompetencii zahraničných
študentov
španielsky jazyk a kultúra
– ruský jazyk a kultúra

D

3

5

5

5

2

1,67

10.

prekladateľstvo
a tmočníctvo

španielsky jazyk a kultúra
– taliansky jazyk a kultúra

D

3

5

5

5

2

1,67

anglický jazyk a kultúra –
história

V akademickom roku 2018/19 uchádzači o štúdium v 1. stupni štúdia prejavili najväčší
záujem o štúdium študijných programov: anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra,
anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra a anglický jazyk a kultúra – ruský 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.
Pri porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom nepozorujeme výraznejšiu
zmenu, pretože v akademickom roku 2017/18 boli najviac atraktívne študijné programy:
anglický jazyk a kultúra – aplikovaná etika, anglický jazyk a kultúra – filozofia a anglický jazyk
a kultúra – španielsky jazyk a kultúra.

Podiel prihlásených

Počet zapísaných

Počet prijatých

Počet zúčastnených

Študijný program

Počet prihlášok

Študijný odbor

Plán prijatia

P. č.

Forma štúdia

Tabuľka 4 Záujem o štúdium na FF UMB v akademickom roku 2018/19 – 2. stupeň
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1.

učiteľstvo akademických
predmetov

učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry a učiteľstvo
histórie

D

5

10

10

10

8

2,00

2.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
ruský jazyk a kultúra

D

7

14

14

12

11

2,00

3.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

nemecký jazyk a kultúra

D

3

5

5

4

0

1,67

4.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

španielsky jazyk a kultúra –
ruský jazyk a kultúra

D

2

3

3

3

3

1,50

5.

učiteľstvo akademických
predmetov

učiteľstvo slovenského jazyka
a literatúry a učiteľstvo
histórie

D

7

10

10

10

9

1,43

6.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
poľský jazyk a kultúra

D

3

4

4

3

3

1,33

7.

učiteľstvo umeleckovýchovných a
výchovných predmetov
učiteľstvo akademických
predmetov

učiteľstvo telesnej výchovy a
učiteľstvo biológie (*)

D

7

9

9

7

7

1,29

8.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
francúzsky jazyk a kultúra

D

7

9

9

7

7

1,29

9.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
nemecký jazyk a kultúra

D

5

6

6

6

3

1,20

10.

prekladateľstvo
a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra –
španielsky jazyk a kultúra

D

10

12

12

9

9

1,20

* Medzifakultný študijný program s PdF

V akademickom roku 2018/19 uchádzači o štúdium v 2. stupni štúdia prejavili najväčší
záujem o štúdium študijných programov: učiteľstvo anglického jazyka a literatúra a učiteľstvo
histórie, anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, španielsky
jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo
histórie. V predchádzajúcom akademickom roku medzi najžiadanejšie študijné programy patrili
študijné programy: učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy, ruský jazyk
a kultúra, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie, európske kutúrne
štúdiá a učiteľstvo telesnej výchovy.
PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/19

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 2018/19 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.
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Tabuľka 5 Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia v akademickom roku 2018/19
Plánovan
ý počet na
prijatie

Počet
prihlásených
uchádzačov

Počet
Počet
prijatých
zúčastnených
uchádzačov
uchádzačov

Počet zapísaných študentov po ukončení
zápisov

D

E

D

E

D

E

D

E

D

E

Spolu

% podiel počtu
zapísaných
k počtu
plánovaných
uchádzačov

78
7

165

837

75

812

64

699

63

429

35

464

48,74

952

912

876

762

V 1. stupni štúdia sa z plánovaného počtu uchádzačov 952 (z toho 787 v dennej forme
štúdia a 165 v externej forme štúdia) zapísalo spolu 464 uchádzačov (z toho 429 v dennej forme
štúdia a 35 v externej forme štúdia), čo predstavuje 48,74 % podiel počtu zapísaných k počtu
plánovaných uchádzačov, v akademickom roku 2017/18 bol podiel mierne nižší – 44,13 %.
Záujem uchádzačov v 1. stupni denného štúdia však neprevýšil plánované kapacity na prijatie
ani v dennej, ani v externej forme štúdia; po zápise boli naplnené len na 54,51 % v dennej a na
21,21 % 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. V študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy
v kombinácii a učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo sa úspešne realizovalo aj druhé kolo
podávania prihlášok. Zo 76 prihlásených a 59 prijatých uchádzačov v dennej forme bolo
zapísaných 53 študentov, v externej forme štúdia sa z 21 prihlásených a 17 prijatých
uchádzačov zapísalo 14 študentov.

Tabuľka 6 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia v akademickom roku 2018/19
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

% podiel počtu
zapísaných k počtu
plánovaných
uchádzačov

267

65

244

40

244

40

195

34

163

26

189

56,93

10

332

284

284

229

V 2. stupni plánovala fakulta prijať 332 študentov (o 23 menej ako v predchádzajúcom
akademickom roku), z toho 267 v dennej forme štúdia a 65 v externej forme štúdia. Prihlášku
zaslalo spolu 284 uchádzačov. Fakulta prijala spolu 229 uchádzačov (o 45 menej ako
v predchádzajúcom roku; 195 v dennej forme štúdia a 34 v externej forme štúdia), čo je
80,63 % z počtu prihlásených a znamená oproti predchádzajúcemu akademickému roku
(88,67 %) pokles.
V akademickom roku 2018/19 došlo k citeľnému poklesu záujmu zo strany uchádzačov
o štúdium, čo potvrdzuje aj počet zapísaných uchádzačov (163 v dennej forme štúdia a 26
v externej forme štúdia). Počet zapísaných 189 predstavuje 66,55 % z počtu prihlásených, kým
v predchádzajúcom akademickom roku 2017/18 sa zapísalo 248 uchádzačov (o 59 viac; 204
v dennej forme štúdia a 44 v externej forme štúdia), čo bolo 80,26 % z počtu prihlásených.
Podiel počtu zapísaných študentov k počtu prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia je
83,59 % a v externej forme 76,47 %.
Tabuľka 7 Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia v akademickom roku 2018/19
Počet
prihlásených
uchádzačov

D

E

7

E

D

6
13

Počet
zúčastnených
uchádzačov

7

D

6
13

Počet
prijatých
uchádzačov

E

3

Počet zapísaných študentov
po ukončení zápisov

D

7*

E

3

7

Spolu

% podiel počtu
zapísaných
k počtu
prihlásených
uchádzačov

10

83,33

10

*Uchádzačka podala prihlášku na dennú formu, na prijímacích pohovoroch bola prijatá na externú formu.

Na štúdium 3. stupňa v akademickom roku 2018/19 sa prihlásilo spolu 13 uchádzačov,
7 uchádzačov v dennej forme štúdia a 6 uchádzačov v externej forme štúdia. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k poklesu záujmu o štúdium v 3. stupni štúdia o 10 uchádzačov.
Prijatých bolo spolu 10 uchádzačov, čo predstavuje 83,33 % 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 3. stupňa štúdia sa zapísalo spolu 10 uchádzačov,
čo je v dennej forme aj v externej forme 100 % z prijatých uchádzačov. Počet zapísaných
študentov v dennej forme štúdia klesol v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom
o dve tretiny (v roku 2017/18 sa zapísalo 9 študentov dennej formy štúdia).
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ŠTUDENTSTVO
Počet študujúcich na FF UMB k 31. 10. 2018
K 31. 10. 2018 študuje na fakulte spolu 1 571 študentov (tabuľka 8). Z toho v 1. stupni
1 046 študentov, v 2. stupni 481 študentov a v 3. stupni 44 študentov. Podiel študentov 3. stupňa
k celkovému počtu študentov je 2,80 %, 2. stupňa štúdia 30,62 % a 1. stupňa 66,58 %.
Tabuľka 8 Počet študentov k 31. 10. 2018
Stupeň

D

E

Spolu

1.

939

107

1 046

2.

384

97

481

3.

21

23

44

Spolu

1 344

227

1 571

Počet študentov prvého stupňa štúdia oproti predchádzajúcemu akademickému roku
klesol o 26 študentov, v 2. stupni štúdia poklesol o 12 študentov, v 3. stupni je pokles o 12
študentov. Klesajúci počet študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia 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 – 2018, z ktorého
však vyplýva, že sme v roku 2018 zaznamenali najmenší medziročný pokles počtu študentov
za sledované obdobie.

Graf 1 Vývoj počtu študentov na FF (FHV) UMB v rokoch 2007 – 2018

12

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.
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UMB a iných VŠ k počtu zapísaných

Podiel absolventov z iných fakúlt

zapísaných študentov v %

zapísaných na 2 stupeň štúdia
Podiel vlastných absolventov k počtu

92,59

7,41

1. stupňa v %

K 31. 10. 2017

175

inej fakulty UMB alebo iných VŠ

Počet absolventov 1. stupňa štúdia

zapísaných na 2. stupeň štúdia

Počet vlastných absolventov

do 1. roka 2. stupňa štúdia

189

Podiel vlastných absolventov
zapísaných na 2. stupeň
štúdia k počtu absolventov

K 31. 10. 2018

231

Počet zapísaných študentov

Počet absolventov fakulty 1. stupňa

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. 2018

75,76

79,08

Študenti FF UMB prejavili v akademickom roku 2018/2019 zo všetkých fakúlt UMB
najnižšiu mieru v ukazovateli posudzovanom ako lojalita k vlastnej fakulte.
Tabuľka 10 Počet doktorandov v dennej forme štúdia k 31. 10. 2018
Denné doktorandské štúdium
Štandardná dĺžka štúdia
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
3
8
9
–

Študenti 3. stupeň
Spolu
20

Nadštandard
4. rok
5. rok
1
0

DŠ
21

EŠ
23

Spolu
44
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V 3. stupni štúdia k 31. 10. 2018 študuje na FF UMB 44 študentov, z toho 21 je
zapísaných v dennej forme štúdia.
V štandardnej dĺžke štúdia študuje 20 doktorandov, ktorí majú v súlade so zákonom
o vysokých školách nárok na doktorandské štipendium. V dennej forme štúdia 1 študent študuje
v nadštandardnej dĺžke štúdia. Zdroje financovania štipendií doktorandov uvádza tabuľka 11.

0

Samoplatci

štipendium

0

Vládne

3

štipendium

APVV

0

11

Mimovládne

SAV

6

fakulty

Vlastné zdroje

z rozpočtu

Neúčelová dotácia

Iné zdroje
Kvóta rektora

21

v ŠDŠ spolu

Denní doktorandi

Tabuľka 11 Prehľad denných doktorandov FF UMB a ich financovania k 31. 10. 2018

1=nadšt.

0

Štipendijné miesta denných doktorandov sú hradené v súlade so schválenou metodikou
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný kalendárny rok.
Fakulta sama rozhoduje, ako prerozdelí pridelené finančné prostriedky na štipendiá
doktorandov. Oproti predchádzajúcemu akademickému roku sa znížil počet štipendií
hradených z vlastných zdrojov fakulty (v akademickom roku 2017/18 boli z vlastných zdrojov
fakulty hradené štipendiá pre 15 denných doktorandov).

Počet zahraničných študentov na FF UMB k 31. 10. 2018 je uvedený v tabuľke 12; počet
študentov podľa štátnej príslušnosti vrátane mobilít je uvedený v tabuľke 13.

0,86

163

10 416

1,56

zo študentov UMB

2551

Podiel cudzincov

22

Študenti UMB

7

UMB

Študenti FF UMB

3

Spolu cudzinci

Spolu cudzinci

12

Podiel cudzincov
zo študentov
FF UMB

3. stupeň

2013

2. stupeň

Rok

1. stupeň

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

14

2014

31

4

8

43

2354

1,83

222

10 041

2,21

2015

34

8

5

47

2020

2,33

200

9 096

2,20

2016

55

5

4

64

1825

3,50

229

7984

2,87

2017

55

7

2

64

1621

3,95

253

7056

3,59

2018

87

13

1

101

1571

6,43

362

6951

5,21

Podiel zahraničných
študentov (vrátane mobilít)
k počtu študentov fakulty

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

0

3

0

0

3

3

1

0,19

0,70

1.

Česká republika

0

2

0

1

3

3

0

0,19

0,70

1.

Francúzska republika

0

1

0

0

1

1

1

0,06

0,23

1.

Maďarsko

0

1

0

0

1

1

1

0,06

0,23

1.

Indická republika

0

1

0

0

1

1

0

0,06

0,23

1.

Talianska republika

0

2

0

0

2

2

2

0,13

0,46

1.

Ukrajina

0

63

0

0

63

63

3

3,95

14,62

1.

Litovská republika

0

1

0

0

1

1

0

0,06

0,23

1.

Peruánska republika

0

1

0

0

1

1

0

0,06

0,23

1.

Poľská republika

0

4

0

0

4

4

4

0,25

0,93

1.

Ruská federácia

0

13

0

1

14

14

0

0,88

3,25

1.

Srbská republika

0

2

0

0

2

2

0

0,13

0,46

1.

Slovinská republika

0

1

0

0

1

1

1

0,06

0,23

1.

Kazašská republika

0

2

0

0

2

2

0

0,13

0,46

1.

Čínska ľudová republika

0

0

0

1

1

1

0

0,06

0,23

1.

Slovenská republika

855

0

104

0

959

100

0

0,00

0,00

Z toho cudzinci D + E

Spolu – študenti D + E

Externí študenti SR

Denní študenti SR

Stupeň štúdia

Externí študenti – cudzinci

Bieloruská republika

Denní študenti – cudzinci

1.

Štátna príslušnosť

Z toho študenti prijatí na
mobilitu

Tabuľka 13 Študenti FF UMB podľa štátnej príslušnosti k 31. 10. 2018
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1. stupeň spolu

855

97

104

3

959

100

13

6,28

23,20

2.

Chorvátska republika

0

1

0

0

1

1

0

0,06

0,23

2.

Ukrajina

0

6

0

0

6

6

0

0,38

1,39

2.

Turecká republika

0

2

0

0

2

2

2

0,13

0,46

2.

Srbská republika

0

2

0

0

2

2

0

0,13

0,46

2.

Ruská federácia

0

1

0

0

1

1

0

0,06

0,23

2.

Poľská republika

0

4

0

0

4

4

4

0,25

0,93

2.

Moldavská republika

0

2

0

0

2

2

2

0,13

0,46

2.

Maďarsko

0

1

0

0

1

1

0

0,06

0,23

2.

Česká republika

0

0

0

1

1

1

0

0,06

0,23

2.

Rakúska republika

0

0

0

1

1

1

0

0,06

0,23

2.

Slovenská republika

373

0

95

0

468

0

0

0,00

0,00

372

19

95

2

489

21

8

1,32

4,87

2. stupeň spolu
3.

Česká republika

0

1

0

0

1

1

1

0,06

0,23

3.

Bulharská republika

0

1

0

0

1

1

0

0,06

0,23

3.

Slovenská republika

20

0

23

0

43

0

0

0,00

0,00

3. stupeň spolu

20

2

23

0

45

2

1

0,13

0,46

FF UMB spolu

1248 118

222

5

1 593 123

22

7,72

28,54

Na FF UMB študuje z celkového počtu zahraničných študentov na UMB najviac
študentov zo zahraničia (28,54 %). Spolu so študentmi prijatými na mobilitu (22) ide o 123
študentov, čo predstavuje nárast o 47 študentov oproti minulému akademickému roku. Najviac
zahraničných študentov prichádza na FF UMB z Ukrajiny a z Ruskej federácie.

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

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

16

10

7

10

18

21

21

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
Konferencia ŠVA na FF UMB sa konala 11. apríla 2018. Zapojilo sa do nej 70 študentiek
a študentov z 11 katedier FF UMB:
1.
Katedra anglistiky a amerikanistiky,
2.
Katedra etiky a aplokovanej etiky,
3.
Katedra európskych kultúrnych štúdií,
4.
Katedra filozofie,
5.
Katedra germanistiky,
6.
Katedra histórie,
7.
Katedra slovanských jazykov,
8.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie,
9.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy,
10.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie,
11.
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
romanistiky a translatológie sa pre nedostatočný záujem študentstva do fakultnej ŠVA
nezapojili.
Celkovo bolo prezentovaných 53 súťažných prác a 2 pódiové skladby (17 študentov
a študentiek KTVŠ). Ocenených bolo 15 víťazných prác. Víťazná práca Mateja Meska
„Sociálne aspekty retribúcie na Slovensku na príklade mesta Banská Bystrica“ bola uverejnená
v elektronickom recenzovanom časopise pre mladú vedeckú generáciu Motus in verbo 2/2018
v časti VARIA.
Katedry konštatovali vyššiu kvalitu prác aj pripravenosť študentiek a študentov
v rozpravách. Stále viac sa však ukazuje aj väčšinový nezáujem študentstva o podujatie
takéhoto typu. Je dôležité uvažovať do budúcnosti nad zatraktívnením tohto rozmeru
vysokoškolského štúdia aj z pozície fakulty, nielen z katedier.

Mimofakultné aktivity ŠVA :
Mgr. Michal Marko, doktorand programu športová edukológia, obsadil v celoslovenskom
kole ŠVA v Banskej Bystrici 3. miesto.
Michaela Letavajová obsadila v celoslovenskom kole ŠVA v sekcii pohybové skladby –
športová pohybová skladba tiež 3. miesto.
Aktívna účasť študentstva na konferenciách, súťažiach a seminároch, mimoriadne študijné
úspechy a prekladateľské aktivity

17

Mgr. Lukáš Moravec, doktorand v programe aplikovaná etika, sa aktívne zúčastnil na
viacerých zahraničných konferenciách: II. Miedzynarodowy kongres Etyki biznesu
i zrownowazonego rozwoju Rybnik 2018, Gliwice – summer schol – 2nd Interdisciplinary
CEEPUS Summer School, IV Wisla Miedzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa
Wisla 2018, XI. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Zabrze 2018: Globálne konteksty
posanowania praw i wolnosci clowieka.
Mgr. Veronika Gondeková a Mgr. Patrícia Molnárová, obidve doktorandky programu
slovenský jazyk, sa zúčastnili na XXVII. kolokviu mladých jazykovedcov, Banská Bystrica Šachtičky, 21. 11. – 23. 11. 2018, Mgr. Veronika Gondeková tiež na 10. medzinárodnej
vedeckej konferencii Komunikácia v odborných reflexiách, Banská Bystrica, 12. – 13. 9. 2018.
Bc. Stanislav Spodniak, študent učiteľstva histórie a učiteľstva filozofie, aktívne vystúpil na
medzinárodnej filozofickej konferencii Filex v Brne 9. – 10. 11. 2018 s príspevkom „K cieľom
analýzy poznania“.
Doktorand programu športová edukológia Mgr. Michal Marko sa stal novým členom FIEP
(Féderation Internationale D´éducation Physique, certifikát mu bol udelený v Istanbule 2018),
ako aj úspešne absolvoval seminár a kurz pod názvom ,,Propriofoot Concept“ v Banskej
Bystrici. Aktívne vystúpil na dvoch zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách
(konferencia FIEP v Instanbul a „Physical Activity Review“ v Poľsku) a štyroch domácich
konferenciách (konferencie ,,Atletika 2018“ na UKF Nitra, ,,Sport Science in Motion“ na UJS
Komárno, ,,Telesná výchova a šport“ na TU Zvolen, ,,Aktuálne problémy telesnej výchovy
a športu“ na KU Ružomberok).
Študentky študijných programov ruského jazyka v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
i v odbore učiteľstvo Nikola Betková, Nadiia Kurbatova, Zuzana Škorvanková, Ivana
Pilatová, Lenka Adamiková, Lenka Adamiková, Eva Lichnerová, Annamária Zaliberová
sa zúčastnili na Medzinárodnej súťaži recenzií organizovanej Surgutskou štátnou pedagogickou
univerzitou (Ruská federácia). Všetky súťažiace boli ocenené diplomami a ich texty boli
uverejnené v kulturologickom almanachu „Slovanský svet“ (Surgut, 2018).
Bc. Andrea Tokárová, študentka medziodborového štúdia slovenský jazyk a literatúra
a anglický jazyk a kultúra, obsadila 1. miesto na 5. ročníku súťaže v japonskom prednese na
Slovensku, ktorá sa konala 3. 3. 2018 v Bratislave. V úlohe tlmočníčky sa zúčastnila na
simulovanej konferencii v Európskom parlamente v Štrasburgu (Francúzsko) MEUS 2018,
ktorá sa konala 23. – 27. 4. 2018.
Bc. Zuzana Chovancová, študentka anglického jazyka a kultúry a francúzskeho jazyka
a kultúry, získala grant na uskutočnenie trojmesačnej prekladateľskej stáže v Luxemburgu
organizovanej Generálnym riaditeľstvom pre preklad v inštitúciách EÚ v mesiacoch november
2018 – január 2019.
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Bc. Sofia Skokanová, študentka magisterského štúdia anglického jazyka a kultúry
a francúzskeho jazyka a kultúry publikovala svoj preklad diela Andrew Kaufmana „Všetci moji
priatelia sú superhrdinovia“ v Revue svetovej literatúry : časopise pre prekladovú literatúru
č. 1/2018.
Bc. Mário Veverka, študent magisterského štúdia nemeckého jazyka a kultúry a poľského
jazyka a kultúry, uverejnil v časopise Romboid č. 7/2018 svoj preklad poviedky Dariusza
Muszera „Chadidża“.
Študentky a študenti 1. roku magisterského štúdia nemeckého jazyka a kultúry v odbore
prekladateľstvo a tlmočníctvo titulkovalo nemecký film „Willkommen bei den Hartmanns
(Vitajte u Hartmannovcov)“ (2016) premietaný počas podujatia „Jar v nemeckom jazyku“ na
EF UMB 23. apríla 2018.
Študenti anglického jazyka a kultúry a nemeckého jazyka a kultúry v odbore prekladateľstvo
a tlmočníctvo Bc. Iveta Mašlonková a Bc. Michal Končitek zabezpečovali tlmočenie
oficiálnych podujatí v rámci „Kongresu nemeckého jazyka“ s takmer 400 účastníkmi, ktorý sa
konal 2. – 3. júla 2018 na Katolíckej univerzite v Ružomberku pod záštitou MŠVVaŠ
a veľvyslancov nemecky hovoriacich krajín.
Mgr. Nátalia Palčeková, študentka poľského jazyka a kultúry, zabezpečovala konzekutívne
tlmočenie prednášky „Vikingovia – včasnostredovekí piráti, cestovatelia či obchodníci?“
z poľského do slovenského jazyka. Prednášku organizovalo Stredoslovenské múzeum
v Banskej Bystrici a Katedra histórie FF UMB 14. 11. 2018 v Thurzovom dome.
Polonistka Kristína Poloncová dlhodobo spolupracuje so Stredoslovenským múzeom pri
preklade propagačných materiálov do poľského jazyka. Zabezpečuje tiež sprievodcovské
tlmočenie zo slovenčiny do poľštiny pre poľských návštevníkov obce Žabokreky a tlmočenie
z poľštiny do slovenčiny pre slovenských návštevníkov obce Dolina Karpia v Poľsku.
22 študentov ruského jazyka a kultúry v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo zabezpečovalo
tlmočenie a sprievodcovský servis pre delegácie z rôznych krajín sveta, ktoré sa zúčastnili na
Majstrovstvách sveta v hasičskom športe. Podujatie zastrešovalo Ministerstvo vnútra SR
a uskutočnilo sa v dňoch 10. – 16. 9. 2018 v Banskej Bystrici.

Kultúrne aktivity
Bc. Lenka Tichá, študentka anglického jazyka a kultúry a francúzskeho jazyka a kultúry,
reprezentovala FF UMB v Aténach v rámci mládežníckej výmeny s názvom „ANTYGONE on
tour again“, zameranej na interkultúrny dialóg, ktorá sa konala v dňoch 23. 4. – 1. 5. 2018.
Bc. Diana Ivanová, študentka anglického jazyka a kultúry a nemeckého jazyka a kultúry
tlmočila a podieľala sa na tvorbe programu výmenného pobytu nemeckých študentov
v Závadke nad Hronom, ktorý zabezpečovalo Európske vzdelávacie centrum a Spolok
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starostlivosti o nemecké vojnové pietne miesta (26. 8. – 6. 9. 2018), tlmočila tiež koncert
Rodriga Rodrigueza v mestskej radnici v Banskej Bystrici (5. 12. 2018), ako aj podujatia
v rámci medzinárodného diskusného fóra Human Forum. Diana Ivanová dlhodobo vykonáva
aj dobrovoľnícku činnosť pre Občianske združenie Vydra v Čiernom Balogu.
Viktoria Petryk, študentka európskych kultúrnych štúdií zabezpečovala ako dobrovoľníčka
kultúrne aktivity počas Európskeho dňa kultúrneho dedičstva, ktorý 19. 9. 2018 organizovala
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.
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.
K výrazným úspechom jednotlivcov patria úspechy Ivony Fialkovej: 5. miesto na OH
2018 v Pchjongčchangu (biatlon – štafeta), 10. miesto v šprinte na Majstrovstvách Európy
v biatlone Ridnaun 2018 a 9. miesto v šprinte na Svetovom pohári v biatlone 2018
Holmenkollen.
Významné sú úspechy študentov a študentiek FF UMB v atletike: Okrem 8. miesta
Daniely Ledeckej v štafete 4 x 400 m žien na Majstrovstvách Európy v atletike je to najmä
účasť na Majstrovstvách Slovenska v atletike 2018 v Trnave, na ktorých sa zúčastnili:
Maximilián Slezák (hod oštepom, 2. miesto), Jakub Kubinec (skok do diaľky, 1. miesto),
Miroslav Marček (200m, 2. miesto) a Soňa Filová (hod oštepom, 3. miesto). Atléti boli
úspešní aj na Akademických majstrovstvách Slovenska v atletike 2018 v Bratislave: 1. miesta
vo svojich disciplínach obsadili Maximilián Slezák, Jakub Kubinec, Miroslav Marček a
Soňa Filová, okrem nich Ján Hudáček a Jakub Juhaščik (obaja štafeta 4 x 100 m) 1. miesto
a Zuzana Kamenská (štafeta 4 x 100 m) 3. miesto.
Úspech vo vodnom slalome na Majstrovstvách Európy v Bratislave dosiahol Marko
Gurecka (3xC1M – 2. miesto). V silovom trojboji obsadil 1. miesto na Majstrovstvách Európy
2018 Pabianice František Šuška. Vo vzpieraní obsadil Viktor Ostrovský 1. miesto na
Akademických majstrovstvách Slovenskej republiky 2018 v Bratislave a 5. miesto na AMS
2018 v Poľsku.
Barbora Mišendová nás reprezentovala v plávaní na Majstrovstvách sveta v Budapešti
2017 (32. miesto 50m), na Majstrovstvách Európy Copenhagen 2017 (26. miesto 100m) a na
Majstrovstvách Slovenskej republiky Šamorín 2017 (1. miesto 50VS).
Na Akademických majstrovstvách v aerobiku 2018 v Bratislave sme mali viacero
reprezentantov: Oleksii Shelest (1. miesto muži), Miriama Kováčová (2. miesto ženy),
Alžbeta Mičuchová (3. miesto ženy).
Na Akademických majstrovstvách Slovenskej republiky v basketbale žien 2018 v Nitre
obsadili Timea Kohútová a Kristína Ondušková 2. miesto. Reprezentantky v basketbale žien
Timea Kohútová, Monika Muchová a Aurélia Pistikidis úspešne účinkovali aj
v celoslovenskej 1. lige (1. miesto), v Medzinárodnej rakúsko – slovenskej lige (8. miesto) a na
Medzinárodnom turnaji ženských basketbalových univerzitných tímov krajín EU 8. 9. – 9. 9.
2018 v Banskej Bystrici (4. miesto).
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Z kolektívnych športov treba vyzdvihnúť tiež 1. miesto našej reprezentácie v Európskej
univerzitnej hokejovej lige a 1. miesto reprezentácie na Zimnej univerziáde Slovenskej
republiky vo futsale 8. 2. 2018 vo Zvolene.

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. 15/2016 o školnom na UMB v znení dodatkov 1.,
2. a 3. 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 2017/2018. Prehľad o školnom
v akademickom roku 2017/18 je v tabuľke 15.

Z toho: splátkový kalendár

38

9

2

11

2

0

133 175,00

Suma, ktorá sa odpustila na školnom v €

Z toho: odpustenie úhrady školného

4

Suma získaná na školnom v €

Z toho: mobilita – zníženie o 50 %

9

Z toho: reprezentácia na národnom
podujatí – zníženie o 25 %

75

Z toho: reprezentácia na medzinárodnom
podujatí – zníženie o 50 %

22

Z toho: chýba štátna skúška – zníženie
o 25 %

Študenti, ktorým sa vyhovelo

97

Z toho: zdravotné dôvody – zníženie o 50%

Študenti, ktorým bola žiadosť zamietnutá

162 900,00

Z toho: sociálne dôvody – zníženie o 50 %

Študenti, ktorí sa odvolali

204

Predpísané školné v €

Študenti, ktorí mali povinnosť hradiť
školné

Tabuľka 15 Školné v akademickom roku 2017/18 pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia

22 925,00

Z počtu študentov 1., 2., a 3. stupňa (k 31. 10. 2017 je to 1 609 študentov) 204
študentov malo povinnosť hradiť školné, čo je 12,68 % z celkového počtu študentov FF UMB
k danému dátumu. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet študentov s povinnosťou
platiť školné o 20 študentov. Zo 204 študentov sa 97 odvolalo, čo predstavuje 47,55 % podiel.
Rektor univerzity vyhovel 75 žiadateľom (viac o 7 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 11 475,- €.
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 2017/18 bolo
priznané štipendium 113 študentom v celkovej sume 181 935,00 €, kým v predchádzajúcom
roku vznikol nárok na poberanie sociálnych štipendií 137 študentom v celkovej sume
214 655,00 €, čo je pokles o 24 študentov a 32 720,00 €. Prehľad zobrazuje tabuľka 16.
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Tabuľka 16 Priznané sociálne štipendiá za akademický rok 2017/18
% podiel
študentov
poberajúcich SŠ
k počtu študentov
1. a 2. st. DŠ

Vyplatená suma
v€

(AiS2 8. 1. 2018)

Počet študentov,
ktorým boli
priznané sociálne
štipendia

1 364

113

8,28

181 935,00

Počet študentov 1. a 2. st.
DŠ k 31. 10. 2017

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 2017/18 priznané motivačné štipendiá spolu 144 študentom v celkovej výške
72 850,00 €. Za vynikajúce plnenie študijných povinností získalo štipendium 122 študentov
v dennej forme štúdia v sume spolu 67 900,00 €; štipendiá za dosiahnutie vynikajúceho
výsledku v oblasti štúdia, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne) boli
vyplatené 24 študentom v celkovej výške 4 950,00 €.

Tabuľka 17 Čerpanie štipendijného fondu UMB v akademickom roku 2017/18

Vyplatená suma

Počet študentov

Vyplatená suma

Vyplatené
štipendium
spolu

Počet študentov

Aktivity
hodné
osobitého
zreteľa

Vyplatená suma

Nepriaznivá
sociálna
situácia

Počet študentov

2 420

Vyplatená suma

Vyplatená suma
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Zdravotné
dôvody

Počet študentov

Počet študentov

44 800

Vyplatená suma

Vyplatená suma

52

Veda
a výskum

Počet študentov

Počet študentov

Športová
činnosť

Podpora
tvorivej
činnosti
študentov

7

6 060

1

300

79

53 580

Štipendium zo štipendijného fondu UMB priznáva študentom UMB rektor UMB.
Štipendijný fond UMB má sociálny, humánny a motivačný charakter. Okamžité 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 zložitú 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 FF UMB k 31. 8. 2018
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Štúdium na FF UMB v akademickom roku 2017/18 úspešne ukončilo spolu 429
absolventov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 147 absolventov menej. Z toho v
1. stupni ukončilo 231 absolventov (o 51 absolventov menej ako v prechádzajúcom roku),
v 2. stupni 180 absolventov (o 88 absolventov menej) a v 3. stupni štúdia 18 absolventov
(o 8 absolventov menej ako rok predtým). Pokles absolventov sme zaznamenali vo všetkých
troch stupňoch štúdia.
V dennej forme štúdia ukončilo štúdium spolu 392 absolventov, čo je 91,38 %
a v externej forme štúdia 37 absolventov, čo je 8,62 %.
Podiel absolventov 1. stupňa na celkovom počte absolventov FF UMB je 53,85 %.
Z nich bolo 201 v dennej forme štúdia a 30 v externej forme štúdia.
V 2. stupni štúdia bolo v dennej forme 175 absolventov a 5 absolventov v externej
forme štúdia. Podiel absolventov 2. stupňa štúdia na celkovom počte absolventov je 41,95 %.
V 3. stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 16 doktorandov v dennej forme štúdia
a 2 doktorandi v externej forme štúdia. Podiel absolventov 3. stupňa štúdia na celkovom počte
absolventov FF UMB je 4,20 %. 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. 2018
Stupeň

D

E

Spolu

1.

201

30

231

2.

175

5

180

3.

16

2

18

Spolu

392

37

429
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ZÁVERY
FF UMB poskytuje univerzitné vzdelanie v 160 akreditovaných študijných programoch
vo všetkých troch stupňoch a v obidvoch formách štúdia, čo je s veľkým odstupom najvyšší
počet v rámci všetkých fakúlt UMB (druhý najvyšší počet akreditovaných študijných
programov je 97 na PF UMB). Fakulta umožňuje štúdium v 1. stupni v 11 študijných odboroch
(cudzie jazyky 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 9 študijných
odboroch (cudzie jazyky a kultúry, etika, filozofia, história, prekladateľstvo a tlmočníctvo,
slovenský jazyk a literatúra, šport, učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných 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). Ponuku študijných programov pozitívne ovplyvnilo
aj rozhodnutie MŠVVaŠ o priznaní práva bez časového obmedzenia v prípade 59 nových
študijných programov na FF UMB, ktoré nadobudlo účinnosť 30. 11. 2018.
Pri propagácii štúdia na FF UMB fakulta právom vyzdvihuje možnosť bohatého výberu
študijných programov a jedinečnosť systému štúdia vďaka koncepcii a štruktúre
uskutočňovaných študijných programov, akreditovaných v procese komplexnej akreditácie
2015, ako aj dôraz na kvalitu vzdelávania v jeho prepojení na vedecké bádanie a dôsledné
presadzovanie akademických hodnôt.
Výsledky monitorovania záujmu uchádzačov a údaje o počtoch prihlásených
a zapísaných študentov nám však nedávajú dôvod k spokojnosti. Pokles celkového počtu
študentov, zapríčinený známymi externými faktormi a permanentný už dlhšie ako dekádu, je
bez systémových zmien v školstve možné iba zmierňovať. Je však nutné kriticky reflektovať
interné faktory ovplyvňujúce úbytok študentov. FF UMB síce v roku 2018 zaznamenala
najnižší medziročný pokles počtu študentov, ale záujem uchádzačov v 1. a 2. stupni štúdia opäť
neprevýšil plánované kapacity na prijatie, v bakalárskom stupni štúdia sa zapísala polovica
plánovaného počtu denných študentov a iba necelá štvrtina externých študentov. Vo všetkých
troch stupňoch štúdia nastal aj pokles počtu absolventov.
V 1. stupni štúdia by sa malo upustiť od snáh dosiahnuť nárast počtu prihlásených
a zapísaných študentov extenzívnou ponukou študijných programov. Hlbšiu analýzu si
vyžaduje výrazný pokles počtu zapísaných v 2. stupni štúdia a klesajúca lojalita absolventov
1. stupňa štúdia voči FF UMB v 2. stupni štúdia. Príčinou poklesu môže byť aj kvalita
uchádzačov prijímaných do 1. stupňa štúdia a náročnosť štúdia, z ktorej však fakulta nesmie
zľavovať. Nepriaznivý vývoj v 3. stupni štúdia je, podobne ako na iných fakultách, jednoznačne
ovplyvnený zmenou spôsobu financovania štúdia a mal by byť impulzom pre opatrenia
minimálne na univerzitnej úrovni.
Údaje o uchádzačmi preferovaných študijných programoch nám už z viacročnej
perspektívy ukazujú stabilný záujem o študijné programy, ktoré sa dajú ľahko identifikovať:
anglický jazyk a kultúra, ako aj učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo telesnej
výchovy (a trénerstvo), história, ako aj učiteľstvo histórie, nemecký jazyk a kultúra, španielsky

24

jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry. Pracoviská
realizujúce ťažiskové študijné programy je žiaduce výraznejšie podporovať.
Kritérium početnosti však pri zvažovaní opodstatnenosti realizácie študijného programu
nemá byť vnímané ako absolútne. Príkladom môžu byť učiteľské študijné programy iných
cudzích jazykov ako angličtiny, v prípade ktorých okrem celkového nepriaznivého
spoločenského statusu učiteľského povolania zohráva úlohu aj dlhodobo presadzovaná
jazyková politika na nižších úrovniach vzdelávania. Podobne je to pri tých študijných
programoch, ktoré nás robia jedinečnou fakultou v slovenskom vzdelávacom priestore.
Udržateľnosť týchto študijných programov v celofakultnom kontexte je nutné citlivo
vyhodnocovať vo vzťahu k finančnej stabilite fakulty, ale najmä pri zohľadnení kvalifikačnej
štruktúry realizujúceho pracoviska a jeho pripravenosti odborne garantovať študijné programy
v súlade s novou legislatívou.
Pri optimalizácii personálneho zabezpečenia študijných programov čelíme viacerým
negatívnym faktorom. V dôsledku nepriaznivého vývoja v 3. stupni štúdia sa fakulte nedarí
vytvárať predpoklady pre integráciu úspešných absolventov doktorandského štúdia
a zabezpečovať generačnú kontinuitu v odbornom zázemí študijných programov.
Od nového spôsobu akreditácie očakávame priestor pre väčšiu flexibilnosť študijných
programov. Nielen v súvislosti s novou vysokoškolskou legislatívou a s pripravovanými
národnými štandardami ESG bude zásadnou úlohou vyhodnotiť realizáciu modulového
systému štúdia na fakulte s dôrazom na efektívnosť a životaschopnosť vnútornej štruktúry
študijných programov. Analýza problémov, ktoré sa pri realizácii systému objavili, by mala
ukázať, či príčiny spočívajú v samotnom systéme, nedôslednej obsahovej a organizačnej
realizácii študijných programov alebo nedostatočnej vyspelosti našich študentov a nízkom
záujme o kvalitu ich vlastného štúdia.
Vyhodnotenie by sa malo uskutočňovať aj s perspektívou tvorby všeobecnejšie
koncipovaných bakalárskych študijných programov (prednostne uskutočňovaných ako
interdisciplinárne štúdiá) pri očakávanej výraznejšej profilácii v magisterskom štúdiu. Budúca
štruktúra študijných programov musí naďalej stavať na myšlienke sebaprofilácie študujúcich
a na ideách spolupráce a integrácie vedeckého a odborného potenciálu fakulty. Inovácia ponuky
a štruktúry študijných programov nesmie zakladať vnútrofakultnú konkurenciu a podporovať
partikulárne záujmy určitých študijných odborov alebo dokonca jednotlivcov.
Na doterajšej koncepcii fakultných študijných programov by sme mali sebavedome
obhajovať to, čím sa už od skončenia komplexnej akreditácie v roku 2015 odlišujeme od iných
pracovísk a čo iné, aj významné, slovenské filozofické fakulty iba teraz začínajú hľadať:
otvorenosť a interdisciplinárnosť odporúčaných študijných plánov, akcent na predmety
zamerané na získanie základných akademických spôsobilostí či jazykových kompetencií, a tým
aj zručností dôležitých pre uplatnenie absolventov na dynamicky sa meniacom pracovnom trhu.
Dôrazne by sme mali presadzovať miesto týchto predmetov v celouniverzitnom kontexte. Ak
univerzita nevidí cieľ vysokoškolského vzdelávania iba v „produkcii“ pracovnej sily na úzko
vymedzené, aktuálne platné pracovné pozície, ale si je vedomá svojho poslania pripraviť
všestranne spôsobilých absolventov, potom podporí našu ponuku predmetov, ako napr.
efektívna komunikácia, profesionálne čítanie, logická argumentácia, analytické čítanie
a písanie, verejný odborný prejav apod.
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Ani ďalšie potrebné inovácie študijných programov (posilnenie interdisciplinárnosti,
internacionalizácie, e-learningový alebo service learningový výučbový proces) sa nezaobídu
bez ústretovej spolupráce s inými súčasťami univerzity a bez posilnenia univerzitného
myslenia. FF UMB je na takúto spoluprácu pripravená.
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Vedeckovýskumná činnosť je súčasťou hlavnej činnosti Filozofickej fakulty a jej výsledky najväčšou
mierou ovplyvňujú kvalitu aj atraktivitu štúdia na nej. Zároveň prispieva k rozširovaniu a prehlbovaniu
poznatkov v troch hlavných oblastiach výskumu:
A. Humanitné vedy
B. Historické vedy a etnológia
C. Vedy o športe
Predpokladom dlhodobej udržateľnosti a rozvoja fakulty je zvyšovanie kvality vedeckých výstupov
nielen vo vzťahu k domácemu, ale i k medzinárodnému prostrediu. Výročná správa
o vedeckovýskumnej činnosti si preto kladie za cieľ sumarizovať dosiahnuté výsledky za rok 2018
v oblasti publikačnej a grantovej činnosti, aby ponúkla spätnú väzbu pre nastavenie hlavných úloh
fakulty v oblasti vedy a výskumu v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja UMB. Údaje vo výročnej
správe vychádzajú z čiastkových správ o činnosti a dosiahnutých najvýznamnejších vedeckých
výstupoch 13 katedier, výstupov z databáz Univerzitnej knižnice evidujúcich publikačnú činnosť za rok
2018 a z údajov referátu projektov.

Publikačná činnosť
Prvá stať správy prináša prehľad výsledkov publikačnej činnosti za rok 2018 a porovnanie
s predchádzajúcimi rokmi 2015 – 2017, ktoré umožňuje sledovať trend vývoja v jednotlivých skupinách
kategórií publikačných výstupov.

a) Publikačná činnosť tvorivých zamestnancov
Vyhodnotenie počtu kvalitných výstupov s porovnaním za predošlé roky v členení: A1 – vedecké
monografie, A2 – učebnice, B – vedecké štúdie v karentovaných časopisoch.
Tabuľka 1: Prehľad výstupov v kategóriách A1, A2 a B v rokoch 2015 – 2018 podľa vykazovacích
období:

A1

A2

B

C

AAA

AAB

ACA

ACB

ADC

ADD

ADM

ADN

2015

7

19

1

9

1

7

23

1

2016

6

25

3

9

3

7

29

-

2017

20

25

1

6

4

11

29

10

2018

7

19

1

8

2

6

27

16

27

Tabuľka 2: Celkove počty zaevidovaných publikácii v jednotlivých skupinách publikačnej činnosti
v rokoch 2012 – 2018 (podľa vykazovacích období):

A1

A2

B

C

D

2015

76

73

8

24

407

2016

51

60

10

29

467

2017

71

57

16

39

399

2018

37

56

8

43

360

Tabuľka 3: Percentuálna zmena počtov zaevidovaných publikácií v jednotlivých skupinách publikačnej
činnosti oproti predchádzajúcemu roku podľa vykazovacích období 2015 – 2018
A1

A2

B

C

D

2016

-33%

-17%

+25%

+20%

+14%

2017

+39%

-5%

+60%

+34%

-14%

2018

-47%

-1%

-50%

+10%

-9%

Tabuľka 4: Súčty počtov zaevidovaných publikácii v jednotlivých skupinách publikačnej činnosti za
dvojročné obdobia:
A1

A2

B

C

D

2015/2016 127

133

18

53

874

2016/2017 122

117

26

68

866

2017/2018 108

113

24

82

759

-3%

-7%

+20%

-12%

-11%

Tabuľka 5: Percentuálny podiel jednotlivých katedier FF UMB na skupinách kategórií publikačnej
činnosti v roku vykazovania 2018 (v zátvorke pomer tvorivých členov katedry na celkovom počte
tvorivých zamestnancov FF UMB)
KAA (11%)
KEKŠ (4%)
KETA (4%)
KFI (6%)
KGE (7%)
KHI (8%)

A1
10,81
2,70
10,81
0
13,51
5,41

A2
17,68
2,55
7,14
10,71
1,78
10,71

B
0
0
0
87,5
12,5
0

C
6,98
4,65
0
2,33
11,62
11,62

D
7,22
4,72
6,94
5,00
5,27
10,83
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KRO (8%)
KSJ (7%)
KSJK (7%)
KSLLV (5%)
KSŠE (8%)
KTR (2%)
KTVŠ (21%)

2,70
10,81
5,41
2,70
16,20
0
18,92

5,36
3,57
7,14
8,93
7,14
0,59
16,07

0
0
0
0
0
0
0

2,33
4,65
6,98
2,33
18,60
0
27,91

4,17
7,50
8,89
6,67
0,83
4,44
28,33

Rok 2018 – výsledky k 11.4.2019

Tabuľka 1 ponúka prehľad počtu výstupov v jednotlivých kategóriách publikačnej činnosti, ktoré sú
z hľadiska zostavovania rozpočtu najdôležitejšie. Oproti predchádzajúcemu roku možno evidovať
citeľný prepad v publikovaní vedeckých monografií doma i v zahraničí a publikačných výstupov
v karentovaných časopisoch. Mierny nárast možno evidovať najmä v prípade publikačných výstupov
evidovaných v databázach WoS a Scopus, kde to však možno pripísať najmä domácim časopisom. V ich
prípade ide takmer bez výnimky o novo evidované časopisy v týchto databázach. Je to výsledok
súčasného nastavenia tvorby rozpočtu, ktoré váhovaním výstupov zvýhodňuje práve túto kategóriu. Je
evidentné, že dopytu sa prispôsobuje ponuka, čo môže viesť aj k negatívnym dopadom a devalvácii váhy
tohto kritéria. To sa už prejavilo pri nastavení metodiky rozpočtu na rok 2019, ktorý zohľadňuje kvartily
podľa databázy JCR, čo znevýhodňuje práve spomínané novo evidované časopisy v databáze Scopus.
Nemožno však podceňovať význam a dôležitosť vedeckých monografií, ktoré majú bezo sporu svoj
kvalitatívnu vedeckú aj reprezentatívnu hodnotu. Spravidla sú zavŕšením viacročnej výskumnej
činnosti. Preto pri nich treba zohľadniť väčšiu časovú periodicitu, ktorá by však mala byť vykrytá najmä
publikovaním čiastkových výskumov vo forme štúdií. Ako však ukazujú celkové počty zaevidovaných
publikácií v jednotlivých skupinách publikačnej činnosti, ktoré sumarizuje tabuľka 2, ako aj
percentuálny prepočet zmeny týchto údajov za jednotlivé roky v tabuľke 3, rok 2018 odzrkadľuje
netypický pokles publikačnej aktivity vo všetkých kategóriách s výnimkou výstupov v databázach
Scopus. Treba zdôrazniť, že hoci poklesol počet evidovaných výstupov aj v kategórii D, ktorá z pohľadu
akreditačných kritérií, resp. tvorbu rozpočtu nie je podstatná, počet výstupov v nej zostáva stále najvyšší.
Na druhej strane pokles v tejto kategórii nebol zďaleka vyrovnaný nárastom výstupov v kategórii C.
Uvedený negatívny výkyv potvrdzuje aj prepočet na dvojročia v tabuľke 4.
Nakoniec v poslednej tabuľke 5 prinášame prepočet percentuálneho podielu jednotlivých katedier FF
UMB na celkovom výsledku v jednotlivých skupinách kategórií publikačnej činnosti v roku
vykazovania 2018. Tieto údaje reflektujú najmä veľmi nízky podiel výstupov v karentovaných
časopisoch, ktoré registrujeme iba v prípade Katedry filozofie (jej pracovníci majú možnosť publikovať
v domácom karentovanom časopise Filozofia) a jeden výstup z Katedry germanistiky.
Jediná katedra, ktorá sa v žiadnej zo skupín kategórií publikačnej činnosti nepodieľa na celkovom
výkone fakulty v pomere minimálne zodpovedajúcom pomeru svojich tvorivých pracovníkov, je
Katedra romanistiky.
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b) Publikačná činnosť denných doktorandov
Tabuľka 6: Publikačná činnosť interných doktorandov v rokoch 2015 – 2018
Počet
A1
interných
doktorandov

A2

B

C

D

2015

57

7

5

0

3

97

2016

45

10

4

0

3

107

2017

36

10

14

2

3

95

2018

22

4

3

2

8

76

Od roku 2015 pokračuje kontinuálny pokles počtu denných doktorandov, ktorý je do veľkej miery
vyvolaný presunutím ťarchy financovania doktorandských štipendií zo štátneho rozpočtu na vlastné
zdroje fakúlt. Publikačný prepad evidovanej publikačnej činnosti za vykazovacie obdobie v roku 2018
však nezodpovedá poklesu počtu denných doktorandov a do veľkej miery kopíruje výsledky tvorivých
zamestnancov fakulty.
Tabuľka 7: Publikačná činnosť externých doktorandov v rokoch 2016 – 2018
Počet
externých
doktorandov

A1

A2

B

C

D

2016

23

1

0

0

0

11

2017

20

1

1

0

0

3

2018

23

0

0

0

1

18

Univerzitná knižnica UMB od roku 2016 eviduje aj publikačnú činnosť externých doktorandov. Tieto
evidované údaje však nemožno považovať za úplné. Napriek tomu vykazovaná mimoriadne nízka
publikačná produktivita externých doktorandov je alarmujúca.
V prípade všetkých doktorandov je preto nevyhnutné sústrediť pozornosť školiteľov na vedenie
a motiváciu svojich doktorandov k systematickej publikačnej činnosti a prezentácie výsledkov svojich
výskumov v rámci procesu prípravy a tvorby dizertačnej práce.

30

Domáce výskumné granty, zahraničné výskumné granty a ostatné granty
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 24 projektov VEGA, 14 projektov
KEGA a 5 projektov APVV. Ako spoluriešiteľ sa zapojila do prípravy 3 projektov VEGA, 4 projektov
KEGA a 2 projektov APVV.

Tabuľka 8: Podané projekty VEGA, KEGA a APVV v období od 2015 do 2018

Rok
2015
2016
2017
2018

Počet podaných grantov
VEGA
KEGA
APVV
24
17
5
23
11
6
22
9
10
24
18
7

Počet grantov na 1 TZ*
VEGA
KEGA
APVV
0,161
0,114
0,034
0,157
0,075
0,041
0,158
0,065
0,072
0,173
0,130
0,051

* Prepočet na 1 tvorivého zamestnanca

Pokiaľ ide o podané žiadosti v roku 2017 so začatím riešenia v roku 2018, financovanie získalo 7
nových projektov VEGA z podaného počtu 22 (úspešnosť 31,8 %) a 4 nové projekty KEGA z počtu 9
(úspešnosť 44,4 %). Zo 7 projektov APVV podaných v roku 2018 je ešte 5 projektov v čase tvorby tejto
výročnej správy v procese hodnotenia. Bilaterálne projekty (SK – PT a SK – PL) financovanie napriek
kladným posudkom nezískali.
Riešiteľské tímy čerpali finančné prostriedky v sledovanom roku na 29 projektov VEGA, 10 projektov
KEGA a 4 projekty APVV. V roku 2018 priniesli projekty VEGA finančné prostriedky na bežné
výdavky v celkovej výške 136 342,00 eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 11 736,00 eur (9,4
%). V roku 2018 získali financovanie 3 nové projekty KEGA a spolu so 7 pokračujúcimi projektmi bola
výška dotácií v tejto schéme 28 875,00 eur, a teda pokračujúci nárast zaznamenaný v minulých rokoch
o 73,6 % a 114,1 % v porovnaní s rokom 2017 a 2016 v tomto poradí. Dotácie na 4 projekty APVV
dosiahli úroveň 29 572,00 eur, a teda nárast o 54,9 % oproti predchádzajúcemu roku.
Prostredníctvom spomínaných grantových agentúr boli na podporu aktivít v oblasti vedy a výskumu
v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 194 789,00 eur. Čerpanie finančných
prostriedkov k 31.12.2018 (zo zostatkov z minulých rokov i dotácií v sledovanom roku) predstavuje
čiastku 173 780,60 eur.
Zahraničné výskumné granty
Podstatným zdrojom financovania boli taktiež prostriedky zo zahraničných výskumných grantov.
V roku 2018 fakulta získala finančné prostriedky v celkovej výške 62 816,21 eur, čo je o 26,9 % viac
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ako v predchádzajúcom roku. Išlo o projekt PROMISE - Promoting youth Involvement and Social
Engagement... v rámci programu Horizont-2020-Young Society-693221.
Tabuľka 9: Získané finančné prostriedky z domácich a zahraničných výskumných agentúr v rokoch 2017
a 2018
FF UMB
VEGA
KEGA
APVV
Domáce spolu
Zahraničné spolu
SPOLU

2017
2018
Počet projektov / dotácia (€)
31 / 124 606
29 / 136 342
8 / 16 634
10 / 28 875
2 / 19 092
4 / 29 572
39 / 160 332
43 / 194 789
6 / 49 514
6 / 65 326
209 846
260 115

Rozdiel
(€)
11 736
12 241
10 480
34 457
15 812
50 269

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

2018 / TZ*
(€)
985
209
214
1 407
472
1 879

* Prepočet na 1 tvorivého zamestnanca

Ostatné (nevýskumné) granty
V skupine zahraničných nevýskumných (ostatných) grantov sa na Filozofickej fakulte implementovalo
medzi inými 5 projektov CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá),
4 projekty Medzinárodného vyšehradského fondu, 2 projekty Erasmus+ Strategické partnerstvá, 1
projekt COST, 1 projekt podporený Univerzitnou agentúrou frankofónie. V tejto skupine grantov sme
pri objeme dotácií vo výške 2 510,20 eur zaznamenali pokles oproti minulému roku o 55 %.
K programom, v ktorých tvoriví pracovníci žiadali o grant CEEPUS, patria Medzinárodný vyšehradský
fond a Erasmus+ Strategické partnerstvá.

Zhrnutie
Celkovo sa na našej fakulte v roku 2018 realizovalo 29 projektov VEGA, 10 projektov KEGA, 4
projekty APVV a 26 zahraničných projektov. V roku 2018 predstavovala celková pridelená dotácia na
domáce a zahraničné výskumné i nevýskumné granty sumu 260 115,21 eur (len bežné výdavky). Oproti
minulému roku ide o zvýšenie o 20,7 %. Vývoj dotácií v členení na jednotlivé druhy grantov je
znázornený v grafe č. 1.
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Graf 1: Vývoj objemu získaných finančných prostriedkov (v EUR) v období 2014 – 2018

Zoznam projektov sa nachádza v prílohe č. 1.

Vnútorná grantová agentúra FF UMB

Zámerom vyčleneného finančného balíka PVČ je podpora vedeckej tvorivej činnosti vedeckopedagogických, vedecko-výskumných zamestnancov a interných doktorandov fakulty. V roku
2018 bola vyhlásená 1 výzva na predkladanie projektov.
Z prostriedkov kumulovaných na úseku prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské
štúdium FF UMB boli na podporu projektov PVČ v rámci 12. výzvy (1-2018) vynaložené finančné
prostriedky v celkovej výške 701,80 eur.
Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vrátane cudzojazyčných prekladov
odborných príspevkov určených na publikáciu vo významných periodikách a monografií vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, a poskytnutie konferenčného materiálu.
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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.
KEGA 003UMB-4/2018 Cudzojazyčná edukácia v seniorskom veku. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr.
Eva Homolová, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2018 – 31.12.2020.
KEGA č. 018UMB-4/2018 Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo
vysokoškolskom vzdelávaní. Zodpovedná riešiteľka: doc. Ing. Mária Seková, PhD., EF UMB. Obdobie
realizácie: 1.1.2018 – 31.12.2020. Spoluriešiteľ: doc. Vladimír Biloveský, PhD.
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 európskych kultúrnych štúdií:
KEGA 033UMB-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií. Zodpovedná riešiteľka: PhDr.
Jana Pecníková, PhD. Obdobie realizácie: 1.1.2018 –31.12.2020
Katedra filozofie:
VEGA 1/0132/17 Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu
sociálnej a politickej filozofie (vedúca projektu: Sedová Tatiana, Prof. PhDr. CSc.). V rámci projektu sa
realizuje spolupráca s Asociáciou prijímateľov sociálnych služieb v SR (https://www.apsssr.sk/ ).
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
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.
Medzinárodný vyšehradský fond: č. 21810553 DECONSTRUCTION. The Role of Media in PostTotalitarian Societies. Vedúci projektu: doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. Koordinátor projektu: Center
for Research on the Liberation Movement, Ukrajina. Obdobie realizácie: 20. 5. 2018 – 21. 12. 2018.
Zámery a náplň projektu: Dekonštrukcia mýtov a propagandy na mediálnej úrovni ako dôležitý krok
k odstráneniu nepochopenia v rámci spoločnosti a aj medzi štátmi; pripraviť príručku o archívoch
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a dokumentoch (napr. z archívov KGB) týkajúcich sa minulosti štátov V4 a Ukrajiny; uskutočniť
workshop s historikmi, mediálnymi a inými expertmi a vzdelávať médiá – ako korektne čítať a pracovať
s odtajnenými archívnymi materiálmi.
Medzinárodný program Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe
Doba realizácie: 2017-2018. Spôsob zapojenia UMB: spolueditorstvo a štúdie, finančná podpora.
Zodpovedný
riešiteľ
za
Univerzitu
Mateja
Bela:
Kmeť
Miroslav
Zámer projektu: Tvorba a publikovanie vedeckej multidisciplinárnej kolektívnej monografie z
príležitosti 300. výročia znovuzaloženia Békešskej Čaby Slovákmi. Publikácia v dvoch jazykových
variantoch (spolu vyše 1000 strán) obsahuje štúdie z histórie, etnológie, lingvistiky, kulturológie,
literárnej vedy, knihovedy a sociológie.
Katedra romanistiky:
KEGA 010TU Z-4/2017 Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na
vysokých školách technického zamerania. Zodpovedná riešiteľka za FF UMB: doc. PhDr. Katarína
Chovancová, 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:
APVV-16-0115: Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského
vidieka. Zodpovedná riešiteľka: Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc. Obdobie realizácie: 1.7.2017 30.6.2021
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: 1.6.201731.5.2020
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
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KEGA 026UMB-4/2017 Tvorba učebných textov a učebných pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej
výchovy na základných a stredných školách so zameraním na športovú hru basketbal. Zodpovedná
riešiteľka za FF UMB: Izáková Andrea, Mgr., PhD. Obdobie realizácie: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

b) príprava nových grantov aplikovaného výskumu v spolupráci s partnermi z praxe (podnikmi,
závodmi, mimovládnymi organizáciami a pod.)
Katedra etiky a aplikovanej etiky:
Príprava návrhu projektu aplikovaného výskumu s transdisciplinárnym charakterom (návrh projektu pre
prípadné zapojenie kolegov FF UMB jún 2019).
V súčasnosti: etapa zberu dát a štúdia literatúry, komparácia existujúcich etických politík
•
•
•

Pracovný názov projektu: Etická politika v organizácii ako nástroj a aplikačná stratégia pre dobrú
prax
riešiteľský tím: interdisciplinárny tím FF UMB v zložení (aplikovaní etici/etičky, filozofi, sociológ,
partneri projektu: FF UPJŠ v Košiciach, PU v Prešove; partner z praxe
Termín predloženia projektu: november 2019.

Spolupráca s praxou – prof. PhDr. Daniela Fobelová, (metodická pomoc a členka Etickej komisie pri
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. v B. Bystrici)
Katedra germanistiky:
APVV-18-0130 Preklad a tlmočenie vo verejnom záujme na Slovensku. Vedúca riešiteľka projektu:
prof. Z. Bohušová z KGE. Členovia z KTR: A. Huťková, I. Šuša. Obdobie realizácie: 2019 – 2023. Stav:
v procese hodnotenia. Spolupráca s praxou – súdy, nemocnice, cudzinecká polícia, hraničná polícia,
neziskové organizácie, sociálne a pracovné úrady a pod.
Katedra histórie:
KEGA č. 001UMB-4/2019 Internetový pamäťový portál mesta Banská Bystrica a jeho využitie pri
vyučovaní regionálnych dejín. Vedúci riešiteľ projektu: PhDr. Oto Tomeček, PhD., spoluriešitelia: doc.
PhDr. Peter Mičko, PhD., PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., Mgr. Patrik Kunec, PhD., Mgr. Alica
Kurhajcová, PhD. Obdobie realizácie: 2019 – 2021. Stav: v procese hodnotenia.
Katedra translatológie:
APVV-18-0130 Preklad a tlmočenie vo verejnom záujme na Slovensku. Vedúca riešiteľka projektu:
prof. Z. Bohušová z KGE. Členovia z KTR: A. Huťková, I. Šuša. Obdobie realizácie: 2019 – 2023. Stav:
v procese hodnotenia. Spolupráca s praxou – súdy, nemocnice, cudzinecká polícia, hraničná polícia,
neziskové organizácie, sociálne a pracovné úrady a pod.

c) 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
36

-

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, 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:
VEGA 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II (spoločný projekt s ÚSvL SAV v
Bratislave). Obdobie realizácie: 1.1.2015-31.12.2018. Spoluriešiteľ projektu: doc. Vladimír Biloveský,
PhD.
Katedra etiky a aplikovanej etiky:
Spolupráca v rámci doktorandského štúdia s doc. PhDr. Zuzanou Palovičovou, CSc., FÚ SAV (členka
odborovej komisie, školiteľka, oponovanie dizertačných prác, monografií);
Spolupráca Katedry etiky a aplikovanej etiky a Slovenského filozofického združenia pri SAV – pozvaná
prednáška Dr. Adriany Jesenkovej z FF UPJŠ na pôde Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre
študentov a pedagógov: Feministická etika starostlivosti ako filozoficko-teoretické východisko
a potenciál pre transformáciu praxe (7.11.2018, Tajovského 51).
Katedra filozofie:
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-18-0122 Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich
možnosti a limity. Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. Obdobie realizácie: 2019 –
2023. Spolupráca s FiÚ SAV, Ústav politických vied SAV. Projekt je v procese hodnotenia.
Katedra germanistiky:
N. Zemaníková – predsedníčka Predmetovej komisie pre cudzie jazyky pri Štátnom pedagogickom
ústave (od septembra 2016)
- expertízna činnosť pre ŠPÚ (v roku 2018 recenzné posúdenie vzdelávacích štandardov z nemeckého
jazyka pre primárne vzdelávanie),
- návrhy úprav koncepcie jazykového vzdelávania.
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Príprava projektu APVV-18-0082 Národný korpus tlmočených textov a jeho uplatnenie. Zodpovedná
riešiteľka za FF UMB: Lauková Jana, Mgr., PhD. Spolupráca s JÚĽŠ SAV. Obdobie realizácie: 2019 –
2023. 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 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 konferencií (napr.
Medzinárodná konferencia v Starej Lesnej), spoločné výstupy z archeologických výskumov (Hrad
Čabraď) a riešenie spoločných grantových projektov (APVV, VEGA), 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: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019.
APVV-17-0063 Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. Zodpovedný
riešiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD., Archeologický ústav SAV, spoluriešiteľ projektu: PhDr. Pavol
Maliniak, PhD. Obdobie realizácie: 1. 8. 2018 – 30. 6. 2022.
VEGA 1/0095/17 Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v
slovenskom kontexte). Zodpovedný riešiteľ: Maliniak Pavol, PhDr., PhD. Spoluriešitelia za FF: I. Nagy,
J. Krško. Spolupráca s Archeologickým ústavom SAV. Obdobie realizácie: 2017 – 2019.
Príprava projektu VEGA 2/0020/19 Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku.
Vedúci projektu za rezort školstva: Nagy Imrich, Mgr., PhD. Spolupráca s Historickým ústavom SAV.
Obdobie realizácie: 2019 – 2022. Projekt je v procese hodnotenia.

Katedra romanistiky:
V spolupráci so SAV, konkrétne s Oddelením Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu
Ľ.
Štúra
(SNK
JÚĽŠ)
pokračovala
Katedra
romanistiky
aj
v r.
2018:
súčasťou riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/0020/18 Exolingválna komunikácia v korpusovom
spracovaní (hlavná riešiteľka doc. K. Chovancová) je aj výskumná pracovníčka SNK JÚĽŠ Mgr.
Katarína Gajdošová, Ph.D. (Ide v poradí už o tretí projekt VEGA, na ktorom KRO spolupracuje
s Oddelením SNK JÚĽŠ SAV).
Katedra slovenského jazyka a komunikácie:
Aktívna spolupráca s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV: príprava onomastickej terminológie a
budovanie databázy terénnych názvov aj na základe poskytovania záverečných prác našich študentov
z tejto oblasti.
Členstvo v redakčnej rade periodika Jazykovedný časopis (indexovaný v databáze SCOPUS), ktorý
vydáva Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV (prof. Patráš)
Členstvo v redakčnej rade časopisu Slavica Slovaca (indexovaný v databáze SCOPUS), ktorý vydáva
Slavistický ústav J. Stanislava SAV (prof. Krško)
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Recenzovanie príspevkov v poľskom onomastickom časopise Onomastica, ktorý vydáva Poľská
akadémia vied v Krakove (prof. Krško, prof. Patráš)
Príprava projektu VEGA 1/0040/19 Synchrónne modelovanie a modely chrématoným. Vedúci riešiteľ:
prof. Odaloš. Spolupráca s JUĽŠ SAV. Obdobie realizácie: 2019 – 2021. Projekt je v procese
hodnotenia.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
doc. Ivan Jančovič, PhD. – zapojenie do prípravy doktorandov Ústavu svetovej literatúry SAV
v Bratislave – 19. 12. 2018 prednáška na tému Literárne vzdelávanie ako literárnovedný výskumný
problém
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. – člen redakčnej rady časopisu Slovenská literatúra (vedecký
časopis Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. – nominovaný za člena Slovenského komitétu slavistov pri
Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave
Katedra sociálnych štúdií a etnológie:
KSŠaE má vytvorené silné vzťahy s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV a Sociologickým
ústavom SAV. Spolu s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie 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 a sociálnej antropológie SAV.
Sociologický ústav SAV, spolupráca na projekte PROMISE, experti SAV pôsobia ako externí oponenti
výskumných procesov (skratka NPPN):
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
Katedra translatológie:
Členstvo v Česko-slovenskej asociácii porovnávacej literárnej vedy: Ivan Šuša – člen asociácie od
1.2.2015
Ústav svetovej literatúry SAV+ FF UKF + FF UMB+ UK Bratislava + FF Prešov spoločne zorganizovali
a vedecky garantovali 3-dňovú konferenciu Translation, Interpreting and Culture: Old dogmas, New
Approaches, ktorá sa konala v Nitre 26. – 28. 9. 2018.
Kolegovia zo SAV spolupracujú a odborne garantujú fungujúce časopisy na FF UMB – Nová
Filologická Revue a Kritika prekladu.
Podieľajú sa aj na zabezpečovaní výučby v translatologickom doktorandskom programe.
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Príprava projektu s Karlovou Univerzitou, kontaktná osoba za spoluriešiteľa: A. Huťková, schéma:
Vyšehrad, štandard. Názov projektu: Perspectives of V4 Translation Studies.

d) Motivačný systém
Fakulta má zavedený dlhodobý systém každoročnej vnútornej evalvácie vedecko-pedagogických
pracovníkov.
V rámci fakultného motivačného mechanizmu na podporu podávania grantových projektov (Smernica
č. 1/2014 o podpore projektovej činnosti na FF UMB a jej dodatok č. 1) bola vyplatená odmena vo výške
100 eur.
Na rozvoj a podporu vedeckovýskumnej činnosti vedecko-pedagogických a výskumných zamestnancov
fakulty smerujúcu k výstupom kategórie A (podľa kritérií AK) boli v zmysle Smernice č. 2/2016 o
podpore publikačnej činnosti na FF UMB vyplatené odmeny vo výške 700 eur.
Okrem uvedených finančných stimulácií čerpali pracovníci fakulty finančné prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov i na podporu vedeckej činnosti na FF UMB v celkovej výške 701,80 eur.

e) 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.
V rámci vnútornej grantovej agentúry „Fond na podporu vedeckej činnosti na FF UMB (Fond PVČ)“
bola v roku 2018 vyhlásené 1 výzva (apríl) na predkladanie projektov. Žiadosti na podporu vedeckej
tvorivej činnosti môžu okrem vedecko-pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov
predkladať aj interní doktorandi fakulty.
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.
Na podpore doktorandov a mladých vedcov sa jednotlivé katedry podieľajú aj v rámci vlastných zdrojov
a projektovej činnosti:
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Vytváranie priaznivých podmienok a celkového pracovného prostredia vhodného na vedeckú,
publikačnú a pedagogickú činnosť mladých vedcov a vedkýň na KAA.
•

Financovanie doktoranda Mgr. M. Laša z vlastných katedrových zdrojov tak, aby sa ušetrili
prostriedky fakultných rezerv. Aktívnu účasť mladých vedcov a doktorandov na konferenciách
podporila KAA aj finančne z vlastných zdrojov katedry, keď im boli uhradené účastnícke poplatky
a iné výdaje. Doktorand Laš aktívne vystúpil na medzinárodnej konferencii v Prahe: Literary
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•
•
•
•
•

•

•

•
•

Translation Criticisms and Reviews in the Period of 1993–2017 in the Selected Journals, Cesty
translatologie, 22. – 23.11.2018, Praha, Ústav translatológie. Zároveň v rámci domácej pozvanej
prednášky vystúpil s príspevkom Teoretické a materiálové sondy a Mladá tvorba v dejinách
prekladu, Seminár Dejiny prekladu v perspektívach, 24.4.2018, Nitra, Univerzita Konštantína
Filozofa. Doktorandovi bolo pod odborným vedením školiteľa doc. V. Biloveského, PhD.
umožnené vykonávať funkciu zástupcu šéfredaktora časopisu Kritika prekladu (ISSN 13393405). Doktorand v rokoch 2016, 2017 a 2018 prezentoval KAA a FF UMB v rámci podujatia Noc
výskumníkov. Zároveň prezentoval na Filmovom klube „Filmová a hudobná societa KAA FF
UMB“, 2017 – 2018 spolu s PhDr. M. Kubušom, PhD.
Úspešné zloženie dizertačnej skúšky doktorandky Mgr. I. Stykovej pod vedením doc. PaedDr. J.
Javorčíkovej, PhD.
Poskytnutie obom doktorandom možnosti oponovať záverečné bakalárske práce na KAA FF UMB
v danom šk. roku, ktoré obaja naplno využili.
Poskytnutie možnosti participovať pri organizácii katedrového kola Študentskej vedeckej aktivity.
Možnosť zúčastniť sa a aktívne vystúpiť na Konferencii Skúsenosť inakosti (13.09.2018)
zorganizovanej na KAA FF UMB doc. PaedDr. J. Javorčíkovou, PhD.
Univerzita v Samare, Ruská federácia; PaedDr. A. Štulajterová, PhD. a doc. J. Javorčíková,
i viacerí zamestnanci KAA pokračujú v nadviazanej spolupráci s Univerzitou v Samare v Ruskej
federácii. Význam doterajšej spolupráce nie je 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. 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.
Na základe podpisu bilaterálnej dohody (vyrokovanej vďaka členovi KAA PhDr. Romanovi
Ličkovi, PhD.) medzi Eastern Michigan University v Michigane, Ypsilanti USA a UMB v
Banskej Bystrici ešte v roku 2014 sa otvorila cesta k oficiálnej výmene študentov a pedagógov
medzi obomi inštitúciami:

Mgr. Margita Vojtkuľáková (AJ – SJ) absolvovala v roku 2018 študijný pobyt na Eastern
Michigan University (USA). V roku 2019 v rámci Student assistentship - GAship na
Department of World Languages na obdobie 12-18 mesiacov do USA na výskumnopedagogický pobyt, plne hradený americkou univerzitou. V rámci udeleného grantu bude
M. Vojtkuľáková aj jednou z koordinátorov programu Free English Help.
Ďalšou úspešnou kandidátkou na absolvovanie študijného pobytu je študentka Nikola
Lehotská, ktorá by mala nastúpiť na pobyt v auguste 2019.
Ešte v roku 2016 KAA (Mgr. 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 republike činí 2080 eur na jeden rok. Celková výška grantu
na tri akademické roky: 54 840 eur. (spolupráca s írskym ministerstvom pokračuje.
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Katedra etiky a aplikovanej etiky:
•
•
•

•
•
•

workshop doktorandov aplikovanej etiky a prezentácia doktorandských prác (apríl 2018)
vytvorenie postdoktorandského miesta plánovaného v projekte APVV a získanie finančnej
podpory grantovej agentúry na vytvorenie postdoktorandského miesta
zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do projektov, realizovaných na KETA:
o VEGA 1/0187/16 (Fobel) – všetci doktorandi denného a externého štúdia
o APVV-17-0400 (Fobel) – interný doktorand
o KEGA 017UMB-4/2016 (Kovaľová) – podporili sme formou úhrady konferenčných
poplatkov a ich výstupov mladú vedeckú pracovníčku
CEEPUS – Letná škola Gliwice (interný doktorand)
COST – zapojenie do siete (interný doktorand)
podpora doktoranda denného štúdia (Lukáš Moravec) – zahraničných ciest na kongres v Rybniku,
Polsko a medzinárodnej konferencie vo Wisle (september 2018), aj medzinárodnej konferencie
ľudských práv v Zabrze, Polytechnika Sliezska (december 2018).

Katedra európskych kultúrnych štúdií:
Externá doktorandka Mgr. Ivana Styková (KEKŠ) – zapojená do riešenia projektu KEGA 033UMB4/2017 (2017 – 2019). (E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie.
Interná doktorandka Mgr. Simona Šedovičová (KRO) zapojená do riešenia projektu APVV SK-FR2017-0018/ LENOMA STEFÁNIK (2018-2020) - Le branding en tant que phénomène de la sémantique
lexiculturelle : étude de lexicalisation des noms de marque. V spolupráci s Université Paris 13, Paríž,
Francúzsko.
Katedra filozofie:
Doktorandi Katedry filozofie pravidelne vystupujú na katedrových kolokviách, na ktorých prezentujú
súčasný stav svojho výskumu s cieľom získať spätnú kritickú väzbu od členov katedry a ďalších
účastníkov, pre ktorých sú katedrové kolokviá otvorené.
Katedra histórie:
Na podporu realizácie výskumu doktorandov (vrátane financovania ich ciest na konferencie, 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.
Monotematické medzinárodné konferencie doktorandov histórie organizované v spolupráci
s Inštitútom histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a Katedrou histórie FF Ostravskej
univerzity v Ostrave (ČR). V roku 2018 sa konala medzinárodná konferencia Non solum pecunia
(viac podkapitola 3.8.).
Študentské (aj doktorandské) mobility za účelom realizácie časti štúdia alebo výskumu na pôde
partnerských univerzít v zahraničí v rámci programov:
• Erasmus+ (Maďarsko, ČR, Poľsko, Rumunsko, Francúzsko, Španielsko)
• CEEPUS: CIII-CZ-0029 Idea of Europe in European culture, history and politics (ČR,
Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánsko)
• CIII-HU-0908 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (Maďarsko,
Rumunsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko).
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Katedra romanistiky:
V rámci CLLP – Centra pre jazyk a jazykovú prax / Center for Language and Language Practices na
našej fakulte (funguje pod gesciou Katedrou germanistiky) sú pozývaní ponúknuť svoje prednášky aj
školitelia doktorandov FF UMB. 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 alebo workshopy (týkajúce sa ich vlastnej výskumnej práce) cez
platformu CLLP aj sami ponúknuť.
Katedra slovanských jazykov:
Žiadosti pracoviska o zamestnanie internej doktorandky KSJ, Mgr. Lucie Čendulovej, PhD., ktorá
úspešne absolvovala v r. 2018 doktorandské štúdium v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, nebolo zo
strany vedenia vyhovené, a to aj napriek tomu, že Mgr. Lucia Čendulová, PhD. sa už počas
doktorandského štúdia pripravovala na to, že po jeho ukončení nahradí vo vyučovacom procese
pracovníčku odchádzajúcu do dôchodku. Bola tiež členkou riešiteľského kolektívu katedrového
projektu VEGA, v rámci ktorého mala naplánované vydanie monografie a viacerých štúdií. Treba
oceniť, že spomínané výstupy napriek všetkému pripravila a ďalej pripravuje a je ochotná ich
zaevidovať v Univerzitnej knižnici, čo katedre pomôže nielen pri záverečnom hodnotení projektu.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie:
Účasť doktorandov na konferenciách bola financovaná z grantu, pokiaľ bol doktorand súčasťou
riešiteľského tímu. Doktorandky A. Genčiová a P. Molnárová boli zapojené do projektu VEGA
1/0598/18 (V. Patráš). Doktorandka A. Genčiová sa podieľa na implementácii projektu KEGA
034UMB-4/2018 (L. Urbancová).
V rámci ŠVA organizujeme na KSJK samostatnú sekciu pre doktorandov (štvrtá konferencia
Študentskej vedeckej aktivity sa konala dňa 11.4.2018).
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
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:
Doc. Alexandra Bitušíková v rámci svojej pozície prorektorky viackrát organizovala podporné
univerzitné akcie pre doktorandov na UMB.
Katedra telesnej výchovy a športu:
Všetci pracovníci do 35 rokov vrátane doktorandov sú členmi riešiteľských kolektívov v rámci riešenia
vedeckých grantových úloh, pričom sú v rámci možností podporovaní z týchto prostriedkov.
Katedra translatológie:
Prostredníctvom projektu VEGA 1/0551/16 sme umožnili účasť na konferencii doktorandkám (finančne
podporili): A. Ľachovej (Jurečkovej) a M. Bajúsovej 5-7.4.2018, Montpellier Francúzsko. Ich výstupy
z tohto podujatia sú zaradené do ocenených databáz (kategória ADM). M. Bajusovej sme z finančných
prostriedkov projektu vydali vedeckú monografiu Neutralizačné intervencie v translácii – na príklade
markerov v odborných textoch.
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Na Katedre translatológie vykonáva externé doktorandské štúdium (v prvom ročníku) Mgr. Claudia
Galambošová, absolventka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo FF UMB. Jej dizertačná práca je
zameraná na vplyv ideologických determinantov v preklade memoárovej literatúry z prostredia lágrov
a koncentračných táborov v období holokaustu. Školiteľ: doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

f) Vytváranie miest postdoktorandov
Na katedre slovenského jazyka a komunikácie bolo vytvorené miesto pre 1 postoktoranda – Mgr.
Gabriela Rožaia, PhD.

g) Získanie kvalitných domácich a zahraničných odborníkov:
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
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 pricestoval na Katedru anglistiky a amerikanistiky
na dvojmesačný pedagogicko-výskumný pobyt, v rámci ktorého prednášal na tému amerického
politického diskurzu. Počas svojho pobytu na Slovensku sa zúčastnil konferencie Hybridity and
Creolization in Translation and Translation Studies. Po ukončení svojho pobytu zaslal ďakovný list, kde
vyzdvihol podporu a spoluprácu s kolegami a kolegyňami na KAA FF UMB.

PhDr. R. Ličko, PhD. k výročiu založenia Československa pozval amerického diplomata
Griffina Rozella na prednášku na KAA FF UMB. Téma: 100 years of U.S. support for the
Slovak people and democracy in central Europe and current U.S.-Slovak diplomatic relations.
Matej Bel University, Tajovského 40, F313 at 10:40, Tuesday, November 13th 2018.
Mgr. Michael Dove, B.A. zorganizoval celofakultnú podnetnú prednášku Do you write articles in
English? s prednášajúcou Robin Nagano, FF UMB, 10.10.2018, téma: writing for publication. Pod
záštitou CEEPUS AT 119 (prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.).

Katedra európskych kultúrnych štúdií:
Zahraniční odborníci:
•

•

•

Prof. Gabrielle le Tallec Lloret – Université Paris 13 ( Francúzsko): spolupráca trvá od roku 2015
(vzájomná účasť na vedeckých konferenciách, vedeckých zborníkoch, prednáškach, projekte APVV
SK-FR-2017-0018)
Pierrette Crouzet-Daurat – vedúca najvyššieho orgánu pre rozširovanie lexiky francúzskeho jazyka
na Ministerstve kultúry a komunikácie v Paríži (Francúzsko); spolupráca trvá od roku 2016,
opakované stretnutia v Paríži, diskusie k neologizmom Miniterstve kultúry a komunikácie v Paríži
a prednáška 5. 12.2018 pre frankofónnych študentov UMB v Banskej Bystrici.
Mgr. Jakub Urik, MA., od júna 2018 riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži, dovtedy člen Stáleho
zastúpenia SR pri EÚ, Brusel, Belgicko – pravidelné prednášky pre študentov KEKŠ ako aj všetkých
študentov FF UMB, zabezpečovanie stáží pre študentov EKŠ v Slovenskom inštitúte v Paríži.
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•

Ing. Ivan Valchovnik, EMBA, vice-prezident pre globálny obchod na 5 kontinentoch sveta
(absolvent EF UMB) pravidelne prednáša na tému Interkultúrna komunikácia pre všetkých
študentov KEKŠ ako aj ďalších UMB

• Monika Banaś, dr. hab., 11.-14.9.2018, Jagelovská univerzita, Krakov, Poľsko, stála
spolupráca na medzinárodných projektoch č. (M.P. poz. 596. Universities and NGOs as
moderators of civic society a KEGA 033UMB-4/2018, realizácia terénneho výskumu).
• Realizovanie voliteľného kurzu, podporeného Medzinárodným Vyšehradským fondom
v letnom semestri 2017/18: kurz Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 a ich
dopad na súčasnú identitu regiónu (Projekt Visegrad University Studies Grant č. 61500019,
vedúci projektu Dr. A. Hruboň). V rámci kurzu študentom FF UMB prednášali hostia zo
zahraničných pracovísk prof. Jan Rychlík (Univerzita Karlova, CZ), prof. Bohdan Halczak
(Univerzita v Zielonej Góre, PL) a dr. Rudolf Paksa (Maďarská akadémia vied, HU)
Domáci odborníci:
•

Odborník z praxe Ing. Vladimír Laššák, PhD. (Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici)
už 2 roky pravidelne vstupuje do vyučovacieho procesu v rámci predmetov Manažment kultúry (bc
štúdium) a Manažment kultúry v EÚ (mgr. štúdium) ako pozvaný odborník, kouč so skúsenosťami
vypracovávania a posudzovania projektov na národnej úrovni.
Mgr. Veronika Uhríková, vedúca oddelenia Centra slovanských štúdií v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici, pravidelne prednáša študentom EKŠ.

•

Katedra histórie:
Hosťujúci univ. profesor Vjačeslav Meňkovskij, Bieloruská štátna univerzita v Minsku (Bielorusko)
Katedra slovanských jazykov:
Z finančných dôvodov, žiaľ, katedra v r. 2018 prišla o prof. dr hab. Władysława Śliwińského, kvalitného
odborníka z Fakulty polonistiky Jagelovskej univerzity, vďaka ktorému sa podarilo rozvinúť kontakty
s uvedenou prestížnou inštitúciou. Napriek všetkému spolupráca naďalej pokračuje.

h) najvýznamnejšie vedecké podujatia na fakulte v roku 2018 (popularizácia vedy a výskumu –
vedecké, odborné a umelecké podujatia a pod.).
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
•

•

•

doc. PaedDr. J. Javorčíková, PhD. ako hlavná organizátorka v spolupráci s KAA zorganizovala
Konferenciu Skúsenosť inakosti (13.09.2018), na ktorej aktívne vystúpila väčšina členov a členiek
KAA (Javorčíková, Ličko, Melicherčíková, Pliešovská atď.). Finálnym výstupom bol konferenčný
zborník, v ktorom publikovala väčšina KAA.
Doc. PaedDr. J. Javorčíková, PhD. spolupráca s RTVS:
Po stopách Josepha Conrada – 60-minútové literárne pásmo venované tvorbe J. Conrada,
vysielané 10/2018, 17:00-18:00 v rádiu Devín,
Po stopách Virginie Woolf – 60-minútové literárne pásmo venované tvorbe autorky vysielané
10/2018, 17:00-18:00 v rádiu Devín.
PaedDr. A. Štulajterová, PhD. zorganizovala:
seminár pre budúcich učiteľov angličtiny z podnetu externého prostredia vydavateľstvom
Macmillan v spolupráci s UK UMB,
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•

•
•

•
•

•
•

•

návštevu írskej veľvyslankyne na KAA FF UMB.
PhDr. Ľ. Pliešovská, PhD. spolupráca s RTVS na rozhlasovej relácii o Ars Litera – 60-minútové
literárne pásmo venované americkému autorovi F.S. Fitzgeraldovi, rádio Devín, odvysielané
8.11.2018 o 17.00.
Doc. PhDr. M. Djovčoš, PhD. ponúkol podujatie v rámci týždňa dni vedy s názvom Baba Jaga
a jej sestry.
PhDr. R. Ličko, PhD. v rámci propagácie štúdia na KAA FF UMB na pozvanie predniesol
interaktívnu prednášku na Strednej odbornej škole informačných technológií. Názov: Kráľova
hlava. Dátum: 7. 11. 2018. Čas: 9:00-10:00. Pozývateľka Mgr. art. Mariana Mlynarčíková, ArtD.
Mgr. M. Laš prezentoval KAA a FF UMB v rámci podujatia Noc výskumníkov a ponúkol
prednášku Britský (nielen) televízny humor.
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD. ponúkla prednášku v rámci Týždňa vedy a techniky na
Slovensku s názvom: Tlmočnícky výkon študentov – motivácia, hodnotenie a kvalita (empirická
štúdia), 6.11.2018.
Doc. PaedDr. P. Jesenská, PhD. v rámci Týždňa/Dní vedy a otvorených dverí na UMB ponúkla
prednášku Postbrexitové tendencie používania angličtiny (7.11.2018).
Mgr. M. Bachledová, PhD. bola poverená externým prostredím zúčastniť sa na podujatiach:
Hieronymove dni 2017, 19. – 20. 10. 2017, UK v Bratislave a SAPT, hostka v panelovej diskusii
Utrpenie mladého prekladateľa (https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/aktuality/2017/9/HD_letak2017.pdf),
Artforum Banská Bystrica & CNK Záhrada: marec 2018, hostka v panelovej diskusii o preklade
a kultúre.
Organizátorka literárno-výtvarnej súťaže na KAA Autumn Gothic Photo Contest 2018, november
2018,
Členka KAA je zároveň posudzovateľkou rukopisov vydavateľstva IKAR.
doc. PhDr. M. Djovčoš, PhD. je členom European Society for Translation Studies
a spoluorganizátorom podujatí: Prekladateľský okrúhly stôl 24.01.2018 na FF UMB; Čítačka ku
knihe Hillbilly Elegy, Artforum 25.01.2018; Prekladateľské Soireé s Jurajom Šebestom
20.3.2018; Prednáška Lionbridge 19.3.2018; Prednáška Barbory Kráľovej (šéfredaktorky
vydavateľstva Ikar pre beletriu), 23.4.2018; Diskusia v Artfóre ku knihe Michaela Wolfa Fire and
Fury/Oheň a síra, Banská Bystrica 14.6.2018; Člen vedeckého výboru konferencie na UK v Prahe
(22.11.2018).

Katedra etiky a aplikovanej etiky:
IV. medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Polytechniky Sliezskej v Zabrze a Katedry
etiky a aplikovanej etiky FF UMB v Banskej Bystrici: SOCIAL DEVELOPMENT FOR VALUES.
ETHICS - TECHNOLOGY – SOCIETY (27. – 30.9.2018, Wisla, Poland)
KETA je už 4. rok spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie Polytechniky Sliezskej,
Fakulty manažmentu v Zabrze. Medzinárodná vedecká konferencia vo Wisle sa organizuje každý rok
v septembri.
Katedra európskych kultúrnych štúdií:
•

Popularizácia vedy – viaceré vystúpenia Antona Hruboňa v celoslovenských médiách:

Denník N: Rozhovor Historik Hruboň: Hitler držal nad Machom ochrannú ruku (21. 12.
2018)
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v redakčne nekrátenej verzii online (3. 1. 2019): https://dennikn.sk/1330693/nas-fasista-ako-saalexander-mach-od-poulicnych-bitiek-vypracoval-na-hitlerovho-cloveka/?ref=tit1
Denník N: Komentár v článku o dokumentárnom filme Zavrhnuté svedectvá (30. 7. 2018)
https://dennikn.sk/1192457/dostal-som-cukriky-od-tisa-spomina-sa-v-dokumentekotlebovcov-je-to-propaganda-reaguju-historici/?ref=tit1
RTVS (Rádio Regina/Rádio Devín): Dejiny.sk / Európa a svet v roku 1938 (6. a 8. 4. 2018)
Moderuje Jozef Hajko, diskutujú Anton Hruboň a Marek Syrný
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/913186
RTVS: Správy RTVS / Reportáž 79 rokov od vzniku 1. Slovenskej republiky (14. 3. 2018, od
46:07)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/150661#2767
Katedra filozofie:
V rámci Týždňa vedy a techniky na FF UMB (5. – 11. 11. 2018) zorganizoval doktorand Katedry
filozofie Jakub Švec dňa 7. 11. 2018 druhý ročník panelovej diskusie venovaný utečeneckej kríze,
možnostiam a limitom integrácie utečencov na Slovensku ale i v Európe, ako aj polemikám o potrebe
ochrany národnej identity a kultúry, pod názvom „Čo s miliónmi duší?“. Hosťami diskusie boli: Andrej
Bán, Jakub Švec a Ján Štefanica. Moderoval Kajo Zbořil.
Katedra germanistiky:
Zorganizovanie prednášky významného rakúskeho filozofa Prof. Konrada Paula Liessmanna 17. apríla
2018 na tému Was heißt und zu welchem Ende erwirbt man literarische Bildung (Čo je a načo nám je
literárne vzdelanie). Podujatie organizovala Dr. N. Zemaníková v spolupráci s Katedrou slovenskej
literatúry a literárnej vedy FF UMB v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0590/16.
Zorganizovanie štyroch prednášok v rámci Centra pre jazyky a jazykovú prax (CLLP – Center for
Language and Languages Praktices). Prednášok sa zúčastnili okrem členov aj nečlenovia CLLP a
študenti. Prvé dve prednášky zorganizovala doc. Z. Gašová, ďalšie doc. Z. Dobrík v spolupráci s Dr. J.
Laukovou.
Prednášajúci/prednášajúce a názvy prednášok:
1. Doc. PaedDr. Z. Dobrík, PhD.: Jazykový obraz migrantov v nemeckom sociokultúrnom prostredí.
2. Mgr. M. Píšl, Ph.D.: Nahrávky pro výuku tlumočení – aktuální metody a přístupy (Ostravská
univerzita, Ostrava, Filozofická fakulta).
3. Mgr. T. Klemensová Výskum jazykovej krajiny a jeho význam pre toponomastiku na príklade
českého pohraničia (Ostravská univerzita, Ostrava Filozofická fakulta)
4. Prof. Z. Bohušová: Komunitné tlmočenie – Community interpreting.

Katedra histórie:
• Spoluorganizovanie vedeckých podujatí:
Medzinárodná konferencia Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe (1944 –
1953) – politické, vojenské, právne a etické aspekty. Kongresové centrum SAV „Academia“, Stará
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Lesná, 2. – 4. októbra 2018. Organizátori: Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici, Centrum
spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach – Spoločenskovedný ústav v Košiciach,
Katedra dejín politicko-právnych doktrín a dejín práva Fakulty práva a administrácie Univerzity
Zielonogórskej (Poľsko), Fakulta histórie Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka (Ukrajina),
Centrum pre výskum genocídy a rezistencie Litvy (Vilnius, Litva), Slovenská historická spoločnosť pri
SAV v Bratislave.
Medzinárodná konferencia Non solum pecunia. Środki płatnicze na przestrzeni dziejów. Katowice, 8. –
9. júna 2018. Organizátori: Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF Ostravskej
univerzity v Ostrave, Inštitút histórie Fakulty spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach.
Medzinárodná konferencia Na styku starých monarchií a nových republík. Poliaci, Česi a Slováci v roku
1918. Fakulta spoločenských vied, Katowice, 14. novembra 2018. Organizátori: Katedra histórie FF
UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF Ostravskej univerzity v Ostrave, Inštitút histórie Fakulty
spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach.
Interdisciplinárny seminár Archívy NKVD-KGB pre médiá.sk. Odtajnené fondy sovietskych štátnobezpečnostných orgánov v ukrajinských archívoch a ich relevantnosť pre médiá a verejnosť na
Slovensku. Bratislava, 2. októbra 2018. Organizátori: Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici,
CETIR – Centre for Experience Transfer from Integration and Reforms.
Vedecká konferencia pri príležitosti vzniku Československej republiky Veda, školstva a kultúra na
Slovensku v rokoch 1918 – 1928. Banská Bystrica, 10. – 11. októbra 2018. Organizátori: Katedra histórie
FF UMB v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v B. Bystrici.
• Odborné prednášky:
Cyklus prednášok popredných slovenských, českých a poľských medievalistov – Výpravy do (čias)
barbarskej Európy. Banská Bystrica, október – december 2018. Organizátori: Katedra histórie FF UMB
v Banskej Bystrici, Stredoslovenské múzeum v B. Bystrici, Banskobystrický samosprávny kraj.
Prednáška PhDr. Rastislava Kožiaka, PhD.- Sredniowieczne klasztory benedyktynskie na terenach
Slowacji, Fundacja Chronic dobro, Tyniecke opactwo benedyktynow, Krakov, Poľsko, 18. 1. 2018.
Prednáška PhDr. Rastislava Kožiaka, PhD. – Sredniowieczne klasztory i ich losy na terenie Slowacji,
Instytut Slowacki vo Varšave a Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego
vo Varšave, Poľsko, 11. 6. 2018.
Prednáška Mgr. Imricha Nagya, PhD. - Erasmus-olvasmányok a magyarországi (mai Szlovákia
területével érintkező) humanisták könyvtáraiban; Régi Magyar Irodalom Tanszéke (BTK ELTE)
a výskumná skupina MERCURIALES – Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület
Kutatócsoport (MTA-ELTE); Budapešť, Maďarsko, 18. 4. 2018.
Prednáška Mgr. Imricha Nagya, PhD. – Matej Bel o svojom rodnom kraji spojená s prezentáciou knihy
Zvolenská stolica (Matej Bel), Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice v Banskej Bystrici, 5. 3.
2018.
• Popularizácia vedy (diskusné relácie, dokumentárne filmy):
Rozhovor o prvom slovenskom preklade Zvolenskej stolice Mateja Bela, Rádio Devín (Mgr. Imrich
Nagy, PhD., 10. 5. 2018)
SK DEJINY – Príbeh Slovenska 1848 - Realita a historická pamäť, RTVS (Mgr. Alica Kurhajcová,
PhD., 11. 10. 2018)
Dejiny.sk: Osmičky v našich dejinách. Rozhovor na tému: Horúca jeseň 1938 v Československu
(Horúci september). Rádio Regina (doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., 7. 9. 2018)
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Spolupráca a osobná účasť v televíznom dokumente Českej televízie s názvom Druhá republika,
na programe ČT2 (doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., 1. 10. 2018)
Relácia k 100. výročiu vzniku Československa: Dva národy, jedna republika. Rádio regina (doc.
PhDr. Peter Mičko, PhD., 26. 10. 2018)
Umelecko-publicistická relácia Večerné reflexie. Rozhovor na tému 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
a ukončenie 2. svetovej vojny. Rádio Regina (doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., 8. 5. 2018)
SK DEJINY – Štátoprávne snahy Slovákov, RTVS (prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., 11. 1. 2018)
Ukrajinský národnostný magazín, RTVS (doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., 20. 11. 2018)
Katedra romanistiky:
V rámci Dní vedy 2018 na slovenských univerzitách (v dňoch 5.-11.11.2018) KRO usporiadala jednu
otvorenú prednášku (pre zamestnancov i študentov UMB, ale aj pre širšiu verejnosť) a dve pozvané
prednášky spojené s diskusiou, konkrétne:
•
•

•

Otvorená prednáška doc. J. Chalupu, PhD. (6.11.2018 v Centre univerzitnej úspešnosti UMB –
miestnosť K006) na tému „Co nám přínáší a co bere postmoderní ikonoklasmus?“
Pozvaná prednáška s diskusiou na tému vzdelávania: „Teach for Slovakia – aby všetky deti mali
vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť“ vo Vzdelávacom centre Mateja Bela dňa 5.11.208.
Prednášajúca: naša bývalá absolventka, Mgr. Nikola Lehotská, aktívne participujúca na projekte
„Teach for Slovakia“.
Pozvaná prednáška s diskusiou o živote a diele U. Eca 7.11.2018 v miestnosti F313 FF UMB.
Pozvaný hosť: Jeho Excelencia, bývalý veľvyslanec v Ríme, Paríži a Bruseli a prekladateľ
umeleckej literatúry z taliančiny Stanislav Vallo.

Ďalšie pozvané prednášky (mimo tých organizovaných v rámci Dní vedy) na KRO FF UMB:
Pozvaná prednáška Mgr. Martina Pleška, PhD. z Katedry romanistiky FF OU v Ostrave na tému
„Feminizácia vo francúzskom jazyku“, dňa 22.11.2018 v Centre univerzitnej úspešnosti UMB
(miestnosť K006).

Katedra slovanských jazykov:
Cyklus prednášok pri príležitosti 100. výročia obnovenia nezávislosti Poľska:
Poľská otázka počas prvej svetovej vojny
prednášajúci: prof. Czesław Brzoza, Inštitút histórie, Jagelovská univerzita v Krakove
organizátor: KSJ FF UMB, Poľský inštitút v Bratislave
dátum a miesto konania: 13. 3. 2018, FF UMB
Vnútorná politika II. Poľskej republiky
prednášajúci: prof. Czesław Brzoza, Inštitút histórie, Jagelovská univerzita v Krakove
organizátor: KSJ FF UMB, Poľský inštitút v Bratislave
dátum a miesto konania: 17. 10. 2018, Centrum poľského jazyka a kultúry pri KSJ
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Zahraničná politika II. Poľskej republiky
prednášajúci: prof. Czesław Brzoza, Inštitút histórie, Jagelovská univerzita v Krakove
organizátor: KSJ FF UMB, Poľský inštitút v Bratislave
dátum a miesto konania: 14. 11. 2018, Centrum poľského jazyka a kultúry pri KSJ
Diskusia na tému Poľsko-československé vzťahy. Slovensko v optike II. Poľskej republiky
hostia diskusie: prof. Czesław Brzoza, Inštitút histórie, Jagelovská univerzita v Krakove
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., Katedra politológie, FPVaMV UMB
organizátor: KSJ FF UMB, Poľský inštitút v Bratislave, ŠVK v Banskej Bystrici
dátum a miesto konania: 4. 12. 2018, ŠVK v Banskej Bystrici
Prezentácia slovenského prekladu diela W. Kurtyku Čínsky maharadža
hostka: prekladateľka diela, PhDr. Sylvia Galajda – absolventka banskobystrickej polonistiky
organizátor: KSJ FF UMB, ŠVK v Banskej Bystrici, OZ Polska
dátum a miesto konania: 14. 3. 2018, ŠVK v Banskej Bystrici
Otvorenie Knižnice Danuty a Jozefa Marušiakovcov. Súčasťou podujatia boli 2 prednášky:
Współczesne stosunki polsko-słowackie, veľvyslanec Poľskej republiky v SR, Krzysztof Strzałka
Slovensko-poľské vzťahy po r. 1989: slovenský pohľad, Mgr. Juraj Marušiak, PhD., člen predsedníctva
SAV pre 3. oddelenie vied
organizátor: KSJ FF UMB, Poľský inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo PR v SR
dátum a miesto konania: 12. 12. 2018, Centrum poľského jazyka a kultúry
Katedra slovenského jazyka a komunikácie:
10. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Komunikácia v odborných reflexiách Banská
Bystrica 12. – 13. 9. 2018
XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky, 21. – 23. 11. 2018) –
konferencia s medzinárodnou účasťou (16 účastníkov zo Slovenska, 11 účastníkov z Českej republiky,
3 účastníci z Poľska, 4 účastníčky z Ukrajiny; odznelo 32 referátov v piatich jazykoch – poľskom,
ukrajinskom, nemeckom, českom a slovenskom; podujatie organizovala Slovenská jazykovedná
spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a
komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.)
Cyklus prednášok v Slovenskej jazykovednej spoločnosti, pobočka v Banskej Bystrici, v ktorej počas
celého akademického/ kalendárneho roka prednášajú slovenskí aj zahraniční lingvisti. Prednášky sú
potom základom diskusie o odbornej problematike.
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Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
KSLLV a KGE – 17. 4. 2018 prednáška prof. Dr. Konrada P. Liessmanna (Universität Wien) na tému
Was heißt und zu welchem Ende erwirbt man literarische Bildung (Čo je a načo nám je literárne
vzdelanie) – v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0590/16 Literatúra ako literárne konanie
a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému (vedúci riešiteľ I. Jančovič)
(link: https://1drv.ms/v/s!AiTvYUM4bfl1jUY6R-RSvPAyoRp7,
http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/164892/z-prednasky-prof-liessmanna-na-ff-umb)
Finalizácia, redakčná príprava a vydanie projektových výstupov grantu VEGA 1/0590/16 Literatúra ako
literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému (vedúci riešiteľ
I. Jančovič) z medzinárodnej vedeckej konferencie usporiadanej v spolupráci FF UMB v Banskej
Bystrici a Inštitútu neofilológie a interdisciplinárnych výskumov Prírodno-humanistickej univerzity v
Siedlcach: Literatúra a jej spoločensko-kultúrne kontexty, Siedlce, 7. – 8. septembra 2017, so
samostatnou sekciou Literatúra, umenie, škola, život v porovnávacom kontexte národných kultúr
(publikované v CONVERSATORIA LITTERARIA XII (2018), ISSN 1897-1423).

Organizačná a koncepčná príprava spoločnej „Międzynarodowej Konferencji Naukowej na
temat: PROBLEM BIUROKRACJI W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE, Siedlce 1314 września 2018 roku“ – v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0747/18 Obrazy sveta
ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie
obrazov sveta
Organizátori: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej
Bystrzycy
Organizačný výbor:
Prof. PaedDr.Martin Golema, PhD. (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr Aldona Borkowska (Siedlce, Polska)
Dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)
Univerzitná noc literatúry, 5. ročník kultúrneho podujatia (FF UMB, 25.4.2018). Tútorkami projektu sú
Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková.
Katedra telesnej výchovy a športu:
Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Kondičný tréning v roku 2018.
Katedra translatológie:
•

•
•

Najvýznamnejším podujatím bol výstup z projektu Vega: konferencia Translation, Interpreting and
Culture: Old dogmas, New Approaches (september, Nitra), na ktorej sa KTR podieľala organizačne,
vedeckým spolugarantovaním, finančne i publikačne (vedecké štúdie, zborník abstraktov).
V rámci Týždňa vedy: beseda s prekladateľkou L. Nižníkovou.
V decembri 2018 sme v podobe vedeckého seminára ukončili na KTR vedecký projekt Vega
1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii. Vedúcou riešiteľkou je Dr. Anita Huťková,
riešiteľom z KTR je doc. Ivan Šuša.
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•
•
•
•

•

Dňa 4.12. 2018 vystúpil na Katedre translatológie Mgr. Vítězslav Vilímek, Ph.D. s témou Etika
v preklade a tlmočení. Odborným garantom podujatia bol doc. Ivan Šuša.
Dňa 26.11.2018 vystúpil doc. Ivan Šuša na Didaktickom kolokviu o slovakistike ako cudzom jazyku.
Podujatie organizovala Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB.
Dr. Anita Huťková sa v dňoch 18. – 20. 11. 2018 zúčastnila na translatologickom workshope, ktorý
organizovala Karlova Univerzita v Prahe.
Dr. Huťková sa v dňoch 26. – 29. 11. 2018 zúčastnila na zahranične pracovnej ceste spojenej
s disemináciou výsledkov projektu VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii;
propagáciou výstupov jej riešiteľov; ako aj s rozvojom ďalšej vedeckej spolupráce s univerzitami
v Miškovci a v Segedíne.
Doc. Šuša sa v dňoch 19.-22.11.2018 zúčastnil na prednáškovom pobyte v Maďarsku na
Pedagogickej univerzite Segedínskej univerzity. Pre tamojších študentov vystúpil s prednáškami
o súčasnej translatológii, prekladovej literatúre a o recepcii inonárodných literatúr do slovenského
kultúrneho kontextu.

i) najvýznamnejšie počiny/ výstupy/ výsledky vo vede a výskume na fakulte za rok 2018

Katedra anglistiky a amerikanistiky:
•

•

•

•
•

doc. V. Biloveský, PhD. predniesol pozvanú zahraničnú prednášku A model of teaching of nonliterary
trasnlation,
Осенние
коммуникативные
чтения
К 20-летию
открытия лингвистического образования в РосНОУ», Moskva, 29.-30. november 2018, New
Russian University.
doc. V. Biloveský, PhD. predniesol pozvanú domácu prednášku Prekladová literatúra slovami
Zory Jesenskej, Открытая образовательная среда для изучающих русский язык в странах
Европы: лучшие практики и перспективы развития», Bratislava, 10. december 2018.
Doc. PaedDr. J. Javorčíková, PhD. predniesla pozvanú prednášku na domácej konferencii
Surprising Power of Reading; Štatistické metódy v pedagogickom výskume; Technická univerzita
Zvolen, Ústav cudzích jazykov, organizátor: dr. Hab. M. Ľupták, Ústav cudzích jazykov.
Doc. PaedDr. J. Javorčíková, PhD. je prezidentkou Slovenskej asociácie CEACS (Stredoeurópska
asociácia kanadských štúdií) so sídlom na Masarykovej univerzite v Brne, ČR.
PhDr. R. Ličko, PhD. získal Regional Scholar Travel Grant z USA, ktorý udeľuje Americká
asociácia slovanských a eurázijských štúdií. Pokrýva cestovné náklady a účasť na každoročnom
kongrese ASEEES v Bostone, kde vystúpil s príspevkom. Zároveň si obnovil členstvo v americkej
asociácii Slovak Studies Association. Dr. Ličko uskutočnil výskumný pobyt v národnom archíve
v Londýne (Spojené kráľovstvo). Skúmaná problematika súvisí s postojmi britskej vlády
k zahraničnému odboju Čechov a Slovákov v období rokov 1938 – 1945. V Národnom archíve
vyhľadával dokumenty britského ministerstva zahraničia, ktoré plánuje ďalej využiť pri spracovaní
uvedenej problematiky v rámci svojich publikačných výstupov.
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Katedra etiky a aplikovanej etiky:
•

•

•

AAA výstup: Wprowadzenie do bioetyki / Daniela Fobelová, Aleksandra Kuzior. Helena Ciążela,
Józef Bańka (rec.). Zabrze : Politechnika Śląska, Wydzial Stosowanych Nauk Spolecznych, 2018.
170 s. [8,55 AH]. ISBN 978-83-945539-5-1 [FOBELOVÁ, Daniela (50%) - KUZIOR, Aleksandra
(50%)
AAB výstup: Pluralita hodnôt udržateľného rozvoja (v etike, politike, teórii a praxi) / Andrea
Klimková. Banská Bystrica: Belianum, 2018. - 210 s. [10,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1433-2.
[KLIMKOVÁ, Andrea (100%). PALOVIČOVÁ, Zuzana (rec.) - KUZIOR, Aleksandra (rec.)].
Publikácia vychádza ako výstup riešenia grantu KEGA 001UPJŠ-4/2017.
IV. medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Polytechniky Sliezskej v Zabrze a
Katedry etiky a aplikovanej etiky FF UMB v Banskej Bystrici: SOCIAL DEVELOPMENT FOR
VALUES. ETHICS - TECHNOLOGY – SOCIETY (27. – 30.9.2018, Wisla, Poland)

Katedra európskych kultúrnych štúdií:
•

•

•

•

monografia Antona Hruboňa Alexander Mach: Radikál z povolania (Bratislava : Premedia, 2018,
440 s.) sa stala najpredávanejšou odbornou knihou slovenského autora na knižnom trhu na
predvianočnom trhu (Martinus Top 80, Artforum Top 40) a získala si značný mediálny ohlas
(vrátane celoslovenskej dennej periodickej tlače)
prednáška Antona Hruboňa na celosvetovom kongrese COMFAS (International Association for
Comparative Fascist Studies) na prestížnej Central European University v Budapešti (kongres
Comparative Fascist Studies and the Transnational Turn, referát Intellectual Origins and the
Transnational Turn)
Vedecko-výskumný pobyt (1 mesiac október 2018) doc. Ľudmily Meškovej na prestížnej Akadémii
ruského baletu A. Ja. Vaganovoj na Katedre filozofie, histórie a teórie umenia v Sankt Peterburgu
(Ruská federácia) – výsledok: spoločná publikačná činnosť, účasť na medzinárodných vedeckých
konferenciách.
Prednáška Evy Hoehn, PhD. – doc. Ľudmily Meškovej, PhD. Na celosvetovom kongrese „Actual
Problems of Theory and History of Art“, ktorá sa konala na Štátnej Lomonosovovej univerzite
v Moskve „Tема второй мировой войны в современном искусстве Австрии: политический
голос искусства“ (2.-6. 10. 2018)

Katedra filozofie:
•

•

•

Konferencia: Does Valid Reasoning Matter? (program konferencie a abstrakty príspevkov sú online
na webstránke https://doesvalidreasoningmatter.wordpress.com/) Táto konferencia bola
organizovaná v dňoch 13. až 16. septembra 2018 v spolupráci s Filozofickým ústavom SAV
v Bratislave. Účastníci boli z Veľkej Británie, Holandska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.
Konferencia: Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite. Táto konferencia
bola organizovaná v dňoch 5. až 6. decembra 2018 v spolupráci s Filozofickým ústavom SAV
v Bratislave a s Katedrou filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Účastníci boli z Poľska
a Slovenska.
Konferencia: Hodnoty a utváranie zmyslu života človeka. Táto konferencia bola organizovaná
Katedrou filozofie FF UMB v dňoch 6. až 7. septembra 2018. Účastníci boli z Ruska, Poľska, Českej
republiky a Slovenska.
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Katedra germanistiky:
• Ocenenie pracovníka:
Vymenovanie doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD. za profesorku dňa19. 9. 2018 v odbore cudzie jazyky
a kultúry, inauguračné konanie sa konalo na FF UCM Trnava.
• Významné publikačné výstupy:
AAB DOBRÍK, Z.: Cudzosť a inakosť v jazykovej komunikácii. Banská Bystrica : Belianum.
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. 126 s. ISBN 978-80-557-1479-0
Výber podstatných častí z recenzného posudku Juraja Dolníka:
„Vedecká monografia Z. Dobríka je typickým dielom v oblasti humanitných a sociálnych vied, ktoré sa
vyznačuje aktuálnosťou výskumného predmetu, reprezentatívnosťou so zreteľom na súčasný stav
poznania v sledovanej sfére reality a použiteľnosťou dosiahnutých výsledkov v sociálnej praxi.“ [...] „V
rukopise vidím skrytú metateoretickú inšpiráciu: sústavne sledovať náuku o xenosoch z hľadiska
následkov jej otvorenosti pre ohrozenie poriadku v poznaní sveta cudzosti, ktorý je potrebný na jej
duchovné ovládnutie v primeranej miere istoty.
Vedecká monografia Z. Dobríka je zdrojom poznania o cudzosti v spätosti s jazykovou komunikáciou
aj ponukou analyticko-interpretačných zobrazení komunikátov vo vzťahu k tomuto javu. Je užitočná
jednak pre čitateľov s ambíciou rozšíriť si duchovný horizont v rámci nazerania na prirodzený jazyk a
jeho používania a jednak pre tých, ktorí hľadajú „rukolapnú“ oporu pre vlastný xenolingvistický
výskum, resp. inšpiračné predlohy vo vysokoškolskej pedagogickej praxi. Výklady, analýzy a
interpretácie ich vtiahnu do komplexu konceptov, ktoré „živia“ aktuálnu lingvistiku orientovanú na
jazykovú prax, podnecuje ich k objavovaniu súvislostí medzi nimi so zámerom odhaliť možnú
poznávaciu silu ich integrácie. Xenolingvistika, diskurzná analýza, vrátane jej kritickej vetvy, rečové
akty a ďalšie lingvistické pragmatické koncepty sú pretavené do poznávacích postupov, ktoré sa ukazujú
ako cesta k reálnemu posunu v poznávaní xenosveta v jeho jazykovokomunikačnom aspekte. Ale
vyzdvihujem aj epistemologickú podnetnosť práce, spočívajúcej v jej názornom osvetľovaní
konštruktivistického výkladu sociálnej reality. Ako sprievodný – ale nie okrajový – potenciálny
čitateľský efekt knihy vnímam jej skrytú provokáciu na kritický prístup k sociálnemu konštruktivizmu,
ktorého idey dosť výrazne ovládajú súčasný myšlienkový svet v našich vedách, a teda aj v lingvistike.
Úžitkovú hodnotu knihy zvyšuje jej využiteľnosť pri odbornej príprave študentov v magisterskom a
doktorandskom štúdiu so zameranosťou na poznávanie prirodzeného jazyka v jeho fungovaní, osobitne
v študijných kurzoch venovaných (aj) problematiky inakosti a jej interpretácie. Vedecká monografia je
tak potenciálnym prínosom k rozšíreniu bázy odborníkov v našom prostredí, ktorí môžu prispieť k
rozvoju xenolingvistiky (a tým náuky o cudzosti vôbec) ako disciplíny, ktorá pokrýva široké pole
jazykovej problematiky – od preberania slov až po xenofóbiu, resp. xenofíliu. Je to disciplína, ktorá
spája odborné záujmy rozličnej proveniencie, a tak pobáda ku kooperácii výskumníkov v odboroch
humanitných a sociálnych vied.“ [...]
AAB LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E.: Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálnom
diskurze. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018.
162 s. ISBN 978-80-557-1458-5
Výber podstatných častí z recenzného posudku prof. Natálie Koriny:
„ Posudzovaná vedecká monografia Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálnom diskurze je
príspevkom do veľmi aktuálnej problematiky vnímania a hodnotenia migrácie, ktorá, čo zdôrazňujú
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v úvode aj autorky, v súčasnosti závratným tempom naberá na aktuálnosti najmä v dôsledku utečeneckej
krízy v Európskej únii. Problém socializácie migrantov sa stáva jedným z ústredných problémov
európskych krajín, preto pre jeho úspešný priebeh je dôležité preskúmať všetky stránky s ním
súvisiacich komunikačných stratégií a komunikačných cieľov, čoho významnou zložkou je rečová
komunikácia a jazykovo-kultúrne kompetencie.“ [...]
„Túto problematiku ako prvý v slovenskej jazykovede nastolil J. Dolník (Cudzosť – jazyk – spoločnosť,
2015 a iné práce). Autorky pokračujú v jeho stopách a vychádzajú z jeho postulátu o tzv. prirodzenej
inštinktívnej podstate xenoreakcií človeka ako odmietavých na tzv. inakostný stimul, čo znamená, že
„vo všeobecnosti platí, že človek reaguje väčšinou na iné, preňho nie pôvodné, jazykové, kultúrne
a sociálne či duchovné praktiky zdržanlivo a odmietavo“ (s. 6). Uplatnením tejto tézy pri analýze
jazykového materiálu chcú autorky dospieť, ako zdôrazňujú v úvode, k lepšiemu poznaniu a
orientovaniu sa v „mentálno-jazykových inakostiach komunikačných partnerov patriacich do
rozdielneho sociokultúrneho prostredia, čo by umožnilo eliminovať nedorozumenia v kultivovanej
interkultúrnej komunikácii“ (s. 7).“ [...]
„Uvedená problematika je viacaspektová a veľmi široká, preto nie je možné všetky jej špecifiká uchopiť
v rámci jednej publikácie. Preto autorky obmedzili svoj výskumný záber na jeden z výsekov nemeckého
mediálneho diskurzu najmä z dvoch dôvodov: a) Nemecko ako ťahúň európskej ekonomiky a jeden z
kľúčových hráčov na európskej a svetovej politickej scéne prijalo v poslednej dobe najviac utečencov,
preto nepochybne je najnázornejším objektom výskumu v danej oblasti; b) obidve autorky sú vzdelaním
germanistky, preto sú stále v obraze sociálno-politického diania v nemecky hovoriacich krajinách nielen
podľa informácií v slovenských médiách, ale aj zvnútra, čo preukázali predloženou monografiou.“
AAB BAJUSOVÁ, M.: Neutralizačné intervencie v translácii na príklade markerov v odborných
textoch. Banská Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, 2018. 174 s. ISBN 978-80-557-1478-3
V predkladanej vedeckej monografii autorka prináša spracovanie témy neutralizačných intervencií pri
preklade odborných textov, čím slovenskú translatologickú teóriu obohacuje
o nový pohľad na
stratégiu neutralizácie, ktorá je v odbornej literatúre celkovo veľmi málo rozpracovaná. V súčasnosti
chýba vedecká publikácia, ktorá by sa pokúsila o jej komplexnú analýzu a nevnímala ju len ako okrajový
translatologický fenomén.
Katedra histórie:
•

•

•

Medzinárodná konferencia Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe
(1944 – 1953) – politické, vojenské, právne a etické aspekty. Kongresové centrum SAV
„Academia“, Stará Lesná, 2. – 4. októbra 2018. Organizátori: Katedra histórie FF UMB v Banskej
Bystrici, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach – Spoločenskovedný
ústav v Košiciach, Katedra dejín politicko-právnych doktrín a dejín práva Fakulty práva
a administrácie Univerzity Zielonogórskej (Poľsko), Fakulta histórie Ľvovskej národnej univerzity
Ivana Franka (Ukrajina), Centrum pre výskum genocídy a rezistencie Litvy (Vilnius, Litva),
Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave.
Cena Mateja Bela, cena Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských
vied, udelená roku 2018 Mgr. Imrichovi Nagyovi, PhD. za preklad diela Matej Bel: Zvolenská
stolica.
Cena Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2018 v kategórii:
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a) vedecko-popularizačná práca: Tomeček, Oto – Homola, Vlado: Hrad Ľupča: Klenot Pohronia vo
svetle vekov (2017)
b) edícia prameňov: NAGY, Imrich (prekl.): Bel, Matej: Zvolenská stolica (2017)
•

Plaketa Za čabianskych Slovákov (Békéscsaba Szlovákságaért) vystavená 10. decembra 2018 doc.
PaedDr. Miroslavovi Kmeťovi, PhD., na základe návrhu Výskumného ústavu Slovákov v zahraničí,
za jeho vedecko-výskumnú činnosť v prospech mesta Békešská Čaba, dejín a kultúry tamojšej
slovenskej komunity.

Katedra romanistiky:
•

•

Vyžiadaná (pozvaná) prednáška z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy v Prahe na
tému
„Vývoj a proměny španělského impéria v průběhu 17. a 18. století“. Pozývajúci: prof. PhDr. Jan
Županič, Ph.D. Pozvaný prednášateľ (z KRO FF UMB): doc. Jiří Chalupa, PhD. Dátum konania
prednášky: 2. 11. 2018. Miesto konania prednášky: Ústavu světových dějin Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy v Prahe.
doc. PhDr. Katarína Chovancová: aktívna účasť na 16. medzinárodnom kongrese slavistov v
Belehrade 20. - 27. 8. 2018, ktorý sa konal pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov v
spolupráci s Univerzitou v Belehrade. (Prednesenie príspevku s názvom Interkomprehenzia
slovenčiny a češtiny v kontexte západoslovanských jazykov).

Katedra slovanských jazykov:
•

AAA
System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku / Gabriela
Olchowa ; rec. Mieczysław Balowski, Władysław Śliwiński. - 1. vyd. - Hradec Králové :
Gaudeamus,
2018.
240
s.
[15,74
AH].
ISBN
978-80-7435-709-1
[OLCHOWA, Gabriela (100%) - BALOWSKI, Mieczysław (rec.) - ŚLIWIŃSKI, Władysław (rec.)]
Monografia je výsledkom dlhoročného výskumu autorky v oblasti slovensko-poľských
interkultúrnych vzťahov. V syntetickej podobe prezentuje komplexnú komparáciu slovenského
a poľského adresatívneho systému, celý repertoár foriem oslovovania komunikantov v oboch
jazykoch. Okrem vedeckej hodnoty majú zistenia autorky aj praktické uplatnenie. Publikácia môže
slúžiť ako pomôcka pre tlmočníkov, prekladateľov i každého, kto vstupuje do slovensko-poľského
dialógu.

•

AAA
Vstreči s russkoj literaturoj v Armenii / Anton Repoň. - 1. vyd. - Jerevan : Meknark,
2018.
124
s.
[5,80
AH].
ISBN
978-9939-878-25-6
[REPOŇ, Anton (100%)]
Monografia prezentuje slovenský pohľad na ruskú literatúru a je výsledkom sľubne sa rozvíjajúcej
spolupráce autora s univerzitou v Jerevane. Arménska rusistická literárna veda, reprezentovaná
vyššie uvedenou inštitúciou, prejavila hlbší záujem o spoluprácu na tomto poli, a preto si od autora
vydanie monografie na ich pôde vyžiadala.

•

Účasť doc. Viktórie Liashuk, CSc. v slovenskej delegácii na Medzinárodnom kongrese slavistov
v Belehrade, ktorý sa konal v dňoch 20. – 27. 8. 2018. Doc. V. Liashuková vystúpila v sekcii 1.20:
Konfrontačný výskum súčasných slovanských jazykov. Predniesla referát s názvom Tipy folklórnej
aktualizácii v kodifikácii slovenského a bieloruského jazyka ako reflexia jazykového programu
V. Karadžića.
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Katedra slovenského jazyka a komunikácie:
• Realizácia podujatia medzinárodného charakteru:
Návšteva prof. Iriny Pavlovny Lysakovej, DrSc. a prof. Larisy Beľajevovej, DrSc. (Ruská štátna
pedagogická univerzita A. I. Gercena v Skt. Peterburgu, Ruská federácia), 19. – 23. 2. 2018 a 10. – 14.
9. 2018 – prijatie delegácie partnerského pracoviska na pôde UMB (KSJK, FF) – v rámci programu
MŠVVŠ SR 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
– projekt 002UMB-/2016 – Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda: vedúci prof. Dr. Vladimír Patráš, CSc.
• Významné národné/nadnárodné ocenenie pracovníka:
- zvolenie prof. Dr. V. Patráša, CSc., za podpredsedu Akreditačnej komisie ako poradného orgánu vlády
SR
- prof. Mgr. J. Krško, PhD., bol členom oficiálnej slovenskej delegácie na Medzinárodnom slavistickom
zjazde v Belehrade.
• Pozvaná prednáška na svetové podujatie:
Na XVI. medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade 20.-26.8.2018 vystúpili s referátmi:
- prof. Mgr. J. Krško, CSc., s referátom Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci
slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy.
- prof. Dr. P. Odaloš, CSc., s referátom Generačná príslušnosť ako sociolingvistický faktor
determinujúci distribúciu lexiky v komunikácii
- prof. Dr. V. Patráš, CSc., s referátom Kolokvializácia alternatívnych e-periodík v slovanských
jazykoch a jej sociokultúrne aspekty
• Významné publikačné výstupy so stručným odôvodnením:
Za významný publikačný výstup považuje KSJK FF UMB publikovanie troch vedeckých štúdií
postdoktorom Mgr. G. Rožaiom, PhD., v časopisoch, ktoré sa nachádzajú v databáze SCOPUS:
- ROŽAI, G. 2018. Pamäť a regionálna toponymia (1. časť). In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 47
– 57. ISSN 0037-6981.
- ROŽAI, G. 2018. Pamäť a regionálna toponymia (2. časť). In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 2. s.
160 – 173. ISSN 0037-6981.
- ROŽAI, G. 2018. Názvy jaskýň a priepastí Slovenského krasu z hľadiska medzipropriálnych vzťahov.
In: Acta onomastica, 2018, roč. 59, s. 184 – 196. ISSN 1211-4413.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy:
GOLEMA, Martin: Hľadanie funkcií a rámcov. Literárne konanie, kompetencie, škola, život v ére
neoliberalizmu. Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1377-9
Vedecká monografia vstupuje do diskusie o podstate, zmysle i poslaní tradičného humanitného
(predovšetkým literárneho) vzdelávania. Kategóriami autora ide o „literárne konanie“ v reláciách
„sociálne zdieľaných modelov skutočnosti“. Autor usiluje o interdisciplinárny prístup k pomenovaniu
určujúcich vzdelávacích konceptov neoliberálnej éry a ich dôsledkov vo sfére literárneho vzdelávania,
naznačuje i možné alternatívy.
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Katedra telesnej výchovy a športu:
Na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia
Kondičný tréning v roku 2018, na ktorej sa zúčastnili viacerí významní domáci aj zahraniční odborníci
z oblasti kondičného tréningu v kolektívnych aj individuálnych športoch.
Z hľadiska plnenia publikačných kritérií komplexnej akreditácie patria medzi najvýznamnejšie
publikácie nasledujúce výstupy:
Influence of self-regulation psychological and physical means on aged people's functional state /
Zhanneta Kozina ... [et al.].
In Journal of Human Sport and Exercise. - Alicante : University of Alicante, Faculty of Education, 2018.
- ISSN 1988-5202. - Vol. 13, no. 1 (2018), pp. 99-115.
[KOZINA, Žanneta - IERMAKOV, Sergii - BARTÍK, Pavol - YERMAKOVA, Tetiana - MICHAL,
Jiří]
Physical development and body composition parameters in 4-11-year-old children [elektronický zdroj]
= Rozwój fizyczny i parametry składu ciała dzieci w wieku 4-11 lat / Ivan Čillík, Tomáš Willwéber.Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018. - ISSN
2353-6942. - online, vol. 12, no. 1 (2018), pp. 49-56.
[ČILLÍK, Ivan - WILLWÉBER, Tomáš]. - This paper is a part of the research project VEGA 1/0571/16
The impact of training on physical abilities, physical and functional development of 5-6-year-old
children.
Is there any connection between endurance, explosive strength and speed performance? / Sýkora Jozef
... [et al.].
In Journal of Physical Education and Sport. - Pitesti : Editura Universitatea din Pitesti, 2018. - ISSN
2247-8051. - Vol. 18, supplement issue 1 (2018), pp. 363-365.
[SÝKORA, Jozef - BRŰNN, David - PUPIŠ, Martin - PAVLOVIĆ, Ratko]
Diurnal performance of university students’ chronotypes / Pavol Pivovarniček, Dominika Kondrátová
... [et al.]. - In Journal of human sport and exercise [elektronický zdroj]. - Alicante : University of
Alicante, 2018. - ISSN 1988-5202. - online, vol. 13, no. 2 (2018), pp. 375-383.
[PIVOVARNIČEK, Pavol - KONDRÁTOVÁ, Dominika - JANČOKOVÁ, Ľudmila - MALÝ, Tomáš].
- This project was supported by VEGA 1/0795/15, VEGA 1/0583/18 and GA ĆR 16-21791S.
Influence of an exercise programme on level of coordination in children aged 6 to 7 [elektronický zdroj]
/ Ivan Čillík, Tomáš Willwéber. - In Journal of human sport and exercise [elektronický zdroj]. - Alicante
: University of Alicante, 2018. - ISSN 1988-5202. - online, vol. 13, no. 2 (2018), pp. 455-465.
[ČILLÍK, Ivan - WILLWÉBER, Tomáš]. - This contribution is a part of the research project VEGA
1/0571/16.
Effects of an exercise program on the dynamic function of the spine in female students in secondary
school / Elena Bendíková ... [et al.].
In Journal of Physical Education and Sport. - Pitesti : Editura Universitatea din Pitesti, 2018. - ISSN
2247-8051. - Vol. 18, no. 2 (2018), pp. 831 - 839.
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[BENDÍKOVÁ, Elena - PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid - TOMKOVÁ, Šárka - VAGNER,
Jan]
View of Qigong and his position in Shaolin Kung Fu in terms of training in the EU, respectively. Czech
Republic / Martin Dlouhý, Vladimír Pavlík, Karol Gőrner, Marie Blahutková.
In Revista Brasileira de Nutrição Esportiva [elektronický zdroj]. - San Paulo : Instituto Brasileiro de
Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício, 2018. - ISSN 1981-9927. - online, vol. 12, no. 71 (June
2018), pp. 380-386.
[DLOUHÝ, Martin - PAVLÍK, Vladimír - GÖRNER, Karol - BLAHUTKOVÁ, Marie]
Effect of resistance training with parachutes on power and speed development in a group of competitive
swimmers / Ľuboš Grznár ... [et al.].
In Journal of Physical Education and Sport. - Pitesti : Editura Universitatea din Pitesti, 2018. - ISSN
2247-8051. - Vol. 18, no. 2 (2018), pp. 787 - 791.
[GRZNÁR, Ľuboš - MACEJKOVÁ, Yvetta - LABUDOVÁ, Jana - POLAKOVIČOVÁ, Mája PUTALA, Matúš - KRČ, Henrich]
Changes in physical development and performance of 6 - 7 years old children in athletic preparations /
Tomáš Willwéber ; rec. Ivan Čillík, Jaroslav Broďáni. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018. 105 s. [5,25 AH]. - ISBN 978-80-7435-714-5
[WILLWÉBER, Tomáš - ČILLÍK, Ivan (rec.) - BROĎÁNI, Jaroslav (rec.)]. - Scientific monograph is
a part of scientific task: VEGA 1/0571/16 Training influence on motor skills, physical and functional
development of 5-6-year-old children
Comparison of the effects of static and dynamic stretching on the force-velocity capabilities of young
volleyball players / Jaroslav Popelka, Pavol Pivovarniček.
In Journal of physical education and sport. - Pitesti : Editura Universitatea din Pitesti, 2018. - ISSN
2247–8051. - Vol. 18, no. 4 (2018), pp. 2314-2318.
[POPELKA, Jaroslav - PIVOVARNIČEK, Pavol]
Katedra translatológie:
•
•

Šuša: Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989. 2. rozšírené
vydanie. Banská Bystrica: Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1430-1
Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches(?) eds. Igor Tyšš, Anita
Huťková, Eva Hohn Banská Bystrica: Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1435-6 – zborník
abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie T.I.C. (Translation, Interpreting and Culture: Old
dogmas, New Approaches ,september, Nitra).

j) Kvalifikačný rast na FF UMB v roku 2018
V roku 2018 sa na FF UMB realizovalo 1 habilitačné konanie. Habilitoval sa Mgr. Imrich Nagy, PhD.
z Katedry histórie.
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ZÁVERY
Vedeckovýskumná činnosť na Filozofickej fakulte UMB v roku 2018 svojím bohatstvom
a rozmanitosťou výstupov reprezentatívnym spôsobom pokryla hlavné výskumné oblasti. Tvoriví
pracovníci prezentovali výsledky svojej činnosti na množstve vedeckých podujatí doma aj v zahraničí.
Výrazne ich taktiež propagovali aj na populárno-náučných podujatiach určených pre širšiu verejnosť,
resp. v médiách. Prispeli tak k budovaniu značky Filozofickej fakulty UMB ako významnej
akademickej inštitúcie, ktorá má rovnocenné postavenie v sieti podobne zameraných pracovísk na
Slovensku i v okolitom zahraničí.
Pri kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze vedeckých výstupov a projektovej činnosti sa však ukazuje
veľká disproporcia medzi jednotlivými pracoviskami. Kým v rámci jednotlivých katedier je prípustné
a pochopiteľné, že vedecká aktivita jednotlivcov je rôzna, keďže vychádza z potreby skĺbiť povinnosti
vo vedeckej aj pedagogickej činnosti, rovnaké rozdiely medzi celými pracoviskami, ktoré samostatne
realizujú študijné programy, sú vzhľadom k potrebe plniť kritériá pripravovanej inštitucionálnej
akreditácie mimoriadne rizikové. Pozornosť treba venovať predovšetkým nasledovným oblastiam:

a) V oblasti publikačnej je potrebné priorizovať výstupy kategórie A podľa požiadaviek

b)

c)
d)

e)

akreditácie pre jednotlivé výskumné oblasti. Tlak na kvantitatívne zvyšovanie publikačných
výstupov v periodikách evidovaných najmä v databáze Scopus môže byť v konečnom dôsledku
kontraproduktívny.
Nevyhnutne treba zvýšiť aktivitu pri podávaní domácich a zahraničných projektov. Pomer
neúspešných a pasívnych žiadateľov (vedúci projektu, resp. zodpovedný riešiteľ) o vedeckovýskumné granty za posledných 5 rokov (2015 – 2019) dosahuje na 4 katedrách viac ako 50 %.
Na fakulte máme 15 profesorov a docentov na funkčných miestach, ktorí za posledných 5 rokov
nedokázali získať žiaden grant (väčšina z nich síce podávala žiadosti, ale to, že opakovane
neuspeli je tiež alarmujúce). Prirodzeným dopadom vyššej projektovej aktivity bude aj vyššia
publikačná aktivita.
Výskumné a publikačné aktivity jednotlivých pracovníkov by mali jednoznačne pokrývať
oblasti ich pedagogického pôsobenia.
Školitelia musia svojich doktorandov viesť k vyššej publikačnej aktivite: nemožno sa spoliehať
iba na konferenčné výstupy, keďže vydávanie konferenčných zborníkov sa neraz veľmi
oneskoruje. Podmienkou je minimálne jeden výstup vyššej kategórie A, resp. B.
Trvalou výzvou ostáva využiť existujúci interdisciplinárny potenciál v našich oblastiach
výskumu, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zapojenie sa do medzinárodných
vedecko-výskumných projektov.
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
V oblasti medzinárodnej spolupráce má FF UMB rozvinutú sieť spolupracujúcich inštitúcií
a využívaný je predovšetkým program ERASMUS+ vo všetkých svojich realizáciách (najmä
zamestnanecké a študentské mobility, postupne sa rozširuje účasť na staff week a ďalších
mobilitných formách). Fakulta má uzatvorených 125 bilaterálnych zmlúv, čo je nárast oproti
minulému roku o 12 (zoznam ERASMUS+ bilaterálnych zmlúv sa nachádza v prílohe 1).
Okrem ERASMUS+ je fakulta zapojená do týchto programov medzinárodnej spolupráce:
Vyšehradský fond, CEEPUS III, Akcia Rakúsko-Slovensko, APVV, Horizont 2020.
V zamestnaneckých mobilitách je najvyužívanejší ERASMUS+. Bol zaznamenaný
nárast mobilít oproti minulému roku. Postupne sa zvyšuje záujem o spoluprácu s krajinami
mimo EÚ v programe ERASMUS+. Číselné údaje o zahraničných pracovných cestách na
jednotlivých katedrách sú v prílohe 2.
V kalendárnom roku 2018 vycestovalo celkovo 111 pracovníkov, ktorí spolu
uskutočnili 340 vycestovaní do 31 krajín sveta (príloha 2). V rámci zamestnaneckých mobilít
k nám pricestovalo 215 osôb z 22 krajín (príloha 3), najviac z Poľska a Českej republiky.
Najfrekventovanejšie boli prednáškové pobyty v rámci ERASMUS+, nasledovala účasť na
medzinárodných konferenciách i kolokviách usporiadaných našimi pracoviskami, ako aj účasť
na dizertačných skúškach, habilitačných a vymenúvacích konaniach. Zrealizovalo so niekoľko
prijatí veľvyslancov, ktoré boli spojené i s ich prednáškami na pôde fakulty. Uskutočnili sa aj
dlhodobé prednáškové a vedecké pobyty v rámci Národného štipendijného programu a
Vyšehradského fondu.
V rámci rozvojového projektu MŠVVaŠ SR Tvorba a inovácia spoločných
a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa
uskutočnili prijatia osôb a vycestovania z našich zapojených katedier (Katedra slovanských
jazykov, Katedra filozofie, Katedra histórie a Katedra slovenského jazyka a komunikácie).
Na základe univerzitnej zmluvnej spolupráce sa rozvíjajú aktivity s Eastern Michigan
University v Michigane, Ypsilanti USA a University College Cork, Írsko. V októbri 2018 bola
uzavretá medziuniverzitná dohoda o spolupráci medzi Štátnym inštitútom ruského jazyka A. S.
Puškina v oblasti výučby ruského jazyka, testovania, zvyšovania kvalifikácie a odbornej
rekvalifikácie s využitím dištančných foriem vzdelávania. Publikačné aktivity sa realizujú
v rámci spolupráce s Bashkir State University (Ufa, Ruská federácia), s Univerzitou v Samare
(Ruská federácia), ako aj s Vydavateľstvom Gaudeamus Univerzity Hradec Králové (Česká
republika). Na fakulte sa organizujú skúšky na získanie Rakúskeho jazykového diplomu ÖSD,
medzinárodne platného certifikátu. Členovia a členky fakulty sú súčasťou redakčných rád
zahraničných odborných periodík a rôznych vedeckých spoločností či inštitúcií
Množstvo zahraničného študentstva sa postupne zvyšuje – ide o prijaté osoby najmä
na dlhodobé pobyty, ale aj študentstvo prijaté na denné štúdium na fakulte. Počet zapísaných
študujúcich osôb na riadne štúdium k 31. 10. 2018 bol 1344 denných študentov (bez mobilít),
z toho 97 zahraničných (85 Bc., 11 Mgr., 1 PhD.), čo tvorí 7 %.
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V oblasti študentských mobilít zaznamenávame mierny nárast počtu osôb, avšak
vzhľadom na ponúkané možnosti považujeme počet osôb, ktoré vycestovali, za síce
potešiteľný, ale nie uspokojivý.
Uskutočnilo sa 125 krátkodobých zahraničných študentských pracovných ciest,
z toho 17 vycestovaní absolvovali interní doktorandi FF UMB. Ich účelom bolo štúdium
archívov k dizertačným prácam, účasť na konferenciách, letných odborných
kurzoch, odborných exkurziách a športových podujatiach.
Realizovalo sa 123 dlhodobých študentských pobytov, študijné pobyty na základe
vládnych štipendií i výskumné pobyty, ako aj vycestovania absolventov štúdia v rámci
Erasmus+ praktickej stáže. V zimnom semestri 2017/2018 bolo 27 vyslaných študentov,
v letnom semestri 2017/2018 bolo 46 vyslaných študentov a v zimnom semestri 2018/2019
evidujeme 50 vyslaných študentov.
Prijali sme 49 študentov zo zahraničia na dlhodobé pobyty, z toho boli 7 doktorandi.
Väčšinu z nich tvorili Erasmus študenti. Z Francúzska sme prijali 1 študentku na dvojtýždňové
náčuvy v rámci pedagogickej praxe (výučba francúzskeho jazyka). V zimnom semestri
2017/2018 evidujeme 12 prijatých študentov (z toho 5 študentov prišlo na celý akademický
rok), v letnom semestri 2017/2018 sme mali 15 prijatých študentov a v zimnom semestri
2018/2019 bolo 22 prijatých študentov. Údaje o študentských mobilitách sú súčasťou prílohy
4.
Súčasná situácia si vyžaduje aj adekvátnu starostlivosť o zahraničné študentstvo.
V tomto smere je aktívna študentská dobrovoľnícka organizácia Erasmus Students Network
(ESN UMB), zameriavajúca sa najmä na aktivity integračného charakteru (pomoc pri
organizácii štúdia, trávení voľného času a poznávaní miesta štúdia). Fakulta ponúka výberový
predmet zameraný na sprostredkovanie kontaktov slovenského a zahraničného študentstva
a posilnenie vzájomnej spolupráce formou organizovanie podujatí.

Spolupráca jednotlivých katedier FF UMB so zahraničím
Katedra anglistiky a amerikanistiky
KAA pokračuje v spolupráci s Eastern Michigan University v Michigane, Ypsilanti, USA,
ktorá bola inštitucionálne uzatvorená v roku 2014. V rámci spolupráce sa realizuje štipendijná
podpora Student assistentship. Pokračuje spolupráca s University College Cork, Írsko. Ide
o aktivity írskej lektorky zamerané na šírenie írskej kultúry a na rozvoj spolupráce medzi
University College a UMB, ako aj o ďalšie formy, napríklad knižný dar pre katedrovú knižnicu
a krátkodobé študentské pobyty. Spolupráca sa realizuje v rámci medzinárodného grantu
z Ministerstva pre umenie, kultúrne dedičstvo a Gaeltacht v Írskej republike (2016 – 2019).
Kooperácia s Bashkir State University, Ufa, Rusko, je zameraná najmä na sprostredkovanie
publikačných možností a na prednáškovú činnosť. Publikačný priestor prináša aj spolupráca
s Univerzitou v Samare, Rusko. Pedagógovia a pedagogičky KAA spolupracujú s českými
pracoviskami – PF Univerzity v Hradci Králové a Juhočeská univerzita v Českých
Budějoviciach. Okrem prednáškových pobytov sa spolupráca zameriava na poskytovanie
publikačného priestoru. KAA spolupracuje s veľvyslanectvom Kanady na Slovensku i v
Česku (získala podporu pri organizovaní konferencie) a s veľvyslanectvom USA v SR.
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KAA považuje medzinárodnú spoluprácu za dobre etablovanú, uvítala by lepšie
možnosti spolupráce s anglofónnymi pracoviskami v zahraničí, najmä v USA, Kanade a Veľkej
Británii.
Katedra etiky a aplikovanej etiky
Katedra sa zameriava na rozvoj existujúcich zmluvných vzťahov medzinárodnej vedeckej
spolupráce, napr. Sliezska univerzita Katovice, Poľsko, Technologický inštitút, Karlsruhe,
Nemecko, Sliezska vysoká škola technická, Zabrze, Poľsko. Aktívne sa zapája do činnosti
dvoch medzinárodných výskumných sietí: Cultural Diversity and New Media (CultMedia)
a Internationales Netzwerk „Rationalität“.
Za problematické považuje katedra to, 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. Súčasná
medzinárodná vedecká práca je dlhodobá a nemusí byť vyjadrená len v priamych výstupoch
alebo získaní grantu. Katedra navrhuje monitorovať aj tieto vedecké aktivity a zohľadniť ich
výraznejšie v systematizácii vedeckých aktivít.
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Katedra spolupracuje s Jagelovskou univerzitou v Krakove – členka katedry participuje
v projekte č. M. P. poz. 596 Universities and NGOs as moderators of civic society; v rámci
ERASMUS+ projektu Cultural Heritage in the Process of Constructing and Transmitting of
the European Cultural Heritage. International Curriculum for Undergraduate and Master
Students pripravuje spoločný výberový predmet. S Université Paris 13 participuje
v bilaterálnom projekte APVV SK-FR-2017-0018. S Akadémiou ruského baletu A. J.
Vaganovej v Petrohrade pokračuje spolupráca od roku 2017, v roku 2018 to bola forma
vedeckého pobytu v Akadémii. S francúzskou Univerzitou v Reims Champagne-Ardenne
pokračuje spolupráca v projekte APVV EF UMB SK-FR-2017-0001, členka KEKŠ patrí do
riešiteľského kolektívu.
Problémom v oblasti medzinárodnej spolupráce sú malé pracovné tímy, ktoré musia
plniť náročné úlohy, čo v prípade vypadnutia niektorého z riešiteľov predstavuje rizikový
faktor. Dôležité je pracovať na budovaní „dobrého mena“ univerzity a fakulty šírením cez
sociálne siete a web, partneri často hľadajú informácie prostredníctvom sociálnych sietí
a webových stránok.
Katedra filozofie
Aktivity katedry sú predovšetkým viazané na riešenie grantových úloh. Zahraničné cesty
súvisia s výstupmi na konferenciách a so zmluvnou spoluprácou ERASMUS+. Katedra
intenzívne spolupracuje s partnerskými pracoviskami v Katoviciach, Hradci Králové a Ostrave
na tvorbe spoločného študijného programu filozofia. Katedra je zapojená do projektu CEEPUSstatus Umbrella.
Možné rezervy v medzinárodnej spolupráci sú v úspešnej realizácii rozsiahlejšieho
spoločného medzinárodného projektu.
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Katedra germanistiky
Na katedre pokračujú študentské a učiteľské mobility ERASMUS+, ako aj kooperácia v rámci
Dohody o spoločne zabezpečovaných študijných programoch medzi Filozofickou fakultou
Univerzity Friedricha Schillera v Jene, Nemecko, a FF UMB. Katedra sa zapojila do siete
CEEPUS AT 119.
Katedra histórie
Katedra sa zameriava na partnerstvo s Inštitútom histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach,
Poľsko, a Katedrou histórie Ostravskej univerzity v Ostrave, Česko. S týmito pracoviskami
realizuje medzinárodný študijný program v druhom stupni štúdia. Katedra participuje
v programe CEEPUS. Výrazné miesto v medzinárodných aktivitách majú prednáškové pobyty
ERASMUS+.
Katedra plánuje riešiť nízky záujem o pobyty Erasmus+ u študentov denného štúdia. Na
základe rozhovorov s niekoľkými študentmi bakalárskeho stupňa štúdia bol získaný dojem, že
od semestrálnych pobytov v rámci programu Erasmus+ ich odrádza najmä náročné predmetové
zloženie študijného programu, ktorý študujú na našej fakulte, a tiež menšia ochota
uznať/zapísať im kredity za predmety absolvované na zahraničných partnerských univerzitách.
Katedra romanistiky
Katedra realizuje prednáškové pobyty ERASMUS+. Pracovisko je zapojené do projektu APVV
č. SK-FR-20170018 s týmito inštitúciami: Univerzita Rennes 2-Hute Bretagne, Slovenský
inštitút v Paríži, Univerzita Paris 13, Univerzita Paris 3. Študentka 2. ročníka 2. stupňa získala
grant na uskutočnenie prekladateľskej stáže v Luxemburgu organizovanej Generálnym
riaditeľstvom pre preklad v inštitúciách EÚ.
Efektívnosť a rozsah medzinárodnej spolupráce by sa podľa katedry zvýšila, ak by sa
pri podpise nových zmlúv v rámci programu Erasmus+ aktivita jednotlivých katedier
neobmedzovala len na príslušnú katedru alebo jazyk – napr. podpíše sa zmluva len pre jeden
jazyk alebo len na niektorý odbor, pričom na budúcej partnerskej univerzite fungujú aj ďalšie
jazyky a odbory, s ktorými by bola spolupráca prínosná pre obe strany. V tomto duchu katedra
navrhuje rozšíriť spoluprácu s Filozofickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni v odbore
jazyky okrem angličtiny aj na francúzštinu, nemčinu a ruštinu – všetky tieto jazyky sa tam
vyučujú v rámci akreditovaných študijných programov (cudzí jazyk pre komerčnú prax – AJ,
NJ, FJ, RJ, európske kultúrne štúdiá – NJ, učiteľstvo francúzštiny pre stredné školy – FJ).
Katedra slovanských jazykov
Najvýznamnejšie aktivity katedry sa rozvíjajú v rámci projektu Tvorba a inovácia spoločných
a cudzojazyčných študijných programov na UMB, aktivita II.4 Ruský jazyk, realizuje sa
spolupráca so Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou, Surgut, Rusko. Bola uzatvorená
dohoda o spolupráci so Štátnym inštitútom ruského jazyka A. S. Puškina.
Zásadným problémom, na ktorý KSJ upozorňuje už niekoľko rokov, je chýbajúci lektor
ruského jazyka. Vo vytvorení tejto pozície na pôde KSJ vidí katedra nielen zefektívnenie
vzdelávacieho procesu, ale tiež možnosť rozšírenia spolupráce s Ruskou federáciou na úrovni
vedeckej, pedagogickej a kultúrnej.
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Katedra by privítala pomoc zo strany vedenia FF UMB pri financovaní služobných ciest
na medzinárodné konferencie hlavne do Ruskej federácie a Arménska. Keďže Katedra
slovanských jazykov nemá dostatočné finančné rezervy, väčšiu časť nákladov na služobné cesty
si tak pracovníci musia hradiť z vlastného rozpočtu, pričom účasť na vedeckých konferenciách
s publikáciou príspevkov je jedným z hlavných ukazovateľov výkonnosti katedry.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Katedra je zapojená do projektu Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných
programov na UMB (2017 – 2019), I. Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom
internacionalizácie na FF UMB 002UMB/2016, aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda. Katedra
spolupracuje s Ruskou štátnou pedagogickou univerzitou v Petrohrade, Rusko. Katedra sa
zapája do mobilít ERASMUS+.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Katedra sa zapája do mobilít ERASMUS+. Spolupracuje predovšetkým s pracoviskami
v Česku, Poľsku a Bulharsku.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie
Katedra sa dlhodobo orientuje na získavanie medzinárodných výskumných projektov.
V súčasnosti sa realizujú dva projekty tohto druhu – PROMISE v rámci HORIZONT a RUINS
v rámci schémy INTER – REG.
Do pozornosti dáva zjednodušenie administrácie zahraničných služobných ciest. Pokiaľ
je služobná cesta hradená z prostriedkov projektu (VEGA, APVV, H2020, INTERERG a iné),
navrhuje katedra zavedenie povinnosti ohlásiť služobnú cestu, ale nemusela by sa schvaľovať
v orgánoch fakulty ako kolégium alebo grémium. Tým by sa znížili administratívne povinnosti.
Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra sa orientuje na spoluprácu v oblasti publikačných aktivít v zahraničí. Výrazné miesto
v sfére medzinárodnej spolupráce má študentská účasť na zahraničných športových
podujatiach, napr. Majstrovstvá Európy v atletike, XXIII. zimné olympijské hry v Pjongčangu.
Katedra translatológie
Najvýraznejšia je spolupráca katedry s Výskumným ústavom Slovákov v Békešskej Čabe a so
Segedínskou univerzitou v Maďarsku. Rozvíja sa spolupráca s talianskymi univerzitami, napr.
v Janove, Salerne, Cagliari.
1.2. Lektorské pozície
Zahraničné lektorky a lektori na FF

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;
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-

doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 30. 9. 2013 do 31. 8. 2018;
spôsob financovania lektorského miesta: Ministerstvo zahraničných vecí Tureckej
vlády;
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 do 31. 8. 2018;
spôsob financovania lektorského miesta: Ministerstvo pre záležitosti Gaeltachtu, Írska
republika.

Katedra európskych kultúrnych štúdií
- meno a priezvisko lektora: Aişe Űnal;
- 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 8. 10. 2018 doteraz;
- spôsob financovania lektorského miesta: Ministerstvo zahraničných vecí Tureckej
vlády.
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;
- 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: 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.
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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 do 31. 8. 2018;
- spôsob financovania lektorského miesta: MŠVaV SR na základe medzištátnej dohody
medzi SR a Poľskou republikovu;
- meno a priezvisko Božena Kotula;
- krajina pôvodu lektora: Poľská republika;
- predchádzajúce pôsobisko: Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií, Filozofická
fakulta Prešovskej univerzity, Prešov;
- doba pôsobenia lektora na UMB (od – do): od 1. 9. 2018 doteraz;
- spôsob financovania lektorského miesta: MŠVaV SR na základe medzištátnej dohody
medzi SR a Poľskou republikovu.
Zamestnanec FF pôsobiaci v pozícii lektora slovenského jazyka a kutúry v zahraničí

-

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

ZÁVERY
Pre oblasť medzinárodnej spolupáce je charakterstické predovšetkým využívanie
programu ERASMUS+. Narastajúci počet uzatvorených zlmúv je potešiteľný, považujeme
však za dôležité sledovať ich efektívnosť.
Vzhľadom na súčasné možnosti zahraničnej spolupráce je nevyhnutné nastavený trend
udržiavať a každoročne zvyšovať zapojenie do zahraničných mobilít. Spolupráca by
v dlhodobom horizonte mala vyústiť do riešenia medzinárodných vedeckých projektov.
Zahraničné študentstvo je na fakulte vítané, postupne sa jeho počet zvyšuje. Ide o efekt
ponuky študijných programov, ich propagácie, ako aj o efekt spolupráce s mimofakultným
prostredím. Chápeme, že prijatie osôb zo zahraničia na štúdium je jedným krokom, následným
je vytvorenie takých podmienok, aby sa títo ľudia začlenili do nášho akademického priestoru
a mohli získavať kvalitné vzdelanie a obohacovať fakultu svojou prítomnosťou. Snažíme sa
vytvárať podmienky na vzájomné spoznávanie ľudí z rôznych kultúr, ako aj na lepšie
spoznávanie Slovenska, avšak považujeme to za dlhodobý proces.
Študentské zahraničné mobility sú etablované. Vzhľadom na ich ponuku by sme
privítali väčší študentský záujem a následnú konkurenciu pri získavaní mobilít. Potrebujeme
nastaviť propagáciu zahraničných mobilít tak, aby sme inšpirovali aj pasívnejšie osoby. Toto
patrí k našim súčasným výzvam. Priestor na rozvoj vidíme aj v počte prijatých študujúcich –
v tomto smere budeme zvyšovať informovanosť na zahraničných vzdelávacích inštitúciách
o možnosti študovať na našej fakulte. Zatiaľ to realizujeme účasťou na staff week v rámci
ERASMUS+ a štúdium propagujú aj vyučujúci počas vlastných mobilít.
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Súhrnne je možné konštatovať, že oblasť medzinárodnej spolupráce má na FF dobrú
úroveň a program ERASMUS+ sa stáva súčasťou nášho fungovania v rôznych oblastiach
i mobilitných formách. Výzvou pre nás je monitorovanie efektívnosti jednotlivých zmlúv
a hľadanie efektívnych metód propagovania mobilít. V oblasti študentských mobilít
považujeme za optimálne, aby síce čo najviac osôb dostalo možnosť využiť ERASMUS
mobilitu, ale na druhej strane by mala byť táto možnosť motiváciou na dosahovanie dobrých
študijných výsledkov.
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ROZVOJ, MARKETING A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
Informačné technológie
V roku 2018 bol na fakulte nasledovný počet IT zariadení: 348 PC, 166 notebookov, 17
tabletov, 154 tlačiarní (z toho 42 multifunkčných, 24 sieťových); 2 interaktívne tabule, 62
spätných projektorov, 20 skenerov.
Bola realizovaná obnova časti ozvučenia v aule Beliana. V miestnosti K015
(Tajovského 51) bola zriadená tlmočnícka učebňa. Pokračovalo sa v údržbe a nastavovaní
operačných systémov a antivírusových programov v notebookoch zamestnancov FF UMB. Do
niekoľkých učební sa inštalovali plazmové obrazovky.
Marketing a vzťahy s verejnosťou
Marketingové aktivity FF UMB sa zameriavali na propagovanie študijných programov.
Fakulta sa zúčastnila na veľtrhoch vzdelávania Gaudeamus v Nitre a Akadémia VAPAC
v Bratislave. Formou propagácie bola aj prednášková činnosť vyučujúcich na stredných školách
a prednášky pre stredoškolskú cieľovú skupinu sa uskutočnili aj v priestoroch fakulty,
napríklad počas Dní vedy a techniky. Fakulta participuje na podujatiach pre verejnosť – napr.
Noc výskumníkov. Boli pripravené dni otvorených dverí. Celouniverzitná akcia Univerzitná
noc literatúry, organizovaná na fakulte, je tiež nástrojom propagácie inštitúcie, rovnako ako
športové podujatie Olympiáda stredných škôl. Pre zahraničné študentstvo v kurzoch
slovenského jazyka ako cudzieho boli zorganizované kultúrno-spoločenské podujatia.
Spolupráca pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka v jazykových kurzoch je nástrojom
šírenia informácií o štúdiu na fakulte medzi osobami zo zahraničia. Na propagáciu a udržovanie
vzťahov s verejnosťou sa využívajú sociálne siete a webová stránka, ako aj univerzitné tlačené
materiály, napr. Spravodajca.
Závery
Zabezpečenie fakulty IT zariadeniami je vzhľadom na ich opotrebúvanie kontinuálnou
úlohou a je neustále potrebné hľadať možnosti na obnovu a výmenu starších zariadení. V tomto
smere sú okrem fakultných investícií využívané granty na jednotlivých katedrách a ich
pomocou sa zlepšuje vybavenie pracovísk.
Oblasť marketingu a vzťahov s verejnosťou má na akademickej pôde svoje špecifiká.
Je preto neustále potrebné overovať používanú stratégiu a hľadať adekvátne nástroje na
propagovanie fakulty. Mnohé aktivity nadväzujú na univerzitné alebo celoštátne podujatia.
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ZAMESTNANCI FAKULTY

Pedagogickí zamestnanci spolu
KAA
KEKŠ
KETA
KFI
KGE
KHI
KHUN
KRO
KSJ
KSJK
KSLLV
KSŠE
KTR
KTVŠ
Nepedagogickí zamestnanci
spolu
Odborní zamestnanci
Centrálna administratíva
Administratíva
Prevádzka
Zamestnanci FF UMB spolu
Postdoktorandské miesto

k 31. 12. 2015
154
20
8
6
8
11
11
4
18
11
9
8
9
4
27
75
7
21
10
37
229
0

k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017
145
143
16
15
7
6
6
6
8
8
11
11
11
11
17
15
12
12
9
9
7
7
9
10
4
4
28
29
70
68
7
19
10
34
215
1

7
19
9
33
211
2

k 31. 12. 2018
138
16
5
5
8
10
11
13
11
9
7
10
4
29
61
6
19
8
28
199
1

- počty sú uvedené vrátane lektorov MŠ SR aj vrátane „mimoevidenčných“ zamestnancov (MD,
NV)
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Príloha 1 Zmluvy ERASMUS+ uzatvorené FF UMB od roku 2014
P.č. Štát Názov univerzity (ID Code) Zmluvné obdobie
1.

Belgicko Université Saint – Louis (B BRUXEL02) 2014 – 2021

2.

Bulharsko New Bulgarian University (BG SOFIA02) 2014 – 2021

3.

Bulharsko Sofia University St. Kliment Ohridski (BG SOFIA06) 2014 – 2021

4.

Bulharsko National Sports Academy "Vassil Levski" (BG SOFIA17) 2014 – 2021

5.

Bulharsko St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (BG VELIKO01)
2014 – 2021

6.

Česká republika Masaryk University (CZ BRNO05) 2014 – 2021

7.

Česká republika University of South Bohemia (CZ CESKE01) 2014 – 2021

8.

Česká republika University of Hradec Králové (CZ HRADEC01) 2014 – 2021

9.

Česká republika Technická univerzita v Liberci (CZ LIBEREC01) 2014 – 2021

10. Česká republika Univerzita Palackého v Olomouci (CZ OLOMOUC01) 2014 – 2021
11. Česká republika Silesian University in Opava (CZ OPAVA01) 2014 – 2021
12. Česká republika University of Ostrava (CZ OSTRAVA02) 2014 – 2021
13. Česká republika Univerzita Pardubice (CZ PARDUB01) 2014 – 2021
14. Česká republika University of West Bohemia (CZ PLZEN01) 2014 – 2021
15. Česká republika University of Life Sciences (CZ PRAHA02) 2018 – 2021
16. Česká republika Karlova univerzita v Prahe (CZ PRAHA07) 2014 – 2021
17. Česká republika College of Physical Education and Sport Palestra, LTD. (CZ
PRAHA24) 2014 – 2021
18. Česká republika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ
USTINAD01) 2014 – 2021
19. Česká republika Tomas Bata University in Zlín (CZ ZLIN01) 2014 – 2021
20. Estónsko Tallinn University (EE TALLINN05) 2017 – 2021
21. Francúzsko Universite de Picardie Jules Verne (F AMIENS01) 2014 – 2021
22. Francúzsko Université D'Angers (F ANGERS01) 2017 – 2021
23. Francúzsko Université de Bretagne Occidentale (F BREST01) 2014 – 2021
71

P.č. Štát Názov univerzity (ID Code) Zmluvné obdobie
24. Francúzsko Université de Grenoble, Sciences po Grenoble (F GRENOBL23) 2016 –
2021
25. Francúzsko Université de Montpellier (F MONTPEL54) 2015 – 2021
26. Francúzsko Université de Lorraine (F NANCY43) 2014 – 2021
27. Francúzsko Université de Nantes (F NANTES01) 2014 – 2021
28. Francúzsko Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (F PARIS001) 2016 – 2021
29. Francúzsko Université Paris Sorbonne (F PARIS004) 2014 – 2018
30. Francúzsko Université Paris 13 (F PARIS013) 2015 – 2021
31. Francúzsko Institut National des Langues et civilisations Orientales (F PARIS178) 2014
– 2021
32. Francúzsko University of Reims Champagne – Ardenne (F REIMS01) 2014 – 2021
33. Francúzsko Université Rennes 2 (F RENNES01) 2014 – 2021
34. Chorvátsko University of Rijeka (HR RIJEKA01) 2014 – 2021
35. Litva Siauliai University (LT SIAULIA01) 2013 – 2021
36. Lotyšsko Liepaja Universtiy (LV LIEPAJA01) 2014 – 2021
37. Lotyšsko Latvian Academy of Sport Education (LV RIGA06) 2014 – 2021
38. Lotyšsko Latvian Academy of Culture (LV RIGA08) 2014 – 2021
39. Lotyšsko Baltic International Academy (LV RIGA28) 2014 – 2021
40. Lotyšsko Ventspils University College (LV VENTSPI01) 2016 – 2021
41. Maďarsko Eostos Loránd University (ELTE) (HU BUDAPES01) 2018 – 2021
42. Maďarsko Károli Gáspar református Egyetem (HU BUDAPES10) 2014 – 2021
43. Maďarsko Pázmány Péter Catholic University (HU BUDAPES12) 2014 – 2021
44. Maďarsko University of Debrecen (HU DEBRECE01) 2018 – 2021
45. Maďarsko Eszterházy Károly Foiskola (HU EGER 01) 2014 – 2021
46. Maďarsko Széchenyi István University (HU GYOR01) 2017 – 2021
47. Maďarsko Miskolci Egyetem (HU MISKOLC01) 2014 – 2021
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P.č. Štát Názov univerzity (ID Code) Zmluvné obdobie
48. Maďarsko University of Pécs (HU PECS01) 2014 – 2021
49. Maďarsko University of West Hungary (HU SOPRON01) 2014 – 2021
50. Maďarsko Szegedi Tudományegyetem (HU SZEGED01) 2014 – 2021
51. Malta University of Malta (MT MALTA01) 2017 – 2021
52. Nemecko Otto – Friedrich – Universität Bamberg (D BAMBERG01) 2017 – 2021
53. Nemecko Humboldt – Universität zu Berlin (D BERLIN13) 2014 – 2021
54. Nemecko Universität Erfurt (D ERFURT05) 2015 – 2021
55. Nemecko Friedrich – Schiller – Universität Jena (D JENA01) 2014 – 2021
56. Nemecko Univeristät zu Koln (D KOLN01) 2014 – 2021
57. Nemecko Ludwig – Maximilians – Universität Munchen (D MUNCHEN01) 2014 – 2021
58. Poľsko Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Bialej (PL BIELSKO02)
2014 – 2021
59. Poľsko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (PL BYDGOSZ01) 2014 – 2021
60. Poľsko Jan Dlugosz University in Czestochowa (PL CZESTOC02) 2014 – 2021
61. Poľsko Jedrzej Sniadecki University of Physical Education and Sport (PL GDANSK06)
2014 – 2021
62. Poľsko Silesian University of Technology (PL GLIWICE01) 2014 – 2021
63. Poľsko The Gliwice Academy of Enrepreneurship (PL GLIWICE02) 2014 – 2021
64. Poľsko The President Stanislaw Wojciechowsi State University of Applied Sciences in
Kalisz (PL KALISZ01) 2016 – 2021
65. Poľsko Uniwersytet Slaski v Katoviciach (PL KATOWIC01) 2014 – 2021
66. Poľsko State University of Applied Sciences in Konin (PL KONIN02) 2014 – 2021
67. Poľsko Jagiellonian University (PL KRAKOW01) 2014 – 2021
68. Poľsko Pedagogical University of Cracow (PL KRAKOW05) 2017 – 2021
69. Poľsko University School of Physical Education in Crakow (PL KRAKOW12) 2014 –
2021
70. Poľsko Tischenr European University (PL KRAKOW20) 2012 – 2021
73

P.č. Štát Názov univerzity (ID Code) Zmluvné obdobie
71. Poľsko University of Lodz (PL LODZ01) 2015 – 2021
72. Poľsko Lomza State University of Applied Sciences (PL LOMZA03) 2017 – 2021
73. Poľsko Maria Curie – Sklodowska University (PL LUBLIN01) 2014 – 2021
74. Poľsko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (PL LUBLIN02) 2014 – 2021
75. Poľsko Opole University (PL OPOLE01) 2014 – 2021
76. Poľsko Opole University of technology (PL OPOLE02) 2014 – 2021
77. Poľsko Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w
Oswiecimiu (PL OSWIECIM01) 2014 – 2021
78. Poľsko Mieszko I School of Education and Administration (PL POZNAN28) 2017 –
2021
79. Poľsko Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodntieuropejska (PL PRZEMYS02) 2014 –
2021
80. Poľsko Kazimierz Pulasky University of Technology and Humanities in Radom (PL
RADOM01) 2014 – 2021
81. Poľsko University of Rzeszow (PL RZESZOW02) 2014 – 2021
82. Poľsko Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (PL SIEDLCE01) 2014 –
2021
83. Poľsko The University of Szczecin – (PL SZCZECI01) 2014 – 2021
84. Poľsko Pomerian University in Slupsk (PL SLUPSK01) 2014 – 2021
85. Poľsko Nicolaus Copernicu University in Torun (PL TORUN01) – Faculty of
Humanities
2014 – 2021
86. Poľsko Uniwersytet Wroclawski (PL WROCLAW01) 2014 – 2021
87. Poľsko Akademia Wychowania Fizycznego we Wrowlawiu (PL WROCLAW08) 2016 –
2021
88. Poľsko University of Business in Wroclaw (PL WROCLAW12) 2014 – 2021
89. Poľsko Philological Schoold of Higher Education in Wroclaw (PL WROCLAW20)
2014 – 2021
90. Poľsko University of Zielona Gora (PL ZIELONA01) 2014 – 2021
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P.č. Štát Názov univerzity (ID Code) Zmluvné obdobie
91. Rumunsko University of Bucharest (RO BUCURES09) 2014 – 2021
92. Rumunsko Dimitrie Cantemir Christian University (RO BUCURES31) 2018 – 2021
93. Rumunsko Ovidius University of Constanta (RO CONSTAN02) 2014 – 2021
94. Rumunsko Dunarea de Jos Universtiy of Galati (RO GALATI01) 2014 – 2021
95. Rumunsko Universitatea Alexandru Ioan Cuza (RO IASI02) 2014 – 2021
96. Rumunsko Universitatea Stefan Cel Mare Suceava (RO SUCEAVA01) 2014 – 2021
97. Slovinsko University of Ljubljana (SI LJUBLIA01) 2014 – 2021
98. Španielsko University of Extramadura (E BADAJOZ01) 2014 – 2021
99. Španielsko Universidad de Cádiz (E CADIZ01) 2018 – 2021
100. Španielsko Universidad de Castilla – La Mancha (E CIUDAR01) 2014 – 2021
101. Španielsko University of Huelva (E HUELVA01) 2014 – 2021
102. Španielsko Universidad Autónoma de Madrid (E MADRID04) 2016 – 2021
103. Španielsko Universidad de Oviedo (E OVIEDO01) 2014 – 2021
104. Španielsko University of Salamanca (E SALAMAN02) 2017 – 2021
105. Španielsko Universitat Rovira i Virgili (E TARRAGO01) 2014 – 2021
106. Španielsko University of Vic – Central university of Catalonia (E VIC01) 2016 – 2021
107. Španielsko Universidade de Vigo (E VIGO 01) 2014 – 2021
108. Taliansko Universita Degli studi di Cagliari (I CAGLIAR01) 2014 – 2021
109. Taliansko University of Catania (I CATANIA01) – Ragusa Ibla + Catania 2014 – 2021
110. Taliansko Universita per Stranieri di Perugia (I PERUGIA06) 2014 – 2021
111. Taliansko Universita degli Studi di Salerno (I SALERNO01) 2017 – 2021
112. Taliansko University of Sassari (I SASSARI01) 2017 – 2021
113. Taliansko Universita per Stranieri di Siena (I SIENA02) 2014 – 2021
114. Turecko Gazi University (TR ANKARA02) 2018 – 2021
115. Turecko T.C. Ankara Haci Bayram Veli Univsitesi (TR ANKARA24) 2017 – 2021
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P.č. Štát Názov univerzity (ID Code) Zmluvné obdobie
116. Turecko Bayburt University (TR BAYBURT01) 2018 – 2021
117. Turecko Ataturk University (TR ERZURUM01) 2014 – 2020
118. Turecko Bahcesehir University (TR ISTANBU08) 2018 – 2021
119. Turecko Fatih University (TR ISTANBU13) 2014 – 2021
120. Turecko Istanbul Gelisim University (TR ISTANBUL32) 2018 – 2021
121. Turecko Izmir University (TR IZMIR06) 2016 – 2021
122. Turecko Mugla Sitki Kocman University ( TR MUGLA01) 2014 – 2021
123. Turecko Recep Tayyip Erdogan (TR RIZE01) 2018 – 2021
124. Turecko Namik Kemal University (TR TEKIRDA01) 2017 – 2021
125. Turecko University of Gaiosmanpasa (TR TOKAT01) 2014 – 2021
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Príloha 2 ZPC na katedrách
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Príloha 3 Prijatie zahraničných hostí na katedrách
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Príloha 4 Študentské mobility na katedrách (pricestovanie – krátkodobé študentské mobility)
Krajina

KAA

KEKŠ

KETA

KGE

KFI

KHI

KRO

KSJ

KSJK

KSLLV

KSŠE

KTR

KTVŠ

SPOLU

Bielorusko

0

Bulharsko

0

Česká
republika

0

Francúzsko

1

1

Lotyšsko

0

Maďarsko

0

Poľsko

0

Srbsko

0

Taliansko

0

Turecko

0

Ukrajina

0

SPOLU

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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Príloha 5 Študentské mobility – pricestovanie
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Príloha 6 Prijatie zahraničných hostí na katedrách

81

Príloha 7 Vycestovanie – dlhodobé študentské mobility
Krajina

Belgicko

KAA

KEKŠ

KGE

KFI

KHI

1

Česká
republika

2

2

Francúzsko

3

6

Chorvátsko

KSLLV

0,25

0,25

KSŠE

KTR

KTVŠ

2

1,5

1

0,75

0,5

Nemecko

0,75

8

2
14

12

0,5

Rumunsko

0,5
3

1

1

0,25

0,25

5

0,5

0,5

1

0,5

2

0,5

1
1

1

1
1

0,5

2,5

6

0,5

2

5

0,5
1

1
9,5

Srbsko

0,25

0,25

14

1

Španielsko

6

2

Taliansko

0,5

1

1
7,5

1

0,5

1

2

15

1

2,5

2

6

17

5

0,5

Veľká
Británia
20,5

2
4

0,5
1,5

8

1
0,5

2

Rakúsko

32

1

0,5

1

SPOLU

1

3

1

Malta

SPOLU

abs.

0,5

0,5

0,5

Ruská
federácia

KSJK

1

Luxembursko

Poľsko

KSJ

0,5

Kuba
Lotyšsko

KRO

0,5

Bulharsko

Írsko

KETA

16

1,5

1,5

0

0

12

22
5

3

3

28

123

82

