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doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka fakulty

Predhovor

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici je jednou z inštitúcií, ktorá
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie a priestor pre
vedu a výskum v oblasti prírodných vied, matematiky
a informatiky. Patrí medzi školy, ktoré sú dlhoročnými
partnermi vedeckých a vzdelávacích inštitúcií doma
aj v zahraničí. Svojou spoluprácou a súčinnosťou
prispieva k rozvoju vedy a vzdelanosti. Tradície
vzdelávania na našej fakulte vychádzajú z vyše
päťdesiatročného vysokoškolského učiteľského
vzdelávania v Banskej Bystrici. Jeho začiatky sa odvíjajú
od roku 1954. Od roku 1995 sa popri učiteľských
študijných programoch začali uskutočňovať aj neučiteľské študijné programy
v oblasti prírodovedného vzdelávania, matematiky, informatiky a techniky.
V súčasnosti fakulta ponúka široké spektrum študijných programov vo
všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Realizácia a vzdelávanie
v týchto študijných programoch, ako aj vedecko‑výskumná činnosť, je
podporovaná dnes už veľmi kvalitným prístrojovým vybavením. Fakulta sa v
plnej miere snaží vytvárať pozitívnu klímu a kvalitné podmienky pre tvorivú
vedeckovýskumnú činnosť. Prepojenie vzdelávania a vedeckovýskumnej
činnosti je nespochybniteľné. Výsledky vedeckej práce sú základom širokej
akceptácie fakulty v národnom aj medzinárodnom prostredí.
Výročná správa fakulty je komplexným dokumentom, ktorý ponúka pohľad
na dosiahnuté výsledky, hodnotenie stavu ale aj perspektívy ďalšieho rozvoja.
Každý akademický rok sa vždy začína opieraním sa o súčasnosť, víziou
zvyšovania sa kvality a rozvoja fakulty a vytýčením si nových perspektívnych
úloh a zámerov. Pri uvedomení si blízkej väzby medzi prípravou kvalitných
absolventov a kvalitou prostredia našej fakulty kladieme veľký dôraz na
kvalifikačný rast učiteľov, ich kvality a na realizáciu najbližšieho akreditačného
procesu existujúcich ale aj nových študijných programov. Plnenie veľkého
množstva úloh v predchádzajúcich akademických rokoch bolo náročné. Na
dosiahnuté výsledky som ako dekanka fakulty patrične hrdá, veľká vďaka
patrí všetkým zamestnancom fakulty. Mnohé študijné a vedné odbory
začínali takpovediac od nuly. Vypracovali sa však na erudované a komunitou
rešpektované oblasti vzdelávania a vedy realizované na pracoviskách našej
fakulty. K tomuto rozvoju prispieva vzájomná spolupráca, medziľudská
tolerancia, rešpektovanie a dodržiavanie stanovených pravidiel vo všetkých
oblastiach života fakulty. Fakulta spolu s univerzitou napĺňa svoje poslanie,
vytvára podmienky a ponúka formy dialógov rešpektujúcich slobodu
myslenia, samostatnosť, tvorivosť, konštruktívnu kritiku, transparentnosť,
objektívnosť a demokraciu. Za nesmierne dôležitý považuje fakulta dialóg
medzi pedagógom a študentom, nielen v rovine odbornej, ale aj v rovine
vzájomnej ľudskej symbiózy. Jeho cieľom je predovšetkým dobre pripravený
a plne uplatniteľný absolvent so širokým spektrom kompetencií. Fakulta
považuje vzdelanosť za jeden zo základných atribútov rozvoja spoločnosti
a budovania národnostných hodnôt, neriadi sa však víziou kvantity, ale svoje
vynaložené úsilie vkladá do kvality.

Postavenie fakulty v rámci univerzity

Fakulta

Fakulta prírodných vied (FPV) je jednou zo šiestich fakúlt tvoriacich
Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB). Vznikla 1. 3. 1995, ako
jedna z troch nových fakúlt, rozdelením zakladajúcej Fakulty humanitných
a prírodných vied UMB v súlade so Zákonom č. 172/1990 Zb. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov.
Podľa preambuly Štatútu Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len štatút), schváleného Akademickým senátom
UMB 28. 4. 2015, je „poslaním Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici pripravovať vzdelaných a flexibilných odborníkov
pripravených reálne aplikovať základné poznatky a schopnosti v praxi.
Absolventi podľa stupňa získaného vzdelania nájdu uplatnenie na domácom
aj medzinárodnom trhu práce v oblasti súvisiacej so získaným vzdelaním.
Poslaním je tiež rozvýjať harmonickú osobnosť, vedomosti a zručnosti,
múdrosť, dobro a tvorivosť, vzdelanosť a vedu, a tým prispievať k rozvoju
vzdelanostnej spoločnosti. Fakulta napĺňa svoje poslanie slobodným
uskutočňovaním tvorivej vedeckej a vzdelávacej činnosti. Vzdelávacia činnosť
je založená na poznatkoch vedy a techniky, vrátane výsledkov vlastného
vedeckého bádania.“

Vedenie fakulty
Podľa čl. 3 štatútu sa Fakulta prírodných vied UMB (ďalej len fakulta) člení
na pracoviská, ktorými sú katedry a dekanát. Podrobnosti o organizačnej
štruktúre fakulty obsahuje Organizačný poriadok Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela. V súlade so štatútom riadenie fakulty predstavujú:
a) akademický senát fakulty,
b) dekan fakulty,
c) vedecká rada fakulty,
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Akademický senát
Akademický senát fakulty (AS) sa skladá z volených zástupcov akademickej
obce fakulty a člení sa na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Rok 2018
bol rokom, kedy sa končil mandát členov existujúceho akademického senátu
a volili sa zástupcovia do nového akademického senátu. Dodatkom č. 1
k Štatútu Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo
dňa 14. 5. 2018 došlo zároveň k zmene počtu členov AS z pôvodných 12 na
15, z toho 10 členov zamestnaneckej časti (pôvodne 8) a 5 členov študentskej
časti (pôvodne 4). Zároveň bol 23. 4. 2018 schválený nový Štatút, rokovací
poriadok a zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len štatút AS FPV UMB)
s účinosťou od 1. 9. 2018. Okrem zmeny počtu volených zástupcov v AS
FPV UMB bol významnou zmenou v štatúte AS FPV UMB prechod na
zastupiteľský systém. Každá katedra FPV UMB (VŠ učitelia a výskumní
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pracovníci) je v AS FPV UMB zastúpená jedným členom. Odborní zamestnanci s prevahou duševnej
práce, ktorí majú minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, sú zastúpení jedným členom.
Zamestnanecká časť AS FPV UMB je doplnená do počtu 10 členov o potrebný počet členov na
základe výsledkov volieb do AS FPV UMB (v zmysle ods. 6, Časť III, čl. 1). Študentská časť AS FPV
UMB je zastúpená 2 študentmi reprezentujúcimi študijné programy 1. stupňa vysokoškolského
štúdia, 2 študentmi reprezentujúcimi študijné programy 2. stupňa vysokoškolského štúdia a 1
študentom reprezentujúcim študijné programy 3. stupňa vysokoškolského štúdia.
Členovia Akademického senátu fakulty do 18. 10. 2018
Predsedníčka
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. (KTaT)
Podpredseda zamestnaneckej časti
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (KCH)
Členovia zamestnaneckej časti
PaedDr. Beata Dobríková (zástupkyňa odborných zamestnancov)
doc. RNDr. Pavol Michal, CSc. (KGaG)
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. (KGaG)
Ing. Katarína Trnková, PhD. (KŽP)
doc. Ing. Peter Urban, PhD. (KBaE)
prof. Ing. Ján Zelený, CSc. (KŽP)
Podpredsedníčka študentskej časti
Bc. Andrea Sisáková (Ma – Aj)
Členovia študentskej časti
Miriam Trniková (BiGe)
Bc. Lukáš Otruba (GeHi)
Igor Líška (MAMA)
Členovia Akademického senátu fakulty od 19. 10. 2018
Predseda
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (doplnený na základe ods. 6, Časti III, čl. 1)
Podpredsedníčka zamestnaneckej časti
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. (KTaT)
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Členovia zamestnaneckej časti
PaedDr. Beata Dobríková (zástupkyňa odborných zamestnancov)
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. (KGaG)
doc. RNDr. Roman Hric, PhD. (KM)
Mgr. Martin Hruška, PhD. (KF)
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. (KCH)
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. (KI)
Ing. Katarína Trnková, PhD. (KŽP)
doc. Ing. Peter Urban, PhD. (KBaE)
Podpredsedníčka študentskej časti
Bc. Michaela Izáková (nApChe_m)
Členovia študentskej časti
Dominika Mihálová (nAIN)
Mgr. Michaela Mihoková (nMA_DŠ)
Bc. Lukáš Otruba (nGeHi_m)
Matej Šuránek (nBiCh)
Aktivitami AS FPV UMB v roku 2018 boli:
• schvaľovanie Možností a podmienok prijatia na AR 2018/2019,
• schvaľovanie Metodiky rozpisu mzdových prostriedkov na pracoviskách FPV UMB na rok
2018 a rozpočet FPV UMB na rok 2018,
• schvaľovanie Harmonogramu štúdia na AR 2018/2019
• schvaľovanie Štatútu, rokvacieho poriadku a zásad volieb do Akademického senátu Fakulty
prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. 9. 2018,
• schvaľovanie Dodatku č.1 k Štatútu Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici,
• schvaľovanie Možností a podmienok prijatia na AR 2019 – 2020,
• schvaľovanie Možností a podmienok prijatia pre nový ŠP v 2. stupni štúdia aplikovaná chémia
a forenzná prax pre AR 2018/2019 na FPV UMB,
• schvaľovanie dátumu konania volieb do zamestnaneckej časti a študentskej časti AS FPV UMB
na obdobie 2018 – 2022,
• schváľovanie volebnej komisie zamestnaneckej časti a študenskej časti AS FPV UMB,
• schvaľovanie Možností a podmienok prijatia na štúdium AR 2019/2020 učiteľstva techniky
v magisterskom stupni štúdia,
• organizovanie volieb nového AS FPV UMB,
• schvaľovanie volebného poriadku a časového harmonogramu a volebnej komisie pre voľby
dekana FPV UMB na obdobie 2019 – 2022,
• schvaľovanie Volebného poriadku a harmonogram volieb do AS UMB v Banskej Bystrici za
FPV UMB na obdobie 2019 – 2023,
• organizovanie volieb do AS UMB za FPV UMB,
• organizovanie volieb dekana FPV UMB.
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Dekan
Dekanka fakulty
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach podľa
§ 23 ods. 1 zákona koná v mene univerzity (Štatút FPV UMB, čl. 9, ods. 1). Dekanka fakulty bola
zvolená AS FPV UMB 11. 12. 2014 na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.
Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani (Štatút FPV UMB, čl. 9, ods. 11). Prodekanmi
v roku 2018 boli:

Mgr. PaedDr. V. Siládi, PhD.

doc. RNDr. A. Gajdoš, PhD.
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Prodekan pre vedu a výskum
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD. (do 30. 10. 2018)
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. (poverený od 1. 11. 2018)
Prodekanka pre pedagogickú činnosť
doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Prodekan pre rozvoj (Štatutárny zástupca dekanky)
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (do 30. 10. 2018) – zástupca fakulty v RVŠ
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD. (poverený od 1. 11. 2018)
Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Vedecká rada fakluty
Predsedníčka vedeckej rady fakulty
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Podpredseda vedeckej rady fakulty
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
Interní členovia vedeckej rady fakulty
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc.
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
doc. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
prof. Ing. Ján Zelený, CSc.
Externí členovia fakluty
prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice)
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina)
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. (Pedagogická fakulta UKF Nitra)
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice)
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (Fakulta prírodných vied UKF Nitra)
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V roku 2018 zasadala Vedecká rada FPV UMB dvakrát. Jej aktivitami boli:
• prerokovanie Správy o vzdelávacej činnosti FPV UMB za rok 2017,
• prerokovanie Správy o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2017,
• schvaľovanie členov odborovej komisie a škoiteľov doktorandského štúdia,
• schvaľovanie vysokoškolských učiteľov a Ďalších odborníkov s právom skúšať na štátnych
a rigoróznych skúškach,
• prerokovanie Správy o vzdelávacej činnosti FPV UMB za rok 2018,
• schvaľovanie členov odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program Sanácia
environmentálnych záťaží v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment,
• vyjadrenie stanoviska k začatiu habilitačného konania PaedDr. Jána Stebilu, PhD. na
Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (na žiadosť UKF).

Katedry fakulty
Na fakulte bolo v roku 2018 osem katedier, na ktorých sa realizovali jej vzdelávacie
a vedecko‑výskumné aktivity.
Katedra biológie a ekológie
Vedúci katedry
doc. Ing. Peter Urban, PhD.
e-mail: peter.urban@umb.sk
Zástupca vedúceho katedry
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
e-mail: peter.bitusik@umb.sk
Asistentka vedúceho katedry

doc. RNDr. P. Urban, PhD.

Mgr. Zuzana Piliarová
tel.: +421 48 446 101
Katedra biológie a ekológie sa prioritne zameriava na vzdelávanie a vededecko-výskumnú činnosť
v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v jej názve.
Katedra biológie a ekológie zabezpečuje výučbu v rámci akreditovaných študijných programov
ekológia a ochrana ekosystémov (v bakalárskom i magisterskom stupni) a v učiteľských programoch
štúdia biológie v kombinácii (v bakalárskom i magisterskom stupni). Katedra má priznané právo
v uvedených programoch konať rigorózne skúšky a udeľovať tituly RNDr., resp. PaedDr. Katedra
má akreditované aj doktorandské štúdium v študijnom programe evolúcia ekosystémov a ich ochrana.
Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na anatómiu, morfológiu, fyziológiu, systematiku,
ekológiu a ochranu vybraných skupín cyanobaktérií, rias húb a podobných organizmov, výtrusných
a semenných rastlín, bezstavovcov a stavovcov, limnológiu a paleoekológiu.
Pracovníci katedry participujú na mnohých vedeckých projektoch a publikujú v popredných
vedeckých časopisoch. Okrem toho pripravujú učebné texty pre študentov i populárno-náučné
články a prednášky pre širšiu verejnosť. O svojich výskumoch informujú na pravidelnom podujatí
14

„Ekologické popoludnia“, na ktoré pozývame významných domácich i zahraničných vedcov.
Katedra fyziky
Vedúci katedry
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
e-mail: stanislav.holec@umb.sk
Zástupca vedúceho katedry
Mgr. Martin Hruška, PhD.
e-mail: martin.hruska@umb.sk

prof. RNDr. S. Holec, PhD.

Asistentka vedúceho katedry
Darina Frindtová
tel.: +421 48 446 7202
Katedra fyziky ponúka záujemcom možnosť študovať učiteľstvo fyziky v kombinácii s inými
prírodovednými predmetmi, ako je biológia, geografia, chémia, informatika, matematika, technika,
ale aj s humanitnými predmetmi (napr. filozofia, cudzie jazyky, atď.). Štúdium je akreditované
v I. aj II. stupni štúdia. Po ukončení magisterského stupňa štúdia je možné na katedre pokračovať
v najvyššom – doktorandskom – stupni vysokoškolského štúdia v odbore teória vyučovania fyziky.
Pre absolventov magisterského stupňa štúdia učiteľstva fyziky katedra ponúka možnosť absolvovať
rigorózne konanie a získať titul PaedDr. Učitelia z praxe bez fyzikálneho vzdelania majú možnosť
rozšíriť si svoje aprobačné predmety o fyziku v rámci rozširujúceho štúdia fyziky.
Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu prípravy budúcich učiteľov fyziky sa v minulosti na katedre
realizoval prevažne výskum v oblasti: teória vyučovania fyziky.
V súčasnosti k tejto oblasti výskumu pribudli aj ďalšie, a to: teoretická jadrová fyzika a teoretická
fyzika kondenzovaných látok.
Katedra geografie a geológie
Vedúca katedry
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
e-mail: bohuslava.gregorova@umb.sk
Zástupkyňa vedúcej katedry
Mgr. Viera Šimonová, PhD.
e-mail: viera.simonova@umb.sk

PaedDr. B. Gregorová, PhD.

Asistentka vedúcej katedry
Mgr. Paulína Rusková
tel.: +421 48 446 7301
15
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Katedra geografie a geológie poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch: učiteľstvo akademických
predmetov – študijný program učiteľstvo geografie v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne
orientovanými predmetmi, geografia – študijné programy geografia (bakalársky stupeň štúdia)
a geografia a rozvoj regiónov (magisterský stupeň štúdia), geológia – študijný program aplikovaná
geológia (bakalársky aj magisterský stupeň štúdia) a geochémia (doktorandský stupeň štúdia).
Študijný program geografia je zameraný na posudzovanie stavu krajiny v minulosti i v súčasnosti,
na špecifikovanie jej premien a na navrhovanie riešení v súvislosti s ochranou prírody a krajiny.
Študenti tieto premeny zaznamenávajú prostredníctvom GIS-ov do mapových výstupov. Absolventi
sa môžu zamestnať vo verejnom a komunálnom sektore, v správe národných parkov a chránených
krajinných území, prípadne pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný program geografia a rozvoj
regiónov je zameraný na poznávanie regiónov rôznej hierarchickej úrovne, identifikáciu geografických
javov a procesov na určenie smerov, ktorými by sa mal rozvoj regiónov uberať. Študenti samostatne
a tvorivo skúmajú osobitosti jednotlivých regiónov. Možnosti uplatnenia absolventov sú od orgánov
štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj
inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky.
V rámci študijného programu aplikovaná geológia sa štúdium zameriava na objasnenie
a porozumenie teoretických vedomostí a poznatkov z geológie a paleografie. Počas terénnych cvičení
študenti aplikujú naučené pracovné postupy a činnosti priamo v teréne. Získané geologické údaje
graficky a digitálne spracúvajú a vyhodnocujú. Absolventi štúdia sa uplatnia ako odborníci pre
geologický prieskum a výskum.
Katedra geografie a geológie vo svojej vedecko-výskumnej činnosti participuje na niekoľkých
témach, ktoré plne reflektujú vedecké, publikačné a edukačné zameranie členov katedry. Pracovisko
tak vykonáva svoju vedecko-výskumnú činnosť v súlade so Stratégiou rozvoja vedy a výskumu na FPV
UMB. Jednotliví členovia katedry sa svojím tvorivým potenciálom a vedecko-výskumným zameraním
zaraďujú do troch rôznych výskumných tímov: geografia, didaktika geografie a aplikovaná geológia.
Katedra chémie
Vedúca katedry
Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
e-mail: barbora.tircova@umb.sk
Zástupca vedúcej katedry
RNDr. Šimon Budzák, PhD.
e-mail: simon.buzak@umb.sk

Mgr. B. Tirčová, PhD.

Asistentka vedúcej katedry
Elena Spišiaková
tel.: +421 48 446 7208
Katedra chémie poskytuje vzdelávanie v študijných programoch: učiteľstvo chémie v kombinácii
s prírodovedne alebo humanitne orientovanými predmetmi, forenzná a kriminalistická chémia
(bakalársky stupeň štúdia) a aplikovaná chémia a forenzná prax (magisterský stupeň štúdia).
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Štúdium odboru učiteľstvo akademických predmetov má na našej fakulte akreditáciu a dlhoročnú
tradíciu a mnohí absolventi s aprobáciou chémia sa výborne uplatnili nielen v rezorte školstva.
Študovať učiteľstvo chémie je možné v dvoch stupňoch.
V študijnom programe forenzná a kriminalistická chémia katedra ponúka študentom možnosť
získať primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, anatómie človeka,
genetiky, forenzných vied a kriminalistiky, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi sú schopní
samostatne pracovať predovšetkým v oblasti chemickej analýzy a vykonávať základné odborné úkony
na úseku kriminalistiky, civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru a ozbrojených zložiek.
Absolvent štuijného programu je schopný samostatne pracovať v oblasti chemickej analýzy, riešiť
čiastkové problémy na úseku ochrany životného prostredia, najmä v oblasti odpadového hospodárstva,
podieľať sa na zavádzaní environmentálnych princípov riadenia a ekologického využívania prírodných
zdrojov.
Študijný program aplikovaná chémia a forenzná prax nadväzuje na bakalárske štúdium forenznej
a kriminalistickej chémie. Nachádza sa v prieniku vedných oblastí chémia a právo. Cieľom ich
kombinácie je vysokoškolská príprava absolventov pre profesie chemického charakteru vo
forenznom kontexte, kde je nutné chemické poznanie integrovať do širšieho právneho rámca, naviac
so zohľadnením požiadavky prípustnosti a súladu so zákonom. Znalosť analytických postupov,
moderných inštrumentálnych metód a počítačového modelovania zabezpečuje výchovu odborníkov
schopných úspešne pôsobiť nielen na úzko špecializovaných pozíciách súdnych znalcov v odbore
forenzná chémia, ale zároveň výrazne rozširuje možnosti ich uplatnenia.
Katedra chémie vo svojej vedecko-výskumnej činnosti participuje na niekoľkých témach, ktoré
plne reflektujú vedecké, publikačné a edukačné zameranie členov katedry. Pracovisko tak vykonáva
svoju vedecko-výskumnú činnosť v súlade so Stratégiou rozvoja vedy a výskumu na FPV UMB.
Jednotliví členovia katedry sa svojím tvorivým potenciálom a vedecko-výskumným zameraním
zaraďujú do troch rôznych výskumných tímov: teória vyučovania chémie, teoretická a výpočtová
chémia, environmentálna chémia a syntéza nových látok.
Katedra informatiky
Vedúci katedry
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
e-mail: miroslav.melichercík@umb.sk
Zástupca vedúceho katedry
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
e-mail: vladimir.siladi@umb.sk

RNDr. M. Melicherčík, PhD.

Asistentka vedúceho katedry
Katarína Gavaldová
tel.: +421 48 446 7133
Katedra informatiky má priznané právo udeľovať titul bakalár a magister absolventom dennej
formy štúdia a externej formy štúdia v študijnom programe aplikovaná informatika a aj absolventom
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dennej formy štúdia v Študijnom programe učiteľstvo informatiky v kombináciách, ktoré sú zriadené
podľa zákonných predpisov a uskutočňované na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela.
Katedra informatiky ma priznané právo udeľovať akademický titul doktor pedagogiky – PaedDr.
absolventom študijných programov, ktorí získali titul magister, po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej
súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študujnom odbore učiteľstvo akademických predmetov –
učiteľstvo informatiky. Katedra informatiky na pôde UMB vykonáva výučbu viacerých celofakultných
predmetov, ktoré sú buď povinnými, povinne voliteľnými alebo voliteľnými predmetmi. Katedra
na vzdelávanie využíva štyri počítačové učebne s prístupom na internet a dostupnou prezentačnou
technikou a ďalšie špecializované laboratóriá.
Zameranie výskumnej činnosti Katedry informatiky FPV UMB sa odvíja od hlavnej výskumnej
línie fakulty, profilácie katedry a od záujmu jednotlivých členov katedry, ktorí pracovali súčasne v rámci
tímov v mnohých výskumných aktivitách a projektovch. Dlhodobo sa výskumné úsilie pracovníkov
katedry zameriava predovšetkým na tieto štyri oblasti: aplikovanú informatiku, informačné systémy,
gridové a HPC technológie s implementáciou najnovších poznatkov do praxe, teóriu vyučovania
informatiky, prípravu budúcich pedagógov a ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky, teoretickú
informatiku s vytváraním kvalitných podmienok najmä pre mladých vedeckých pracovníkov,
geografické informačné systémy, ich vedecké a výskumné uplatňovanie a masívnu aplikáciu v edukácii
a praxi.
Katedra matematiky
Vedúci katedry
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
e-mail: stefan.dyurki@umb.sk
Zástupca vedúceho katedry
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
e-mail: vladimir.janis@umb.sk

Mgr. Š. Gyürki, PhD.

Asistentka vedúceho katedry
Andrea Kvorková
tel.: +421 48 446 7233

V súčasnosti má katedra akreditované dva bakalárske študijné programy (matematika, učiteľstvo
matematiky v kombinácii predmetov), dva magisterské študijné programy (matematika v analýze dát a
vo financiách, učiteľstvo matematiky v kombinácii predmetov) a tri doktorandské študijné programy
(matematická analýza, pravdepodobnosť a matematická štatistika, teória vyučovania matematiky).
Fakulta má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných programoch:
učiteľstvo matematiky (PaedDr.) a matematika v analýze dát a vo financiách (RNDr.). V roku 2008
získala katedra aj práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore matematika.
Členovia katedry sa orientujú na výskum v rôznych oblastiach matematiky (dynamické systémy,
kombinatorika a teória grafov, matematická štatistika, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti,
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univerzálna algebra a iné) a v oblasti teórie vyučovania matematiky. Výskum má medzinárodnú úroveň,
vďaka čomu sú naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie,
často ako tzv. pozvaní prednášatelia.
Akreditačná komisia v roku 2015 v rámci svojho pilotného projektu identifikovala 37 špičkových
vedeckých tímov na slovenských vysokých školách. Jeden z nich, s názvom Akcie grúp a pologrúp
v diskrétnej matematike a dynamických systémoch, je na Katedre matematiky.
Od roku 1993 katedra vydáva časopis Acta Universitatis M. Belii, Series Mathematics. Stručné
referáty o článkoch v ňom uverejnených možno nájsť v referátových časopisoch Math. Reviews
a Zentralblatt Math.
Katedra techniky a technológií
Vedúci katedry
PaedDr. Ján Stebila, PhD.
e-mail: jan.stebila@umb.sk
Zástupca vedúceho katedry
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
e-mail: milan.duris@umb.sk

PaedDr. J. Stebila, PhD.

Asistentka vedúceho katedry
Jana Vosková
tel.: +421 48 446 7215

Katedra techniky a technológií je katedrou, ktorá má svoje pevné a nezastupiteľné miesto
v sústave katedier v rámci fakulty. Katedra sa podieľa na príprave nielen učiteľov predmetu Technika
na základných školách, na príprave majstrov odbornej výchovy a učiteľov technických odborných
predmetov na SOŠ, ale i na príprave odborníkov so zameraním na oblasť legislatívy týkajúcej sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vedecko-výskumná činnosť katedry je diverzifikovaná podľa odborných zameraní jednotlivých
členov katedry. Na Katedre techniky a technológií je veľmi dobré vybavenie odborných učební pre
ručné a strojové opracovanie kovových a nekovových materiálov, odbornej učebne (laboratórium)
pre elektrotechniku a elektroniku, automatizáciu i počítačovej učebne a ďalších špeciálnych
priestorov (zvarovňa, lakovňa). Odborne učebne umožňujú členom katedry i doktorandom,
realizovať experimentálnu činnosť a rôzne pozorovania zamerané na rôzne oblasti výskumu,
nakoľko vedecko‑výskumná činnosť členov katedry je diverzifikovaná podľa odborných zameraní
jednotlivých členov katedry: didaktika technických odborných predmetov, oblasť celoživotného
vzdelávania učiteľov technických odborných predmetov, implementácia IKT do vyučovania
technických predmetov, oblasť opracovania materiálov a technológie, oblasť hygieny, bezpečnosti
práce a pracovného prostredia.
Katedra organizuje medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Technické
vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania.
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Katedra životného prostredia
Vedúci katedry
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (poverený vedením od septembra 2018)
e-mail: alfonz.gajdos@umb.sk
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. (od marca 2018)
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. (poverená vedením do marca 2018)
Zástupkyňa vedúceho katedry
Ing. Katarína Trnková, PhD.
e-mail: katarina.trnkova@umb.sk
Asistentka vedúceho katedry
Ing. Martina Holecová
tel.: +421 48 446 5804
Katedra životného prostredia v súčasnosti zabezpečuje výučbu v akreditovanom študijnom odbore
environmentálny manažment v študijnom programe bezpečnosť životného prostredia v (bakalársky
stupeň štúdia) a environmentalistika (bakalársky stupeň štúdia – doznievajúci) a environmentálny
manažment (magisterský stupeň štúdia). Fakulta má tiež v uvedenom študijnom odbore priznané právo
konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác (RNDr.). Základná koncepcia stavby študijného
programu principiálne vychádza z dvoch nosných odborných línií. Prvú líniu predstavuje komplex
poznatkov zameraných na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia vychádzajúci zo silného
spoločensko-prírodovedného základu. Druhá línia je reprezentovaná environmentálno‑manažérskym
komplexom poznatkov.
Katedra sa odborne profiluje vo dvoch základných, navzájom veľmi úzko prepojených smeroch.
Uvedené smery odborne garantujú dve oddelenia katedry: Oddelenie životného prostredia
a environmentálneho manažmentu a Oddelenie hodnotenia rizík (Risk Assessment).
Oddelenie životného prostredia a environmentálneho manažmentu svoje výchovno-vzdelávacie
a vedecko-výskumné činnosti orientuje najmä na: manažment zachovania, obnovy a využitia
prírodných, kultúrnych a spoločenských hodnôt, environmentálne riziká a krízový manažment,
remediácia krajinných zložiek, identifikácia ťažkých kovov v životnom prostredí.
Oddelenie hodnotenia rizík (Risk Assessment) svoje výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné
činnosti orientuje najmä na: trvalo udržateľný rozvoj a spoločenskú zodpovednosť organizácií,
integrované manažérstvo a environmentálne manažérske systémy, environmentálnu výchovu
a osvetu, organizáciu a manažment riadených subjektov, relevantnú legislatívu a normy, manažment
zdravotných rizík.

Centrá
Získavanie kvalitných vedeckých výstupov je viazané, najmä v experimentálnom výskume, na
kvalitnú infraštruktúru. Informačné komunikačné technológie spravuje na univerzite UAKOM.
Infraštruktúra pod jeho gesciou je na kvalitnej úrovni a spĺňa požadovaný štandard. Projektovo je
potrebné podieľať sa na trvalo udržateľnom rozvoji tejto infraštruktúry. V súčasnosti hrá významnú
rolu vo výskumnej infraštruktúre prístrojové vybavenie získané z projektu Obnova a budovanie
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infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Na fakulte sú zriadené dve centrá na podpory vedy a výskumu: Centrum geoinformatiky a dátových
technológií (CGIaDT) a Centrum vysokovýkonného počítania (HPCC UMB).
Centrum vysokovýkonného počítania
Vedúca HPCC
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
e-mail: jarmila.skrinarova@umb.sk
Administrátor
Mgr. Jozef Siláči
e-mail: jozef.silaci@umb.sk
Koordinátor pre softvér
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
e-mail: miroslav.melichercik@umb.sk
Výrazný prínos pre rozvoj vedy na fakulte má vytvorené HPCC UMB, ktoré univerzita získala
v roku 2012 z národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP).
Infraštruktúra HPCC (49 serverov s 560 fyzickými jadrami rozšírenými na celkových 740 virtuálnych
jadier) pozostáva z úložiska, serverov na prístup k dátovým poliam (4 servery s 12 jadrami a 48 GB
RAM), virtuálnych serverov (11), manažovacích serverov (2 servery s 12 jadrami a 48 GB RAM)
a výpočtových serverov (22 serverov s 12 jadrami 48 GB RAM bez GPU, 2 servery s 12 jadrami 48
GB RAM a každý s 1 × GPU nVidia Tesla M2070 s 448 jadrami a 6 GB RAM, 3 servery so 16 jadrami
a 64 GB RAM bez GPU, 6 serverov so 16 jadrami a 128 GB RAM bez GPU, 3 servery so 16 jadrami
a 64 GB RAM a s 2 × GPU nVidia Tesla K20 s 2496 CUDA jadrami a 5 GB RAM). Hardvér klastra
nebol v roku 2018 rozširovaný. V priebehu roka bolo vykonaných niekoľko servisných zásahov, za
účelom odstránenia porúch hardvéru a optimalizáciou usporiadania komponentov systému. Klaster
sa aj tento rok veľkej miere využíval na špecifické výpočty s použitím grafických akcelerátorov. V roku
2018 centrum pokračovalo v činnosti s cieľom zabezpečovať správu existujúcej infraštruktúry
a systémov, požadovaných aplikačných programov a poskytovať konzultácie pre používateľov
infraštruktúry. Nepretržite sa pracuje na udržiavaní systémov a dodržiavanií pravidiel, ktoré určuje
EGI (European Grid Infrastructure).
Tab. Využívanie klastra na riešenie vedeckých úloh počas celej jeho prevádzky
Rok
Počet úloh
2012
2 363
2013
3 466
2014
2 7889
2015
31 860
2016
40 125
2017
19 046
2018
10 022 (nie sú započítané úlohy na grafických akcelerátoroch)
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V roku 2018 došlo k výraznému rozšíreniu funkcionality portálu hpcc.umb.sk. Portál má verejnú
časť a neverejnú časť, ktorá je dostupná len pre prihlásených používateľov HPCC. S podporou
HPCC bolo v roku 2018 publikovaných 8 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch.
Infraštruktúra bola využívaná v 6 domácich projektoch a v 1 zahraničnom projekte.
Centrum geoinformatiky a dátových technológií
Vedúci CGIaDT
RNDr. Matej Masný, PhD.
e-mail: matej.masny@umb.sk
CGIaDT ponúka priestor na realizáciu výskumných, ale aj komerčne orientovaných projektov
v spolupráci so súkromným sektorom. V roku 2017 boli v CGIaDT zriadené dve laboratória –
Laboratórium GIS a Laboratórium NET LABORATORY, ktorého zriadenie bolo podporené
Nadáciou Tatra Banky, banskobystrickou firmou BBxNET a spoločnosťou Huawei.
Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií (CGIaDT) započalo v septembri aktívnu
spoluprácu so správou Hradu Ľupča, ktorý je vo vlastníctve Železiarní Podbrezová a.s. Výsledkom
našej ponuky bolo dojednanie objednávky zamerania aktuálne rekonštruovaného hradného barbakanu
formou terestrického laserového skenovania pre spoločnosť Ressan s.r.o., ktorá je dodávateľom
rekonštrukčných a reštaurátorských prác. Vzhľadom na charakter meraní (viaceré interiéry, exteriér)
a dolaďovanie výstupov do požadovanej formy plnenie objednávky ešte stále prebieha.
Taktiež pokračovala spolupráca so Strediskom lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.
Konkrétne, na jeseň boli uskutočnené geodetické merania v modelovom území Žiarskej doliny
v západných Tatrách. V zimnom období bolo na tomto výskumnom polygóne realizované kompletné
fotogrametrické zalietanie. Pre doplnenie je vhodné uviesť, že terénne práce tu CGIaDT realizovalo aj
koncom minulého akademického roka vo forme fotogrametrického zalietania výskumného polygónu
v letnom období. Kompletné dáta boli spracované a momentálne sme vo fáze prípravy publikačných
výstupov. V rámci rozvoja spolupráce s externým prostredím bol nadviazaný kontakt s Kysuckým
múzeom v Čadci, čo vyústilo k zaslaniu cenovej ponuky pre realizáciu plytkého geofyzikálneho
výskumu (ERT) v rámci prebiehajúcich archeologických výskumov v lokalite Koščerisko. Momentálne
sa čaká na jej vyhodnotenie. Taktiež pokračovala komunikácia so spoločnosťou Terradron s.r.o.
ohľadom možností subdodávok pri spracovávaní priestorových dát. Táto spolupráca je len na
úrovni verbálnych dohôd a je závislá od získania predmetnej zákazky spoločnosťou Terradron s.r.o.
Priebežne bolo CGIaDT prostredníctvom svojich technických a personálnych kapacít k dispozícii aj
študentom FPV, kde bola aktívna participácia na získavaní a spracovaní dát pre potreby záverečných
prác (Michal Hrmo – Mgr. práca + ŠVK, Tomáš Valachovič – Bc. práca, Nuno Guimaraes – PhD.
práca). Rovnako priebežne CGIaDT participovalo na menších vedecko výskumných úlohách čoho
výsledkom sú už konkrétne publikačné výstupy
Spracované podľa
J. Škrinárová: Správa o činnosti pracoviska vysokovýkonného počítania
HPCC UMB v Banskej Bystrici za rok 2018
M. Masný: Správa o činnosti Centra geoinformatiky a digitálnych technológií FPV
v akademickom roku 2018/2019
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Tab. Počet akreditovaných študijných programov k 24. 9. 2018
Stupeň
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Habilitačné a inauguračné konanie

Forma
D
17
16
16

Spolu

E
12
9
18

29
25
34

Z toho pozastavených
(ex offo)
D
E
Spolu
0
5
5
1
3
4
0
2
2

Štúdium

V súlade s § 84, ods. 5, Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ministerstvo školstva, vedy výskumu
a športu na základe návrhu Akreditačnej komisie priznalo FPV UMB práva
na uskutočňovanie 88 študijných programov v dennej a externej forme štúdia
a 1 právo na uskutočňovanie habilitačného a inauguračného konania.
Počet študijných odborov podľa stupňov štúdia hovorí aj o možnosti
študentov pokračovať po prvom stupni štúdia (9 študijných odborov)
v študijnom programe druhého (9 študijných odborov) alebo tretieho
(8 študijných odborov) stupňa štúdia.

1
48

39

88

1

10

11

Prednosťou súčasnej štruktúry študijných programov je široká možnosť
výberu rôznych študijných programov, pričom niektoré zo študijných
programov majú jedinečné zastúpenie na Slovensku, alebo sú jedinečné svojím
obsahom a zameraním v porovnaní s obdobnými študijnými programami
akreditovanými na iných vysokých školách
Tab. Študijné programy, ktoré neponúka iná vysoká škola na Slovensku
Študijný program
Stupeň štúdia Forma štúdia
forenzná a kriminalistická chémia
1.
denná/externá
ekológia a ochrana ekosystémov
1. a 2.
denná
aplikovaná chémia a forenzná prax
2
denná/externá
matematika v analýze dát a vo
financiách
2
denná
geografia a rozvoj regiónov
2.
denná/externá
evolúcia ekosystémov a ich ochrana
3.
denná/externá
sanácia environmentálnych záťaží
3.
denná/externá
Spolu
12
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Bakalárske štúdium
V rámci 9 študijných odborov mala fakulta právo uskutočňovať bakalárske štúdium v 24 študijných
programoch.
Tab. Zoznam študijných odborov v dennej a externej forme štúdia – bakalársky stupeň
Počet
študijných
P.
programov
Názov študijného odboru (ŠO)
č.
denná externá
forma forma
1. učiteľstvo akademických predmetov
6
0
2. chémia
1
1
chémia (hlavný ŠO), environmentálny manažment
1
1
(vedľajší ŠO)
3. geológia
1
0
4. geografia
1
1
5. environmentálny manažment
2
2
6. synekológia
1
0
7. matematika
1
0
8. aplikovaná informatika
1
1
9. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej
2
1
prípravy
SPOLU študijných programov
17
7
SPOLU študijných odborov
9

Štandardná
dĺžka
štúdia
3 roky
3 / 4 roky
3 / 4 roky
3 roky
3 / 4 roky
3 / 4 roky
3 roky
3 roky
3 / 4 roky
3 roky
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Magisterské štúdium
V druhom stupni štúdia bola možnosť výberu študijného programu z ponuky 21 študijných
programov (9 študijných odborov).
Tab. Zoznam študijných odborov v dennej a externej forme štúdia – magisterský stupeň
Počet študijných
programov
P.
Názov študijného odboru
č.
denná
externá
forma
forma
1. učiteľstvo akademických predmetov
6
0
2. synekológia
1
0
3. matematika
1
0
4. environmentálne manažérstvo
1
1
5. aplikovaná informatika
1
1
6. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
2
1
7. geológia
1
1
8. geografia
1
1
9. chémia (hlavný ŠO), právo (vedľajší ŠO)
1
1
SPOLU študijných programov
15
6
SPOLU študijných odborov
9
24

Štandardná
dĺžka
štúdia
2 roky
2 roky
2 roky
2 / 3 roky
2 / 3 roky
2 roky
2 / 3 roky
2 / 3 roky
2 / 3 roky
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Doktorandské štúdium
V treťom stupni štúdia bolo akreditovaných 32 študijných programov v 8 študijných odboroch.
Tab. Zoznam študijných odborov v dennej a externej forme štúdia – doktorandské štúdium
Počet študijných
Štandardná
programov
P.
Názov študijného odboru
dĺžka
č.
denná externá
štúdia
forma forma
1. odborová didaktika
2*
2*
3 roky, 4 rokov
2. teória vyučovania matematiky
2*
2*
3 roky, 4 rokov
3. pravdepodobnosť a matematická štatistika
2*
2*
4 roky, 5 rokov
4. matematická analýza
2*
2*
4 roky, 5 rokov
5. synekológia
2*
2*
4 roky, 5 rokov
6. geochémia
2*
2*
4 roky, 5 rokov
7. environmentálny manažment
2*
2*
3 roky, 4 rokov
8. teória vyučovania fyziky
2*
2*
3 roky, 4 rokov
SPOLU študijných programov
16
16
32
SPOLU študijných odborov
9
* Študijné programy 3. stupňa boli akreditované v slovenskom aj v anglickom jazyku

Celkový počet doktorandov na fakulte je podmienený hlavne finančnými možnosťami fakulty
a jednotlivých katedier (katedry sa spolupodieľajú na financovaní doktorandov). Toto je aj jeden
z hlavných dôvodov postupného znižovania počtu doktorandov. Zároveň to ale núti pracoviská
venovať zvýšenú pozornosť kvalite doktorandov. Ako vyplýva z predchádzajúcich tabuliek, väčšina
doktorandov úspešne absolvovala dizertačnú skúšku a je veľký predpoklad ich úspešného ukončenia.
Významným úspechom v roku 2018 je spoločné doktorandské štúdium našej univerzity
s Univerzitou Paul Sabatier v Toulouse. Na základe zmluvy o dvojitom vedení doktoranda (Joint
Supervision of the Thesis) študuje Mgr. Juraj Butek striedavo vo Francúzsku (3 semestre) a u nás.
Získa titul na obidvoch univerzitách.

Prijímacie konanie
V roku 2018 bol plánované prijatie celkovo 945 uchádzačov. Prihlásilo sa 541 uchádzačov.
Prijímacieho konania sa zúčastnilo 531 uchádzačov, z toho bolo prijatých 490. Z počtu prijatých sa na
štúdium do prvých ročníkov zapísalo 320 študentov.
Bez prijímacej skúšky, za splnenia stanovených a zverejnených podmienok, boli uchádzači prijímaní
v prvom stupni štúdia na 53 študijných programov dennej forme a na 4 študijné programy v externej
forme. V druhom stupni štúdia na 35 študijných programov v dennej forme a na 4 študijné programy
v externej forme štúdia.
Prijímacie skúšky boli realizované s podporou výpočtovej techniky s pomocou IS AIS/Prijímacie
konanie. Prijímacie skúšky realizované zadaním písomného testu sa uskutočnili v študijnom programe
1. stupňa: forenzná a kriminalistická chémia a v študijnom programe 2. stupňa: aplikovaná chémia
a forenzná prax. Na štúdium ostatných študijných programov boli uchádzači prijatí podľa § 56, ods.
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov – splnenie
základných podmienok na prijatie.
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Tab. Vyhodnotenie prijímacieho konania na FPV na akademický rok 2018/2019 pre jednotlivé študijné odbory (1. stupeň vysokoškolského
štúdia)
Plánovaný
Počet
Počet
Počet
Počet
počet
Študijný odbor
prihlásených zúčastnených
prijatých zapísaných
prijatých
uchádzačov
uchádzačov uchádzačov študentov
uchádzačov
Denná forma
Učiteľstvo akademických predmetov
230
132
132
132
63
Medziodborové štúdium
(1) Učiteľstvo akademických predmetov,
40
3
3
3
3
(2) Učiteľstvo profesijných predmetov a
praktickej prípravy
Učiteľstvo profesijných predmetov a
25
15
15
15
13
praktickej prípravy
Geológia
15
1
1
1
1
Aplikovaná informatika
50
59
59
59
32
Environmentálne manažérstvo
25
11
11
11
5
Chémia
101
101
93
52
31
Geografia
30
17
17
17
10
Matematika
15
5
5
5
1
Synekológia
15
12
12
12
7
Externá forma
Učiteľstvo profesijných predmetov a
30
13
13
13
9
praktickej prípravy
Aplikovaná informatika
25
12
12
12
9
Environmentálne manažérstvo
15
1
0
0
0
Geografia
20
1
0
0
0
Celkový počet DENNÁ FORMA (D)
475
356
348
307
166
Celkový počet EXTERNÁ FORMA (E)
90
27
25
25
18
Celkový počet (D + E)
565
383
373
332
184
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Tab. Vyhodnotenie prijímacieho konania na FPV na akademický rok 2018/2019 pre jednotlivé študijné odbory (2. stupeň vysokoškolského
štúdia)
Plánovaný
Počet
Počet
Počet
Počet
počet
Študijný odbor
prihlásených zúčastnených
prijatých
zapísaných
prijatých
uchádzačov
uchádzačov uchádzačov študentov
uchádzačov
Denná forma
učiteľstvo akademických predmetov
160
42
42
42
38
Medziodborové štúdium
(1) učiteľstvo akademických predmetov,
(2) učiteľstvo profesijných predmetov
15
0
0
0
0
a praktickej prípravy
geológia
15
7
7
7
7
aplikovaná informatika
30
27
27
27
23
environmentálne manažérstvo
25
21
21
21
18
geografia
20
9
9
9
6
matematika
15
8
8
8
5
synekológia
15
4
4
4
4
Externá forma
aplikovaná informatika
30
8
8
8
4
environmentálne manažérstvo
10
6
6
6
6
geografia*
15
0
0
0
0
geológia
10
6
6
6
6
Celkový počet DENNÁ FORMA (D)
315
140
140
140
123
Celkový počet EXTERNÁ FORMA (E)
65
18
18
18
13
Celkový počet (D + E)
380
158
158
158
136
* Študijné programy neboli otvorené z dôvodu nízkeho záujmu uchádzačov.

Súhrnný počet študentov
Celkový počet študentov fakulty k 31. 10. 2018 podľa Centrálneho registra študentov bol 683.
Tab. Súhrnný počet študentov k 31. 10. 2018 (CRŠ)
Forma štúdia
Stupeň
Program
Denná
Externá
bakalársky stupeň
383
430
magisterský stupeň
198
228
doktorandský stupeň
20
5
Spolu
601
82

Spolu
430
228
25
683

Rozširujúce štúdium
Fakulta prírodných vied UMB poskytuje rozširujúce štúdium v súlade so zákonom č. 310/2011
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch dopĺňajúci zákon č. 317/2009
Z.z. Rozširujúce štúdium je určené pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním
a poskytuje sa vo vzdelávacích programoch rozširujúceho štúdia s akreditáciou študijných programov
druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Potenciálni uchádzači o rozširujúce štúdium si takýmto
spôsobom rozširujú svoje kvalifikačné predpoklady v rámci dosiahnutého stupňa vysokoškolského
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vzdelania za účelom vykonávania pedagogickej činnosti, resp. na vyučovanie ďalšieho aprobačného
predmetu alebo študijného odboru. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela už dlhodobo
organizuje tento typ štúdia, pričom každoročne sa ho snaží prispôsobovať aktuálnym požiadavkám
študentov a situácii na trhu práce. Sama fakulta tak prispieva nielen k rozvoju kvality vzdelávania
pedagogických zamestnancov, ale aj k zvyšovaniu úrovne štúdia v rámci tých škôl, na ktorých učitelia
končiaci štúdium budú pôsobiť.
Tab. Počet študentov rozširujúceho štúdia k 31. 10. 2018
Počet študentov
rozširujúce štúdium fyziky
5
rozširujúce štúdium matematiky
7
rozširujúce štúdium techniky
9

V akademickom roku 2018/2019 ponúkala FPV UMB pedagogickým zamestnancom rozširujúce
štúdium vo všetkých siedmich predmetoch, v ktorých má akreditované učiteľské študijné programy
v druhom stupni vysokoškolského štúdia, a to: biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika,
matematika a technika. Pre nízky záujem uchádzačov sa toto štúdium v ostatných študijných
programoch nerealizuje.

Absolventi fakulty v roku 2018
V roku 2018 úspešne absolvovalo na fakulte štúdium 224 študentov bakalárskeho a magisterského
stupňa štúdia a 5 absolventov doktorandského štúdia.
Tab. Počet absolventov 1. a 2. stupňa (k 31. 10. 2018)
Počet absolventov Bc. štúdia
Počet absolventov Mgr. štúdia
Počet absolventov
z toho
z toho
Absolventi
Absolventi
vyznamenaní
vyznamenaní Denní Externí Spolu
Denní Externí Spolu Denní Externí Denní Externí Spolu Denní Externí
112
17
129
4
0
89
6
95
19
1
201
23
224

Cena dekanky bola udelená trom študentom:
• Mgr. Magdaléne Mezovskej (Ma – Aj),
• Mgr. Tomášovi Slávikovi (Ge – Aj),
• Mgr. Patrikovi Šagátovi (AI ext.).
S vyznamenanim skončili študenti:
Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

• Bc. Ľubomír Debnár (UPP ext.)

• Mgr. Juraj Butek (ApGe)

• Bc. Zuzana Gajdošová (EKOS)

• Mgr. Lucia Filipková (EM)

• Bc. Nikola Slobodová (FOCH)

• Mgr. Mária Lušteková (EM)
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Magisterské štúdium
• Mgr. Janka Maličká (EM)

• Mgr. Tatiana Kviatková (Bi – Ch)

• Mgr. Michaela Mihoková (PFŠM)

• Mgr. Alexandra Lukáčová (Bi – Ch)

• Mgr. Pavol Molčan (GERR ext.)

• Mgr. Simona Maluniaková (Bi – Ge)

• Mgr. Matej Slaniniak (GERR)

• Mgr. Jela Nociarová (Ch – Ma)

• Mgr. Michal Tomlain (GERR)

• Mgr. Lucia Pavlovčíková (Bi – Ch)

• Mgr. Martin Trnik (AI)

• Mgr. Petra Ridzoňová (Bi – Ge)

• Mgr. Jozef Vlasáč (ApGe)

• Mgr. Michal Turok-Meceňo (Bi – Ch)

• Mgr. Miroslav Výbošťok (PFŠM)

• Mgr. Jana Zemenčíková (Bi – Ch)

• Mgr. Nika Klimová (In – Aj)
Tab. Počet absolventov doktorandského štúdia k 31. 10. 2018
Forma štúdia
Študijný program
Denná Externá
didaktika technických odborných predmetov
1
evolúcia ekosystémov a ich ochrana
4

Študentské konferencie a súťaže

Hlavným fakultným vedeckým podujatím pre študentov vo všetkých stupňoch štúdia
(v doktorandskom štúdiu len pre 1. ročník) bola Študentská vedecká konferencia 2018 (ŠVK),
ktorá sa konala 21. marca 2018 na FPV UKF v Nitre. Konferencia bola druhýkrát organizovaná
ako spoločné podujatie FPV UMB v Banskej Bystrici a FPV UKF v Nitre. Práce študentov boli
prezentované v sekciách: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika;
Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky,
fyziky, informatiky a techniky. Všetky verejne prezentované práce (počet – 71) boli vydané ako
zborník recenzovaných príspevkov s názvom Študentská vedecká konferencia 2018. Najlepšie práce
študentov boli odmenené formou mimoriadneho štipendia a vecnými cenami.
Na riešení vedeckých projektov sa podieľajú aj študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia a tiež
v menšej miere prispievajú do publikačného portfólia fakulty. Ich podiel nebol exaktne sledovaný
a preto v správe uvádzame len niektoré:
V roku 2018 pokračovala fakulta v podpore vedeckovýskumnej činnosti najlepších študentov
vytváraním pozícií študentských vedeckých pomocných síl. V akademickom roku 2018/2019 bolo
vytvorených 8 garantovaných pozícií a jedna s podporou grantu IBM. Pre túto pozíciu sa nenašiel
vhodný kandidát. Obsadzovanie miest sa riadi Smernicou dekanky FPV UMB č. 1/2017 pre
obsadzovanie pozícií študentských VPS na FPV UMB.
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Praxe študentov
Pedagogickú prax pre študentov fakulty zabezpečovali katedroví koordinátori pedagogickej praxe
v spolupráci s pracovníčkou oddelenia pre pedagogickú činnosť. Pedagogická prax v študijnom
odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
sa podľa odporúčaného študijného plánu realizuje v magisterskom štúdiu v 1. semestri ako priebežná
náčuvová prax, v 2. a 3. semestri ako priebežná výstupová prax a v 4. semestri ako súvislá výstupová
prax. Náčuvová priebežná prax a výstupová priebežná prax sa realizujú z každého aprobačného
predmetu v rozsahu 26 vyučovacích hodín. Súvislá prax sa v roku 2018 (AR 2017/2018) realizovala
za každý aprobačný predmet v rozsahu 30 hodín na vybranom type základnej a strednej školy.
Priebežná pedagogická prax sa realizovala na základných a stredných školách v Banskej Bystrici:
Základné školy
ZŠ JGT, ZŠ Spojová, ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Moskovská, ZŠ, Tr. SNP, Súkromná
ZŠ Dráčik, Súkromná ZŠ u Filipa .
Stredné školy
OŠG, Evanjelické gymnázium, Katolícke gymnázium, Gymnázium A. Sládkoviča, Gymnázium J.
G. Tajovského, SOŠ elektrotechnická, SOŠ automobilová, Spojená škola SPŠ, SOŠ obchodu a služieb,
SPŠ J. Murgaša, Spojená škola - stavebná, SOŠ pod Bánošom.
V roku 2018 naši študenti absolvovali súvislú prax v nasledujúcich partnerských školách:
Základná škola, Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica,
Základná škola, Spojová 14, 974 01 B.Bystrica,
Katolícke gymnázium Š. Moyzesa, Hurbanova 9, 974 01 B. Bystrica,
Gymnázium J. G. Tajovského 25, 974 01 B.Bystrica,
Športové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 01 B.Bystrica,
Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 B.Bystrica,
Základná škola, Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica,
Str. Odb. Škola hot. služieb a obchodu, Školská 5, 976 90 Banská Bystrica,
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 B.Bystrica,
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica,
Základná škola SSV, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica,
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín,
ZŠ s materskou školou J. S. Neresnického, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva,
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín,
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, 029 01 Námestovo,
Základná škola s materskou školou, Školská 238, 029 43 Zubrohlava,
Gymnázium M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina,
Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš,
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno,
Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, 977 03 Brezno,
Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12, 984 18 Lučenec,
ZŠ sv. Dominika Savia, M.M. Hodžu 1732/9, 960 01 Zvolen,
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica,
Gymnázium, Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok,
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Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8c, 031 04 L. Mikuláš,
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce,
Základná škola , Okružná 17, 071 01 Michalovce,
Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec,
Základná škola, Školská 3, 987 01 Poltár,
Gymnázium Ivana Kraska, Petra Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota,
Základná škola a materskou školou, Lipové námestie 296/28, 992 01 Modrý Kameň,
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica,
Základná škola Jozefa Kollára, Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica,
Základná škola, Pienierska 95, 013 13 Rajecké Teplice,
Základná škola s materskou školou, Školská 2, 065 03 Podolínec,
Základná škola, Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica,
Gymnázium, Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto,
Základná škola, Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno Nad Kysucou,
Gymnázium, Ľudovíta Štúra 35, 023 54 Turzovka,
Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov,
Základná škola s materskou školou, Novosť 315, 029 55 Novosť,
Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín,
Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves,
Základná škola, Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves,
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, 054 01 Levoča,
Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Gymnázium, Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča,
Gymnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 01 Fiľakovo,
Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo,
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen,
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov,
Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, 017 01 P. Bystrica,
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa,
Základná škola, Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča,
Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica,
Základná škola, Komenského 34, 976 66 Polomka,
Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica,
Základná škola, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica,
Základná škola s materskou školou, Slovenská Ves 313, 059 02 Slov. Ves,
Gymnázium J. Francisciho – Rimavského, Kláštorská 37,054 01 Levoča,
Základná škola s materskou školou, Malá Lehota 455, 966 42 Malá Lehota,
Základná škola, Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica,
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica,
Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník,
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok,
Súkromné gymnázium, Družby 554/64, 975 91 Podbrezová,
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno,
Základná škola, Komenského ulica 307/22, 089 01 Svidník,
Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica.
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Odbornú prax absolvujú študenti vybraných neučiteľských študijných programov. Cieľom odbornej
praxe je, aby študenti získali praktické skúsenosti v rôznych inštitúciách a podnikoch, ktorých aktivity
a pôsobnosť na trhu súvisia s obsahovou náplňou príslušných študijných programov.
V roku 2018 bola odborná prax realizovaná v študijnom programe aplikovaná informatika (1 a 2.
rok štúdia, magisterský stupeň). Odbornej praxe sa zúčastnilo 14 študentov, ktorí absolvovali prax v
podnikoch:
BBX, s.r.o. Banská Bystrica,
DATAVARD, s.r.o. Banská Bystrica,
CORETEQ Technologies, Banská Bystrica,
Brickstone Design, Banská Bystrica,
Travel Delta, s.r.o., Bratislava,
ISYS plus, s.r.o., Banská Bystrica.

Spracované podľa
M. Spodniaková Pfefferová: Správa o vzdelávacej činnosti FPV UMB za rok 2018
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Veda a výskum

Vedeckovýskumné aktivity sú jedným z významných sledovaných atribútov
každej fakulty, ktorá je súčasťou vysokej školy univerzitného typu. Fakulta
prírodných vied (ďalej len fakulta) Univerzity Mateja Bela (ďalej len univerzita)
patrí do tejto skupiny fakúlt. Rozvoj vedy a výskumu je zároveň nevyhnutným
predpokladom udržania dlhodobej konkurencieschopnosti fakulty v rámci
Slovenska, ale aj medzinárodnom meradle.
V roku 2017 prebehlo samohodnotenie oblastí výskumu (OV) na fakulte
a došlo k pozitívnemu posunu v dosiahnutom hodnotení vo všetkých OV.
V roku 2018 sme sa snažili udržať pozitívny trend v publikačnej činnosti
a v podávaní projektov.
Za najväčší úspech univerzity v minulom roku (ku ktorému prispela
výraznou mierou aj naša fakulta) môžeme pokladať získanie značky Európskej
komisie HR Excellence in Research, čím sa Univerzita Mateja Bela stala prvou
slovenskou inštitúciou s týmto hodnotením.
Vedeckovýskumné aktivity fakulty sa realizujú na pôde jej organizačných
jednotiek – katedrách. Pracovníci jednotlivých katedier sú podľa kritérií
ostatnej KA zaradení do fakultou vykazovaných OV. Fakulta je skladbou
svojich šiestich OV, ktoré deklarovala pre potreby KA, heterogénna. Jej
portfólio záujmu pozostáva z nasledujúcich OV:
• Pedagogické vedy (OV 01),
• Vedy o Zemi a vesmíre (OV 9.2),
• Environmentalistika a ekológia (OV 10),
• Chémia, chemická technológia a biotechnológie (OV 12),
• Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie (OV 16),
• Matematika a štatistika (OV 24).
Na výskume v oblasti pedagogických vied (OV 01) participujú
pracovníci zo všetkých katedier fakulty, okrem KŽP. Výskum sa zameriava
predovšetkým na koncepciu rozvoja základného, stredného školstva, ako aj
na koncepciu rozvoja vysokoškolskej prípravy učiteľov. Dôležitou súčasťou
výskumu je tvorba a overovanie metodických materiálov a učebníc pre
vyučovacie predmety s ohľadom na špecifiká jednotlivých odborov v zmysle
vzdelávacích štandardov. Ďalšou výskumnou témou je štúdium didaktických
a psychologicko-pedagogických aspektov počítačom podporovaného
experimentovania a uplatnenia použitia IKT vo vyučovaní. Dlhodobá je
tradícia vo výskume v oblasti e‑learningu a blended learningu.
V oblasti vied o Zemi a vesmíre (OV 9.2) sa realizuje výskum prioritne na
KGaG, pričom sa na výskume parciálne podieľajú aj pracovníci z KCH, KŽP
a KBaE.
Environmentalistika a ekológia (OV 10) je prioritnou výskumnou
doménou KBaE a KŽP, pričom je budovaná medziodborová spolupráca
s KCH a KGaG.
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Na konci minulého roku sa začalo pracovať na nových opisoch štúdijných odborov v rámci
navrhovanej novej sústavy štúdijných odborov. V každej z relevantných oblastí sme mali svojho
zástupcu, čo svedčí o akceptovaní našej fakulty vo vedeckej komunite Slovenska.
Tab. Profilácia vedeckovýskumnej činnosti pracovísk FPV UMB
OV Téma
01 Teória vyučovania fyziky
Metódy a technológie vyučovania geografie
Zvyšovanie efektivity biologického vzdelávania
Teória vyučovania chémie
Teória vyučovania informatiky
Teória vyučovania matematiky
Výskum v oblasti technického vzdelávania
Výskum v oblasti vlastností materiálov a technológií na báze dreva a kovov
9.1 Teoretická jadrová fyzika
Teoretická fyzika kondenzovaných látok
9.2 Transformácia krajinných systémov
Mineralógia a petrológia hornín a minerálov Západných Karpát
Tektonika a geodynamické procesy
10 Biodiverzita a biológia ochrany prírody
Štúdium rizík environmentálnych impaktov antropickej činnosti na životné a pracovné prostredie a manažérstvo
sanačných a environmentálnych opatrení
12 Forenzná a environmentálna chémia
Počítačová chémia
16 Počítačové videnie, strojové učenie a robotika
Vysokovýkonné počítanie a spracovanie veľkých dát
Rozšírená realita, inteligentné mestá a internet vecí
Teoretická informatika
24 Analýza neurčitých údajov
Dynamické systémy
Ekonometria
Algebra a teória grafov

Kvalifikačný rast pracovníkov fakulty
V rámci kvalifikačného rastu sa v roku 2018 novým profesorom stal prof. Dr. Boris Tomášik, PhD.
z Katedry fyziky, ktorý bol vymenovaný za profesora v odbore fyzika. Vymenúvacie konanie prebehlo
na FJFI ČVUT v Prahe.
Titul docent bol v roku 2018 udelený doc. RNDr. Štefanovi Ferencovi, PhD. z KGaG, ktorý
habilitoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore geológia.
Fakulta prírodných vied UMB má priznané práva na habilitačné a inauguračné konanie v študijnom
odbore 9.1.1 matematika. Garantom habilitačného a inauguračného konania v tomto odbore je prof.
RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.. V roku 2018 neboli realizované na fakulte žiadne habilitačné
konania a konania na vymenúvanie profesorov v tomto odbore.
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Projektová činnosť
Projekty získané a riešené fakultou v sledovanom období, boli v prevažnej miere získané zo
zdrojov národných grantových agentúr APVV, VEGA a KEGA. Strategickým záujmom fakulty je
participovať na projektoch podporovaných zo zdrojov Európskej úrovne.
Pri podávaní a riešení projektov sa fakulta riadi interným predpisom – Metodický pokyn č. 1/2018
k príprave, podávaniu a implementácii domácich a zahraničných projektov na FPV UMB. Bol
vypracovaný v súlade so súvisiacimi existujúcimi univerzitnými predpismi: Metodickým pokynom
č. 7/2015 na podporu a implementáciu medzinárodných projektov na UMB v Banskej Bystrici
a Smernicou č. 5/2017 upravujúcou postup pri príprave, podávaní a implementácii projektov
z európskych štrukturálnych a investičných fondov na UMB v Banskej Bystrici.
Riešené projekty
V roku 2018 sa pracovníci fakulty podielali na riešení 39 projektov z národných grantových agentúr.
Tab. Finančné zabezpečenie výskumných projektov FPV UMB podľa typu v roku 2018 (€)
Typ projektu
Iné
APVV
Medzinárodné Medzinárodné
APVV VEGA KEGA
domáce bilaterálne
výskumné
ostatné
67 674 60 710 70 698
5 000
0
136 430
8 436

Spolu
348 948

V oblasti medzinárodných vedeckých projektov je najvýznamnejší projekt prof. Tomášika COST
Action CA15213. Na mimorezortných projektoch sa podieľala len KBaE. Špecifikom našej fakulty
je projekt finančne podporený MŠVVaŠ SR na zabezpečenie zmluvnej spolupráce FPV UMB
s Oddelením teoretickej fyziky Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Súčasťou projektu
je organizovanie popularizačných majstrovských tried (Masterclasses) v časticovej fyzike TEPOC
(iné domáce projekty). V roku 2018 sa na Masterclasess prihlásilo 88 účastníkov z 8 gymnázií.
Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike dávajú žiakom príležitosť pracovať s dátami
z experimentov na urýchľovači LHC v Cerne pod vedením fyzikov. V roku 2018 prebiehali v období
od 15. 2. do 28.3. Hlavným garantom podujatia na UMB je prof. Tomášik z KF UMB.
Fakulta je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie,
ktorý je realizovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je inovácia
prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT a orientácia
mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia v IT
sektore.
Podané projekty
V roku 2018 bolo zamestnancami fakulty za univerzitu podaných spolu 27 projektov z toho 10
medzinárodných. (4 H2020 – v dvoch projektoch je hlavným riešiteľom za EF UMB).
Tab. Prehľad počtu podaných projektov na fakulte v roku 2018
Typ projektu
APVV
Medzinárodné
APVV VEGA KEGA
bilaterálne
výskumné
3
7
7
3
4

Medzinárodné
ostatné
3

Spolu
27
35
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Publikačná činnosť
Prejavom dobrej vedecko‑výskumnej práce na fakulte sú kvalitné publikačné výstupy pracovníkov.
Jednou z trvalých úloh na fakulte je zvyšovanie kvality publikačnej činnosti a to zameranie sa na
publikácie kategórie B a C. Zároveň ale musíme stimulovať tvorivých zamestnancov, aby sa celkový
počet publikácií neznižoval. Druhou nemenej dôležitou úlohou je pokrývanie študijných programov
aktuálnym študijným materiálom, ktorého obsah je previazaný s vedeckovýskumnou činnosťou na
fakulte. Za rok 2018 bolo zaevidovaných 274 publikačných výstupov.
Tab. Počet publikačných výstupov fakulty podľa kategórií v roku 2018
Kategória výstupu
A1
A2
B
10
15
50

C
30

D
169

Vedecké a vedecko-popularizačné podujatia organizované fakultou
Na pôde fakulty sa organizuje veľké množstvo vedeckých a vedecko-popularizačných akcií.
Niektoré tu uvádzame podrobnejšie, niektoré len spomenieme a mnohé sa organizujú v malých
kolektívoch pracovníkov katedier a študentov fakulty, ktoré sú evidované v rámci samotných katedier.
Pravidelne sa organizujú napr. semináre:
• Aká si mi krásna (KM),
• Chémia pod Urpínom (KCH).
Vedecké kolokvium FPV UMB
Jeho organizácia sa na FPV UMB obnovila v októbri 2017. Kolokvium sa riadi vlastným štatútom.
Ako prednášajúci v roku 2018 vystúpili:
• Dr. Monika Janišová z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (01/218)
Téma: Nech žijú karpatské lúky!!!,
• prof. Mikuláš Huba z Geografického ústavu SAV (02/2018)
Téma: Od dreveníc, cez Bratislavu/nahlas po svetové summity a späť (Straty a nálezy),
• doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. z KŽP FPV UMB (03/2018)
Téma: Pôda a jej kauzálne hodnotenie,
• prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. z KCH FPV UMB (04/2018)
Téma: Nová generácia nervovoparalytických látok - novičoky,
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• doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. z KTaT FPV UMB (05/2018)
Téma: Aktuálne technicko-právne aspekty rozhlasového a televízneho vysielania v Českej republike,
• Dr. Palaniswamy Thangavel z University Salem, India (10/2018)
Téma: Phytomanagement of metal contaminated soils,
• prof. Marian Vajteršic z University of Salzburg , Rakúsko (11/2018)
Téma: Niektoré príklady algoritmov pre paralelné superpočítače.

Medzinárodné vedecké podujatia
Tab. Medzinárodné vedecké podujatia organizované s účasťou fakulty
Názov podujatia
Dátum
CEMC 2018 (Central European Mineralogical
26. – 30. 6. 2018
Conference), BANSKÁ ŠTIAVNICA (SK)
DidSci+ 2018
25. – 27. 6. 2018
PRAHA (CZ)
16th Central European Symposium on Theoretical
3. – 6. 9. 2018
Chemistry (CESTC 2018)
SRNÍ (CZ)
DidInfo & DidactIG 2018
4. – 6. 4. 2018
LIBEREC (CZ)
22nd International Conference on Intuitionistic
12. – 13. 5. 2018
Fuzzy Sets, SOFIA(BG)
Fuzzy Sets Theory and Applications, LIPTOVSKÝ 28. 1. – 2. 2. 2018
JÁN (SK)
17th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy 27. – 28. 9. 2018
Sets and Generalized Nets Varšava (PL)
„Infinite and Finite Nuclear Matter“ (INFINUM)
20. – 22. 3. 2019
(JINR), Dubna (RU)
Trends in Education 2018, Olomouc (CZ)
16.–18. 5. 2018
Education-Technology-Computer Science 2018,
Rzeszow (PL)

24. – 26. 9. 2018

Opis
odborným spolugarantom konferencie prof.
Spišiak
doc. Kmeťová vo vedeckom výbore
konferencie
doc. Medveď v organizačnom výbore
konferencie ako národný koordinátor
spoluorganizácia medzinárodnej konferencie
22. ročník medzinárodnej konferencie (prof.
Riečan člen programového výboru)
10. ročník medzinárodnej konferencie (prof.
Riečan člen programového výboru)
17. ročník medzinárodnej konferencie (prof.
Riečan člen programového výboru)
Organizovanie medzin. vedeckého
workshopu (E. Kolomeitsev)
Spoluorganizátor, + (prof. Ďuriš, Dr. Stebila
vedecký výbor konferencie)
prof. Ďuriš, Dr. Stebila (vedecký výbor
konferencie)
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Tab. Medzinárodné vedecké podujatia organizované na pôde fakulty
Názov podujatia
Dátum
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
8. – 9. 10. 2018
vzdelávania
International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets 09/2018
Czech-Slovak Workshop on Dynamical Systems
18. – 23. 6. 2018
(CSWDS 2018)
Seminár o záchrane kultúrneho dedičstva
7. 3. 2018
„Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej
perspektívy“

21. – 22. 11. 2018

Opis
34. ročník medzinárodnej vedecko‑odbornej
konferencie (hotel Šachtička)
medzinárodný vedecký workshop
medzinárodný vedecký workshop
Seminár s pozvanou prednáškou Dipl.Ŕest.
M. Yoshida – YCONS, Mníchov
medzinárodná konferencia (Banská Bystrica)

Ocenenia
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelila
v roku 2018 prof. RNDr. Petrovi Andrášovi, CSc., ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký
ohlas za predchádzajúce tri roky, PRÉMIU ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS v kategórii
technické vedy a geovedy.

Edičná činnosť
Na fakulte v roku 2018 pracovala edičná komisia v zložení:
Predseda
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Členovia
Mgr. Romana Schubertová, PhD. (KBaE),
prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. (KF),
RNDr. Tibor Madleňák, PhD. (KGaG),
RNDr. Šimon Budzák, PhD. (KCH),
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. (KI),
doc. RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc. (KM),
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. (KTaT),
doc. Ing. Ján. Tomaškin, PhD. (KŽP).
Referentka
Mgr. Viera Pavlovičová.
Spracované podľa
J. Spišiak: Správa o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2018
M. Skoršepa: ZÁPISNICA zo zasadnutia Edičnej komisie FPV UMB zo dňa 21.02.2019
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Mobility študentov a zamestnancov
Študentské a zamestnanecké mobility boli na FPV UMB v roku
2018 uskutočňované najmä v rámci programu Erasmus+, s výnimkou
prichádzajúcich študentských mobilít, kde dominovali mobility na základe
individuálnej bilaterálnej zmluvy s Univerzitou Palackého v Olomouci.
Ostatné dostupné schémy pre mobility jednotlivcov boli, podobne ako
v minulých rokoch, využívané v menšej miere.
V roku 2018 evidujeme celkovo 36 prichádzajúcich mobilít študentov.
Tab. Prehľad počtu prichádzajúcich študentských mobilít v roku 2018
Krajina LS + ZS
LS
ZS
stud.*
stáž
ES+ CEEPUS NŠP iné
CZ
31
18
13
30
1
1
–
–
301 **
HR
1
1
–
1
–
1
–
–
–
PL
1
1
–
1
–
1
–
–
–
FR
2
–
2
2
–
2
–
–
–
IT
1
1
–
1
–
–
–
1
–
Spolu
36
21
15
35
1
5
–
1
30
* stud. = štúdium ** na náklady vysielajúcej univerzity
1
mobility na základe individuálnej zmluvy o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (29) a 1 mobilita
„freemovera“ zo Západočeskej univerzity v Plzni (CZ) (hradené vysielajúcou inštitúciou).

V roku 2018 bol jediným mobilitným programom, na podklade ktorého
boli naši študenti vysielaní na mobility, program Erasmus+ KA103. Celkový
počet vyslaných mobilít v roku bol 16.
Tab. Prehľad počtu vyslaných študentských mobilít v roku 2018
Krajina LS + ZS LS ZS štúdium stáž ES+
CZ
9
1
8
6
3
9
FI
2
2
–
2
–
2
PL
3
–
3
3
–
3
BE
PT
Spolu

1
1
16

–
1
4

1

–

12

11

1
1
5

Medzinárodná spolupráca

V oblasti medzinárodných vzťahov sa zameriavame na mobility študentov
a zamestanancov, zahraničných študentov študujúcich na fakulte, podporu
v oblasti zahraničných pracovných ciest, starostlivosť o zahraničných hostí,
zmluvnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami, medzinárodné projekty,
medzinárodné vedecké podujatia fakulty, atď.

1
1
16

39

Fakulta prírodných vied UMB

Počet prichádzajúcich mobilít zamestnancov v roku 2018 bol 26.
Tab. Prehľad počtu prichádzajúcich zamestnaneckých mobilít v roku 2018
LS +
Krajina
učitelia zamestnanci ES+ NŠP DAAD
ZS
CZ
9
8
1
9
–
–
DE
2
2
–
–
–
2
PL
6
6
–
6
–
–
BG
2
2
–
2
–
–
RO
2
–
2
2
–
–
HR
1
1
–
–
1
–
LT
1
1
–
1
–
–
RS
1
1
–
1*
–
–
TR
1
1
–
1
–
–
US
1
1
–
–
–
Spolu
26
23
3
22
1
2

Fulbright
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1

V roku 2018 bolo zamestnancami fakulty realizovaných celkovo 28 mobilít.
Tab. Prehľad počtu vyslaných zamestnaneckých mobilít v roku 2018
Krajina
CZ
DE
PL
BG
RO
AT
ES
RS
Spolu

LS +
ZS

učitelia

14
3
3
1
1
1
3
1
28

9
4
3
1
1
1
3
1
23

zamestnanci ES+ CEEPUS
5
–
–
–
–
–
–
–
5

13
3
2
1
1
–
3
–
23

1
–
1
–
–
1
–
1
4

DAAD
–
1
–
–
–
–
–
–
1

Zahraniční študenti
Na FPV UMB evidovali celkovo 19 zahraničných študentov riadne zapísaných na denné alebo
externé štúdium vo všetkých stupňoch štúdia, z nich 15 študentov bakalárskeho štúdia, 2 študentov
magisterského štúdia a 2 študentov doktorandského štúdia (1 v externej forme).
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Tab. Prehľad počtu riadne zapísaných zahraničných študentov na fakulte v roku 2018
Študijný program*
Stupeň
Štátna
Spolu
štúdia príslušnosť AIN EVEO BICH FOCH EKOS BEZP APGE SEZ
RS
1
–
–
–
–
–
–
–
1
PL
–
–
1
–
–
–
–
–
1
I.
UA
4
–
2
1
1
1
1
–
10
RU
1
–
–
–
–
1
–
–
2
HR
–
–
–
1
–
–
–
–
1
Spolu
6
–
3
2
1
2
1
–
15
II.
RU
2
–
–
–
–
–
–
–
2
Spolu
2
–
–
–
–
–
–
–
2
PT
–
1
–
–
–
–
–
–
1
III.
IT
1
1
Spolu
–
1
–
–
–
–
–
1
2
*AIN – aplikovaná informatika; FOCH – forenzná a kriminalistická chémia; BICH – učiteľstvo biológie a chémie;
EKOS – ekológia a ochrana ekosystémov; EVEO – evolúcia ekosystémov a ich ochrana; APGE – aplikovaná geológia,
BEZP – bezpečnosť životného prostredia, SEZ – sanácia environmentálnych záťaží

Zahraniční hostia
V roku 2018 sme na FPV UMB prijali 41 zahraničných hostí zo 17 krajín, z toho 26 návštev bolo
realizovaných na podklade prichádzajúcich mobilít (22 Erasmus+). Ďalšie návštevy boli uskutočnené
najmä kvôli vedeckej spolupráci v rámci spoločne riešených projektov, účasti na u nás organizovaných
konferenciách alebo na základe iných bilaterálnych zmlúv o vzájomnej spolupráci.
Tab. Prehľad počtu zahraničných hostí na fakulte v roku 2018 podľa krajín
Krajina
Počet
BG
2
CZ
13
CN
1
HR
1
IN
1
CA
1
LT
1
DE
3
PL
6
AT
2
RO
2
RU
2
RS
1
ES
1
TR
1
US
1
GB
2
Spolu
41
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Zmluvná spolupráca so zahraničnými inštitúciami
Fakulta prírodných vied UMB mala ku dňu 31/12/2018 uzatvorených 101 platných zmlúv so
zahraničnými inštitúciami, na podklade ktorých boli realizované rôzne aktivity vzájomnej spolupráce
(zamestnancov aj študentov), predovšetkým mobility. Z nich 93 zmlúv je viazaných na program
Erasmus+ KA103, ďalších 8 zmlúv predstavuje heterogénnu skupinu individuálnych zmlúv, resp.
memoránd o vzájomnej spolupráci, ktoré vznikli na základe špecifických cieľov: spoločných projektov,
individuálnych kontaktov a pod.
V roku 2018 pribudlo k zmluvám uzatvoreným v predchádzajúcom období 13 nových zmlúv
Erasmus+ KA103 pre oblasti: Computer Sciences, Mathematics, Education Science, Biology,
Environmental Science, Earth Sciences, Chemistry a Pharmacy.
Spracované podľa
M. Skoršepa: Správa o vedeckovýskumnej činnosti FPV UMB za rok 2018
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Záverečné práce

Bakalárske práce
Katedra biológie a ekológie
• Michal Černáček: Postoj obyvateľov Rimavskej Soboty k netopierom (Ceľuch, M.)

Prílohy

Na pôde fakulty bolo obhájených 224 záverečných prác, z toho 132
bakalárskych prác (5 študentov FF), 86 diplomových prác (5 študentov FF), 4
rigorózne práce a 5 doktorandských prác.

• Jakub Dušek: Cytotypová variabilita inváznych populácií Solidago canadensis
a S. gigantea vo vybranom území (Olšavská, K.)
• Zuzana Gajdošová: Reprodukčné mechanizmy západokarpatského stenoendemického
druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymeleaceae) (Slovák, M.)
• Nicolette Gancarčíková: Rudná mineralizácia Poniky ako potenciálne
environmentálne riziko (Midula, P.)
• Dominika Ihradská: Tvorba učebných textov k predmetom Mikrobiológia a Systém
cyanobaktérií, rias a húb z kapitoly „Endosymbióza fototrofných mikroorganizmov
a diverzifikácia eukaryotov“ (Vesteg, M.)
• Diana Jelenčíková: Tvorba učebných textov k predmetom Mikrobiológia a Systém
cyanobaktérií, rias a húb z kapitoly „Eukaryoty zo skupín Stramenopiles, Alveolata
a Rhizaria (SAR)“ (Vesteg, M.)
• Michal Kapitáň: Rozmnožovanie prokaryotických a eukaryotických mikroorganizmov
(Vesteg, M.)
• Simona Kobušová: Tvorba učebných textov k predmetu Mikrobiológia
z kapitoly „Chemické zloženie a energetický metabolizmus mikroorganizmov a úloha
mikroorganizmov v kolobehu látok v prírode“ (Vesteg, M.)
• Barbora Kostolanská: Tvorba učebných textov k predmetu Mikrobiológia z kapitoly
„Antibiotiká, probiotiká a prebiotiká“ (Vesteg, M.)
• Ján Kvasnica: Tvorba učebných textov k predmetom Mikrobiológia a Systém
cyanobaktérií, rias a húb z kapitoly „Eukaryotické mikroorganizmy zo skupiny
Excavata“ (Vesteg, M.)
• Diana Lihanová: Tvorba učebných textov k predmetu Mikrobiológia z kapitoly
„Vírusy“ (Vesteg, M.)
• Katarína Majkútová: Tvorba učebných textov k predmetu Mikrobiológia z kapitoly
„Rozdiely v štruktúre buniek, organizácii a replikácii genómov a v expresii génov medzi
prokaryotickými a eukaryotickými mikroorganizmami“ (Vesteg, M.)
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• Janka Pôbišová: Biologické motívy v umení (Malina, R.)
• Martina Ružináková: Zoofóbie - jeden z prejavov odcudzenia človeka prírode v 21. storočí (Franc, V.)
• Barbora Šimková: Zhodnotenie podmienok pre prežívanie obojživelníkov a plazov vybraných úpravní vôd
v priaznivom stave (Urban, P.)
• Miriam Trniková: Tvorba učebných textov k predmetom Mikrobiológia a Systém cyanobaktérií, rias a húb
z kapitoly „Eukaryotické mikroorganizmy nejasného taxonomického postavenia“ (Vesteg, M.)
• Simona Vajsová: Celiakia: štruktúra gluténov a vznik gluténovej intolerancie (Alberty, R.)
• Karin Zajacová: Tvorba učebných textov k predmetu Systém cyanobaktérií, rias a húb z kapitoly „Riasy zo
skupiny Archaeplastida“ (Vesteg, M.)
Katedra fyziky
• Romana Trnková: Mechanika v testových úlohách (Raganová, J.)
Katedra geografie a geológie
• Bianka Bezušková: Morfotektonické metódy a GIS v neotektonickom výskume (Prokešová, R.)
• Mário Bodor: Krajinná pokrývka Lučenskej kotliny (Michal, P.)
• Diana Bradáčová: Komplexná geografická charakteristika mikroregiónu obcí doliny Hankovského potoka
(Škodová, M.)
• Ivana Dejová: Projekt „Letná banská univerzita“ ako podpora výučby geovedných predmetov a zážitková forma
mimoškolskej výučby pre žiakov ZŠ (Weis, K.)
• Miriama Fedorková: Dynamika lesných porastov Muránskej planiny (Škodová, M.)
• Simon Hodál: Historicko-geografická charakteristika regiónu Šariš (Madleňák, T.)
• Eva Hoppanová: Supergénne premeny infiltračnej U-Cu mineralizácie v sedimentoch s organickou hmotou
(Ferenc, Š.)
• Miroslava Jagelková: Mikrogeografia obce Zubrohlava (Škodová, M.)
• Martin Kováč: Granitové porfýry ľubietovského kryštalinika (Spišiak, J.)
• Milan Koza: Historická krajinná štruktúra vybraného územia Podpoľania (Gajdoš, A.)
• Dominika Kubičková: Hodnotenie atraktivity mesta Žilina z hľadiska cestovného ruchu (Gregorová, B.)
• Eva Kubíková: Krajinná pokrývka Muránskej planiny (Michal, P.)
• Dávid Lorenc: Funkčno-priestorová analýza intravilánu mesta Želiezovce (Rišová, K.)
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• Róbert Mihálik: Vtip a humor ako metóda a nástroj na výučbu geografie (Mintálová, T.)
• Peter Michalovič: Problematika statickej dopravy mesta Prievidza (Gajdoš, A.)
• Andrej Mračník: Mikrogeografia obce Štiavnik (Michal, P.)
• Pavol Munčák: Priestorová analýza zelene v intraviláne mesta Zvolen (Pouš, R.)
• Barbora Piptová: Lokálny informačný systém geoturizmu pre región Vihorlatských vrchov (Weis, K.)
• Lukáš Prívara: Fyzickogeografická analýza katastrálneho územia mesta Čadca (Michal, P.)
• Jakub Pšeno: Analýza rekreačného potenciálu strediska cestovného ruchu Malinô Brdo (Gregorová, B.)
• Veronika Puťošová: Postindustriálny vývoj obce Pohorelá (miestna časť Pohorelská Maša) a obce Vaľkovňa
(miestna časť Nová Maša) (Gajdoš, A.)
• Tomáš Rerko: Mapy ako nástroj politickej propagandy (Madleňák, T.)
• Peter Sabo: Historicko-geografická charakteristika regiónu Zemplín (Madleňák, T.)
• Patrícia Sedláčková: Teletermálna As mineralizácia v Kremnických vrchoch (Ferenc, Š.)
• Martina Stančíková: Lokálny informačný systém geoturizmu pre región Orava (Weis, K.)
• Michaela Starke: Historická krajinná štruktúra katastrálneho územia obce Hronec (Gajdoš, A.)
• Vladimír Šagát: Geografické rozšírenie a ochrana jasoňa červenookého na Slovensku (Škodová, M.)
• Vanesa Vlčeková: Rozsievky (Diatomaceae) Tatranských plies – biológia, systematika, ekológia a metodika
výskumu (Kyška-Pipík, R.)
• Ján Vronka: Fyzickogeografická analýza Vršatských bradiel (Michal, P.)
Katedra chémie
• Eva Dragulová: Kvalitatívna vizualizácia látok kapsaicín a dihydrokapsaicín z obranných sprejov (Zapletal, J.)
• Elena Fedorová: Laboratórne cvičenia s príbehom (Budzák, Š.)
• Michaela Gálová: Nástroje „Inventúry pojmov“ vo vyučovaní prírodných vied so zameraním na vyučovanie chémie
(Skoršepa, M.)
• Natália Havličková: Princípy vybraných biochemických techník využiteľných vo forenznej experimentálnej praxi
(Skoršepa, M.)
• Kristína Hypiusová: Prenosné elektronické zariadenia z hľadiska využívania moderných chemických materiálov
(Medveď, M.)
• Michaela Izáková: Falzifikáty liekov a nelegálne farmaceutické prípravky: inovácia kvapalinovej chromatografie
vo výučbe analytickej chémie (Tirčová, B.)
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• Petra Jurášeková: Využitie plynovej chromatografie pri analýze amfetamínových drog (Klokočíková, A.)
• Andrej Kalčok: Charakteristika, vlastnosti a možnosti detekcie látky bis-(2-chlóretyl)sulfid (Kurucz, J.)
• Barbora Kančevová: Využitie infračervenej spektroskopie pri identifikácii a sledovaní opotrebenia rôznych
druhov olejov (Budzák, Š.)
• Martin Koreň: Charakteristika, vlastnosti a možnosti detekcie látky S-(2-(diizopropylamino)etyl)-O-(etyl)
metyltiofosfonát (Kurucz, J.)
• Ema Mačušová: Rádioaktívna kontaminácia a možnosti jej detekcie v rámci civilnej ochrany (Kurucz, J.)
• Angelika Mergová: Možnosti detekcie vybraných toxických látok pomocou Ramanovej spektroskopie
(Medveď, M.)
• Monika Mitterová: Moderné analytické metódy používané pri analýze alkaloidov (Klokočíková, A.)
• Terézia Plaskúrová: Aplikácie matematických výpočtov v chémii (Tirčová, B.)
• Martin Riečan: Charakteristika, vlastnosti a možnosti detekcie látky O-izopropyl-metylfluórfosfonát (Kurucz, J.)
• Ivana Rusnáková: Historické aspekty vývoja, zavedenia a použitia toxických chemických látok (Kurucz, J.)
• Ľubomíra Slaninová: Možnosti využitia prenosných zariadení pre spektrálnu identifikáciu neznámych látok
(Melichová, Z.)
• Nikola Slobodová: Energetické materiály z pohľadu chemickej termodynamiky (Medveď, M.)
• Mária Sojková: Možnosti využitia Kontrolného chemického laboratória CO pri zisťovaní environmentálnych
záťaží (Melichová, Z.)
• Ľubica Striešková: Súčasný stav a perspektívy ochrany jednotlivca pred rádioaktívnymi a chemickými látkami
v Slovenskej republike (Kurucz, J.)
• Nikola Šušová: Priemyselné nebezpečné škodliviny infraštruktúry Slovenskej republiky a možnosti ich detekcie
(Kurucz, J.)
• Ivana Tomaškovičová: Zneužitie zábavnej pyrotechniky na páchanie trestnej činnosti (Melichová, Z.)
• Daniela Urbancová: Využitie analytickej chémie v kriminalistickom expertíznom skúmaní (Klokočíková, A.)
• Lenka Vilčinská: Monitorovanie vybranej skupiny organických látok v liehovinách metódou GC-MS
(Klokočíková, A.)
• Monika Volčková: Rozbor rozhodujúcich fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností otravných látok
(Kurucz, J.)
• Martin Wilim: Tendencie rozvoja nových druhov nebezpečných chemických zlúčenín a možnosti ich detekcie
súčasnými prostriedkami (Kurucz, J.)
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Katedra informatiky
• Dominik Babiak: Smart City (SC) a problematika jeho bezpečnosti (Trajteľ, Ľ.)
• Marek Baláž: Automatická detekcia spór húb na obrázkoch z mikroskopu (Vagač, M.)
• Filip Boháč: Etické hackerstvo (Siláči, J.)
• Michal Brozman: Využitie knižnice The Open Motion Planning Library (OPML) (Suchý, J.)
• Miroslav Bystriansky: Legislatívny konzultačný systém pre programátora (Karabáš, J.)
• Martin Bystriansky: Vyhľadávanie úbežných bodov v obraze (Melicherčík, M.)
• Karol Cibulka: Riešenia pre abstrakciu databázovej vrstvy v jazyku PHP (Siláči, J.)
• Jakub Kara: Autentifikácia a šifrovanie v bezdrôtových sieťach (Trajteľ, Ľ.)
• Eva Krajčiová: Podporný softvér pre činnosti opatrovateľskej služby (Jacková, J.)
• Matúš Kubica: Tvorba backendu digitálnej hry na hrdinov v prostredí Unity 3D (Siládi, V.)
• Diana Lafférsová: Návrh aplikácie na tvorbu rozvrhov hodín externej formy štúdia (Michalíková, A.)
• Matej Lupták: Softvérové aplikácie pre chodcov v inteligentných mestách (Škrinárová, J.)
• Peter Marek: Inteligentná autonómna mestská mobilita a otvorené nástroje a dáta (Siládi, V.)
• Martin Marič: Počítačová kriminalita a legislatíva SR (Trajteľ, Ľ.)
• Martin Mitter: Úlohy v kurze Virtuálna realita v prostredí LMS Moodle (Horváthová, D.)
• Miroslav Randlisek: Automatizované testovanie aplikácií v jazyku PHP (Siláči, J.)
• Martin Schmidt: Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia (Vagač, M.)
• Miroslav Snopko: Porovnanie metód detekcie čŕt na fotografiách podrážok (Vagač, M.)
• Radoslav Soják: Využitie metód automatickej detekcie log na detekciu odtlačkov topánky (Vagač, M.)
• Tomáš Šajgal: Aplikačné rámce pre vývoj používateľského rozhrania webových aplikácií (Siláči, J.)
• Jicchág Šoltés: Vizualizačné nástroje pre mobilitu v inteligentných mestských sídlach (Škrinárová, J.)
• František Vacek: Smart Home/House (SH/H) a jeho bezpečnosť (Trajteľ, Ľ.)
• Zoran Varga: Internet vecí na báze LoRa protokolov (Vagač, M.)
• Adrián Zatyko: Metodika použitia kognitívneho systému IBM Watson na analýzu údajov (Siládi, V.)
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Katedra matematiky
• Michaela Bruteničová: Rezy zobrazení s hodnotami v čiastočne usporiadaných množinách (Janiš, V.)
• Anna Koššová: Domáce úlohy a matematika (Guffová, D.)
• Samue Kurtulík: Konštrukcie v extremálnej teórii grafov (Gyürki, Š.)
• Nikola Slobodová: Zhodné zobrazenia v euklidovskej rovine (Monoszová, G.)
• Dominika Zorvanová: Matematické pozadie volebných systémov (Gyürki, Š.)
Katedra techniky a technológií
• Zuzana Barcíková: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Odborný výcvik,
téma: fotografovanie portrétu (Kučerka, M.)
• Ľubomír Debnár: Výchova a vzdelávanie na SOŠ z hľadiska dodržiavania BOZP (Očkajová, A.)
• Michal Falát: Didaktický videoprogram pre odborný predmet Odborný výcvik, téma: oživenie PC, testovanie PC
(Kučerka, M.)
• Veronika Fusková: Výchova a vzdelávanie na SOŠ z hľadiska dodržiavania BOZP (Kvasnová, P.)
• Monika Halašová: Kompetencie učiteľov odborných predmetov na SOŠ a ich uplatnenie vo vyučovacom procese
(Pavlovkin, J.)
• Peter Harniš: Didaktická analýza učiva vyučovacieho predmetu Klampiarska technológia v učebnom odbore
Karosár, téma : rovnacie stolice a ich príslušenstvo (Žáčok, Ľ.)
• Mária Hešová: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Technológia prípravy
pokrmov, téma: rozdelenie a použitie jednotlivých častí teľacieho mäsa v kuchynskej úprave (Kvasnová, P.)
• Miriama Horňáková: Využitie voľného času žiakov SOŠ (Ďuriš, M.)
• Natália Katrenčinová: Kompetencie učiteľov odborných predmetov na SOŠ a ich uplatnenie vo vyučovacom
procese (Stebila, J.)
• Adriána Kovaľová: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Technológia, téma:
pracovný postup farbenia celých vlasov (Ďuriš, M.)
• Marianna Kovaľová: Uplatňovanie počítačovej a informačnej gramotnosti učiteľov odborných predmetov v
edukačnom procese na SOŠ (Kvasnová, P.)
• Martina Kureková: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Technológia, téma:
manikúra rúk (Pavlovkin, J.)
• Nikoleta Lackovičová: Didaktický videoprogram pre odborný predmet Technológia, téma: extravagantné účesy
(Pavlovkin, J.)
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• Lucia Markechová: Návrh neštandardizovaného didaktického testu pre predmet Technológia v učebnom
odbore Kaderník (Stebila, J.)
• Simona Martvoňová: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Praktické cvičenia
zo stolovania téma:flambovanie (Očkajová, A.)
• Ivana Mravíková: Výchova a vzdelávanie na SOŠ z hľadiska dodržiavania BOZP (Očkajová, A.)
• Jana Pecníková: Realizácia a vyhodnotenie kontrolno-hospitačnej činnosti na odborných predmetoch na SOŠ
(Stebila, J.)
• Simona Peštová: Realizácia a vyhodnotenie kontrolno-hospitačnej činnosti na odborných predmetoch na SOŠ
(Pandurovič, I.)
• Rastislav Svetlák: Návrh neštandardizovaného didaktického testu pre predmet Stavebné konštrukcie v študijnom
odbore Operátor stavebnej výroby (Žáčok, Ľ.)
• Jozefína Štriflerová: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Odborný výcvik,
téma: manikúra (Kučerka, M.)
• Alžbeta Vessová: Realizácia a vyhodnotenie kontrolno-hospitačnej činnosti na odborných predmetoch na SOŠ
(Ďuriš, M.)
Katedra životného prostredia
• Zuzana Abrinková: Funkcie a ekosystémové služby verejnej zelene v urbánnej krajine (Tomaškin, J.)
• Michal Balga

Manažovanie prípravy meracej skupiny pre emisie na akreditáciu (Hroncová, E.)

• Tomáš Francisty: Environmentálna bezpečnosť a udržateľný rozvoj (Marková, I.)
• Adriána Ihringová: Ekonomické a legislatívne nástroje vo vybranej zložke ŽP (Jaďuďová, J.)
• Miroslava Kratochvílová: Peľové analýzy sedimentov ako súčasť sledovania dynamiky zmien v antropocéne
(Trnková, K.)
• Jozef Kručay: Stakeholder manažment v CHÚ Dwejra (Malta) (Tomaškinová, J.)
• Michaela Lauková: Hodnotenie negatívneho vplyvu vibráciami vo vybranom prostredí (Marková, I.)
• Ján Mudička: Problematika sírnych zlúčenín na čistiarni odpadových vôd (Hroncová, E.)
• Darina Pôbišová: Funkcie a ekosystémové služby verejnej zelene v urbánnej krajine (Tomaškin, J.)
Diplomové práce
Katedra biológie a ekológie
• Darina Brišová: Využitie digitálnych technológií vo vyučovaní biológie (Schubertová, R.)
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• Michal Fašanga: Využitie Prírodnej rezervácie Veľký vrch a jej okolia v terénnom vyučovaní vybraných kapitol
biológie (Franc, V.)
• Zuzana Frajtová: Vplyv canisterapie na mieru stresu u vysokoškolských študentov (Adamcová, M.)
• Simona Hisemová: Sústavy látkovej premeny: doplnkový dvojjazyčný slovensko-anglický učebný text pre
gymnáziá (Alberty, R.)
• Alexandra Chovancová: Modely a modelovanie vo vyučovaní tematického celku „človek a jeho telo“ na úrovni
vzdelávania ISCED 2 (Schubertová, R.)
• Zuzana Kostolňáková: Možnosti prepojenia biológie a geografie vo vzdelávaní na úrovni ISCED 2
(Schubertová, R.)
• Michaela Kružlíková: Fruktifikácia a rozšírenie drevných trúdnikov na území Tekova (Gáperová, S.)
• Tatiana Kviatková: Predstavy žiakov základných škôl o rozmeroch živočíchov – vtáky (Schubertová, R.)
• Alexandra Lukáčová: Rozvoj grafickej gramotnosti študentov gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom
v prírodných vedách (Schubertová, R.)
• Petra Matejková: Induktívne sprístupnenie tém o prispôsobení sa organizmov životným podmienkam
(Schubertová, R.)
• Romana Nováková: Korekcia mylných predstáv študentov o stavbe ľudského tela (Malina, R.)
• Lenka Pňačková: Mylné predstavy študentov o cicavcoch a možnosti ich korekcie (Malina, R.)
• Eva Podstrelená: Využitie digitálneho 3D modelu ľudského tela vo výučbe anatómie (Malina, R.)
• Marcela Přidalová: Paleolimnologická rekonštrukcia vývoja vodnej nádrže Vindšachta s vyuzitím subfosílnych
zvyškov pakomárov (Hamerlík, L.)
• Petra Ridzoňová: Biotopy Prírodnej rezevácie Horné lazy s didaktickou aplikáciou vo výučbe biológie
(Turisová, I.)
• Veronika Štillová: Štruktúra poločenstiev pakomárov (Diptera: Chironomidae) malých vodných nádrží Slovenska
a kľúčové environmentalne premenné (Hamerlík, L.)
• Michal Turok-Meceňo: Návrhy bádateľských aktivít z rastlinnej fyziológie pre gymnáziá (Gáperová, S.)
• Jana Zemenčíková: Rastliny lúčnych, lesných a poľných spoločenstiev v okolí obce Hruštín, miestna časť Vaňovka
s didaktickou pomôckou pre výučbu biológie (Turisová, I.)
Katedra fyziky
• Lenka Križková: Pozorovanie atmosférických procesov dlhodobejšieho charakteru a jeho implementácia
do vyučovania fyziky na základných a stredných školách (Hruška, M.)
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Katedra geografie a geológie
• Zuzana Badáková: Vnímanie časopriestorových zmien mesta Prievidza (Gregorová, B.)
• Juraj Butek: Rodingity – mineralógia a geochémia (Spišiak, J.)
• Erik Drabiščák: Minerály v ľudskom tele (Jeleň, S.)
• Renáta Durajová: Polymetalická a drahokovová mineralizácia bane Rozália v Hodruši – Hámroch (Jeleň, S.)
• Martin Fodor: Hodnotenie atraktivity okresu Revúca z hľadiska cestovného ruchu (Gregorová, B.)
• Lenka Gubová: Tvorba komplexného produktu turizmu v lokalite Smolník – Smolnícka Huta (Weis, K.)
• Barbora Hrošová: Geografia miestnej krajiny Turzovky a jej didaktická aplikácia (Škodová, M.)
• Zuzana Iskierková: Návrh geografickej vychádzky a jeho aplikácia v edukačnom procese (na príklade regiónu
Biela Orava) (Madleňák, T.)
• Matúš Knapec: Funkčno-priestorová analýza intravilánu mesta Rajecké Teplice (Pouš, R.)
• Lucia Koprajdová: Vybrané indikátory rozvoja obcí v okrese Brezno (Pouš, R.)
• Veronika Kudlová: Návrh projektového vyučovania geografie miestnej krajiny na II. stupni základných škôl
(Škodová, M.)
• Simona Maluniaková: Možnosti vyučovania geografie miestnej krajiny na príklade obce Nová Bystrica
(Škodová, M.)
• Anna Mihálová: Teoreticko-metodologické aspekty geografických vychádzok (Žoncová, M.)
• Monika Miková: Návrh komplexného produktu cestovného ruchu v regióne Rajecká dolina (Gregorová, B.)
• Pavol Molčan: Riziková analýza strategických faktorov limitujúcich regionálny a miestny rozvoj - prípadová
štúdia „Vodárenská sústava obce Čierny Balog“ (Weis, K.)
• Lukáš Mužla: Analýza geografickej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku v kontexte informálneho vzdelávania
(Žoncová, M.)
• Lucia Ozimá: Zmeny využívania krajiny obce Chocholná-Velčice (Masný, M.)
• Katarína Pitáková: Typy krajín na Zemi – návrh bádateľsky orientovaného vyučovania na ZŠ (Škodová, M.)
• Romana Pôbiš: Konštruktivisticky orientované vyučovanie geografie v 6. roč. ZŠ – návrh učebných a metodických
materiálov (Škodová, M.)
• Matej Slaniniak: Sklárne stredného Slovenska ako faktor regionálneho rozvoja (Pouš, R.)
• Tomáš Slávik: Úroveň čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní geografie (Škodová, M.)
• Monika Šmollová: Konštruktivisticky orientované vyučovanie geografie v 5. roč. ZŠ – návrh učebných
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a metodických materiálov (Škodová, M.)
• Michal Tomlain: Priestorová analýza rastu intravilánu mesta Revúca (Pouš, R.)
• Jozef Vlasáč: Cu mineralizácia v permských bazaltoch hronika pri Banskej Bystrici (Ferenc, Š.)
• Miroslav Záchenský: Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v mikroregióne Javor a možnosti jeho ďalšieho
rozvoja (Gregorová, B.)
Katedra chémie
• Erika Horváthová: Počítačom podporované experimenty s dotykovými koncovými zariadeniami (Skoršepa, M.)
• Jela Nociarová: Námety laboratórnych úloh z organickej chémie pre riešiteľov chemickej olympiády (Medveď,
M.)
• Lucia Pavlovčíková: Chémia prírodných látok v témach stredoškolskej odbornej činnosti (Tirčová, B.)
• Štefan Puťoš: „Inventúra pojmov“ vo vyučovaní chémie (Skoršepa, M.)
Katedra informatiky
• Matej Balga: Ovládanie robotického ramena Kawasaki (Vagač, M.)
• Patrik Bobor: Problematika tvorby Smart Home/Houses (SH/H) (Trajteľ, Ľ.)
• Iosif Cutlac: Plánovanie trasy v dynamickom prostredí (Vagač, M.)
• Filip Fekiač: Optimalizovanie webových stránok pre internetové vyhľadávače (Jacková, J.)
• Lukáš Gavorník: Tvorba „inteligentných“ podsystémov pre Internet všetkého (IoE) (Trajteľ, Ľ.)
• Roman Chovan: Metódy na porovnávanie tvarov a ich použitie pri vyhľadávaní objektov v obraze
(Michalíková, A.)
• Soňa Ivančáková: Laboratórne cvičenia z robotiky s robotickou stavebnicou Lego Mindstorms (Vagač, M.)
• Miroslav Juhás: Administrácia edukačného systému SAP SDU (Slovak Demo University) (Martiško, B.)
• Nika Klimová: Multimédiá ako motivačný nástroj na zvýšenie záujmu žiakov o informatiku (Horváthová, D.)
• Matúš Kováč: Softvérové spracovanie agendy prípravy a vzdelávania zamestnancov podniku (Jacková, J.)
• Miroslav Kováč: Inteligentný budík pre platformu Android (Voštinár, P.)
• Martin Kováčik: Rozdiely medzi natívnym, webovým a hybridným vývojom mobilných aplikácií (Voštinár, P.)
• Laura Marcinkechová: Fuzzy hranové detektory a ich použitie pri spracovaní obrazu (Michalíková, A.)
• Daša Mikulášová: Hľadanie dezénu na fotografii pneumatiky (Melicherčík, M.)
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• Tomáš Mikulec: Kurz Počítačová grafika 1 v prostredí LMS Moodle (Horváthová, D.)
• Dávid Oboril: Využitie rozšírenej reality v oblasti dopravy (Vagač, M.)
• Tomáš Pecháč: Fuzzy filtre a ich použitie pri predspracovaní obrazu (Michalíková, A.)
• Adam Petro: Sledovanie trasy objektu a predpovedanie jeho nasledujúceho pohybu (Melicherčík, M.)
• Patrik Podkonický: Vizuálna odometria (Suchý, J.)
• Marek Riho: Metodika pre používanie a administráciu manažovacieho systému SLURM (Škrinárová, J.)
• Patrik Šagát: Online aplikačné rozhranie pre automatické generovanie ETL kódu (Siládi, V.)
• Zuzana Šimová: Administrácia a grafický dizajn prostredia v Moodle (Iliaš, M.)
• Martin Trnik: Analýza údajov pre manažovanie úloh vo vysokovýkonnom počítaní (Škrinárová, J.)
• Maroš Zimnikoval: Webový portál inteligentných miest pre komunitne iniciatívy, projekty a aktivity (Siládi, V.)
Katedra matematiky
• Magdaléna: Mezovská: Problémy vo vyučovaní matematiky na 2. stupni základnej školy (Janiš, V.)
• Michaela: Mihoková: Jednorozmerná dynamika a korelačné sumy (Špitalský, V.)
• Miroslav: Výbošťok: Rôzne druhy komplikovaného správania sa dynamických systémov (Hric, R.)
Katedra techniky a technológií
• Ondrej Badlík: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Technika, téma: Technické
materiály a pracovné postupy ich spracovania (Stebila, J.)
• Dávid Cintula: Návrh a overenie neštandardizovaného testu pre tematický celok: Elektrická energia, elektrické
obvody v predmete Technika (Stebila, J.)
• Filip Koctúr: Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Technika, téma: Technické
materiály a pracovné postupy ich spracovania: keramické materiály, sklo, guma, textil, kompozitné materiály
(Žáčok, Ľ.)
• Michal Sekan: Návrh a vyhotovenie pracovných listov pre vyučovací predmet technika, téma: Technické materiály
a pracovné postupy ich spracovania (Žáčok, Ľ.)
Katedra životného prostredia
• Walter Ciurovski: LCA výroby slnečných kolektorov (Jaďuďová, J.)
• Lucia Filipková: Meranie a hodnotenie imisii environmentálneho hluku v životnom prostredí v dôsledku dopravy
(Marková, I.)
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• Simona Kratochvílová: Bioakumulácia ortuti v orgánoch vybraných drevín na rudnom poli Malachov
(Andráš, P.)
• Mária Lušteková: Vplyv spôsobu využívania kambizemí na ekosystémové služby (Kanianska, R.)
• Janka Maličká: Manažment trvalo udržateľnej a ekologickej poľnohospodárskej výroby vo vybranom
poľnohospodárskom podniku (Tomaškin, J.)
• Lukáš Melocík: Meranie hlukových emisií z dopravy (Marková, I.)
• Ľubomír Olšiak: Kvalitatívne hodnotenie trávnatých plôch verejnej zelene a manažment ich ošetrovania a údržby
(Tomaškin, J.)
• Diana Schriffelová: Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pred účinkami fyzikálnych faktorov
(Marková, I.)
Rigorózne práce
Katedra biológie a ekológie
• Terézia Beck: Genotypy práchnovca Fomes fomentarius, ich ekológia a rozšírenie na Slovensku (Gáperová, S.)
Katedra geografie a geológie
• Dominika Majcherová: Využitie myšlienkových máp na hodinách geografie v 6. ročníku (Gajdoš, A.)
• Daniela Majkútová: Spôsobilosti vedeckej práce žiakov vo výučbe humánnej geografie Európy (Škodová, M.)
Katedra techniky a technológií
• Ivana Pandurovič: Vybrané kľúčové (profesijné) kompetencie učiteľov techniky v nižšom strednom vzdelávaní
(Ďuriš, M.)
Doktorandské práce
Katedra biológie a ekológie
• Pavel Širka: Development of bryophyte assemblages at mine spoil heaps of Slovakia with different mineralogical
composition of the substrate (Turisová, I.)
Banské haldy ako typ antropogénneho reliéfu reprezentujú špecifické stanovištia pre rastliny, kde
sú vystavené environmentálnemu stresu. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať druhové zloženie
cievnatých rastlín a machorastov a posudzovať hlavné environmentálne faktory podmieňujúce zloženie
vegetácie a sukcesiu na dvoch mineralogicky odlišných haldách na strednom Slovensku (ortuťová halda
Veľká studňa pri Malachove a medená halda Podlipa v Ľubietovej). Na oboch študovaných haldách
sme definovali spolu 21 fyziognomických vegetačných typov (FVT) na Veľkej studni a 9 na Podlipe.
Celkovo sme zaznamenali 335 cievnatých rastlín a 83 machorastov na Veľkej studni a 111 cievnatých
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rastlín a 76 machorastov na Podlipe. Na oboch študovaných lokalitách je možné pozorovať jasne
vytvorené spoločenstvá machorastov, aspoň v niektorých častiach haldy. Na základe hierarchickej
zhlukovej analýzy boli na Veľkej studni druhy zaznamenané v rámci FVT zoskupené do 4 zhlukov
(lesný, mokraďný, travinno-bylinný a ruderálny), zatiaľ čo na Podlipe tvorili 3 zhluky (iniciálny, nelesný
a lesný). FVT, reprezentované ako jednotlivé sukcesné štádiá, tvorili podobné kontinuum pozdĺž
gradientu vlhkosti (na suchých a mokrých miestach) na oboch haldách. Výsledky korešpondenčnej
analýzy (DCA) ukazujú, že hlavná variabilita druhového zloženia súvisí so sukcesným gradientom
od otvorených spoločenstiev s nízkou pokryvnosťou cievnatých rastlín až po lesnú vegetáciu a tiež
s gradientom vlhkosti. Výsledky variance partitioning pomocou analýzy kanonickej korešpondencie
(CCA) ukazujú, že väčšina variability v druhovom zložení rastlín súvisí s obsahom rôznych ťažkých
kovov, avšak významný vzťah bol zistený len pre mangán. Ďalšie významné faktory zahŕňali pôdnu
vlhkosť, pH a obsah fosforu pre ortuťovú haldu a teplota pôdy a obsah vápnika pre medenú haldu.
Hoci obsah ťažkých kovov vysvetľoval hlavnú časť variability druhového zloženia, tento vzťah je
spôsobený skôr koreláciou obsahu ťažkých kovov s inými environmentálnymi premennými než
priamou kauzálnou súvislosťou. Výsledky analýzy hlavných komponentov (PCA) ukazujú, že na
oboch študovaných haldách sú funkčné črty machorastov usporiadané pozdĺž sukcesného a súčasne aj
vlhkostného gradientu. Vrcholoplodé machy tvoriace vankúše (cussions), vzpriamené nerozkonárené
alebo málo rozkonárené pabyľky (turfs) a polguľovité trsy (tufts) so životnou stratégiou kolonistov
sa nachádzajú na otvorených a teplejších miestach s vysokým podielom skeletu, zatiaľ čo bokoplodé
machy tvoriace dlhšie stielky, vzájomne prepletené pabyľky (wefts) alebo „rohože“ (mats) korelujú
s vlhkými miestami s hlbšou pôdou a vyššou pokryvnosťou bylinnej, krovinovej alebo stromovej
etáže. Výsledky práce tiež naznačujú, že vrcholoplodé machy sú spravidla tolerantnejšie voči ťažkým
kovom ako bokoplodé. Výsledky redundančnej analýzy (RDA) ukazujú, že na oboch haldách
štatisticky najvýznamnejšie environmentálne premenné vysvetľujú podobnú časť celkovej variability.
Podobne ako pri PCA analýze, najvýraznejší vplyv na funkčné črty machorastov na oboch lokalitách
bola skeletnatosť a pokryvnosť stromovej etáže (E3). Ďalšími významnými faktormi bola teplota
pôdy a pokryvnosť bylinnej etáže (E1) pre haldu Veľká studňa a nadmorská výška pre haldu Podlipa.
Zaznamenali sme aj niektoré zriedkavé a hodnotné druhy machov (napr. Coscinodon cribrosus – CR,
Drepanocladus polygamus a Helodium blandowii – EN), ako aj invázny Campylopus introflexus.
Niektoré oblasti po ťažbe môžu nadobudnúť významnú ekologickú hodnotu a pokiaľ nepredstavujú
bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, mala by im byť venovaná zvýšená pozornosť
z hľadiska ochrany.
• Jaroslav Stoklasa: Cladocerans from lake sediments in Slovakia as paleolimnological indicators of past
environmental changes (Bitušík, P.)
Zvyšky subfosílnych perloočiek predstavujú cenný zdroj informácií o zmenách prostredia
a disturbanciách rôzneho pôvodu v jazerách a ich blízkom okolí. Analýzam subofsílnych spoločenstiev
perloočiek však doposiaľ nebola na území Slovenska venovaná dostatočná pozornosť. Cieľmi tejto
dizertačnej práce bolo analyzovať na základe zvyškov perloočiek zmeny v období postglaciálu,
posúdenie významných antropických vplyvov a analýza trofických disturbancií jazier. Ako príkladové
jazerá boli vybrané Popradské pleso vo Vysokých Tatrách a Veká Richňava v Štiavnických vrchoch.
Vysokohorské jazerá sú veľmi senzitívne voči rôznorodým impaktom prírodného či antropického
pôvodu. Preto prvým krokom pri štúdiu Popradského plesa bola analýza zvyškov z posledných
približne 200 rokov posúdenie vplyvu silného tlaku na spoločenstvá organizmov žijúcich v plese,
spôsobeného intenzívnym turizmom v okolí jazera. Druhým krokom bolo vytvorenie historického
modelu plesa a hľadanie dôkazov dokumentujúcich obdobie Malej doby ľadovej na našom území.
Cieľom výskumu jazera Veľká Richňava bolo zrekonštruovať dynamiku krajiny v okolí jazera
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a posúdiť zmeny v období jeho využívania počas banskej činnosti a krátko po jej ukončení až po
súčasnosť.
• Lucia Sochuliaková: Rozsievky (Bacillariophyceae ) zo sedimentov jazier Slovenska ako paleolimnologické
indikátory historických zmien prostredia (Bitušík, P.)
Paleoekologické záznamy umožňujú štúdium a analýzu minulých environmentálnych podmienok
z období, ktoré nepokrývajú inštrumentálne merania. Spomedzi obrovského množstva proxy dát
uchovávaných v jazerných sedimentoch sú vodné organizmy, ako napríklad rozsievky, často uznávané
ako potenciálne biologické indikátory na kvantifikáciu zmien v minulosti. Kremičité schránky
rozsievok sú početné a dobre zachované v jazerných sedimentoch takmer vo všetkých vodných
prostrediach. Predkladaná dizertačná práca poukazuje na stav uskutočnených paleolimnologických
výskumov z územia Slovenska. Tieto informácie vytvárajú dôležité pozadie štúdie. Skúmali sme
rozšírenie sub-fosílnych zložení rozsievok, pretože paleolimnologický výskum na Slovensku bol
zameraný hlavne na pakomáre (44%) a rozsievky boli študované len zriedkavo. Zamerali sme sa
na paleoenvironmentálne rekonštrukcie rozsievok a ďalších proxy zo sedimentov troch jazier:
Popradské pleso, jazero ľadovcového pôvodu lokalizované vo Vysokých Tatrách a dve nádrže
Veľká Richňava a Rozgrund, v minulosti intenzívne využívané na banské účely, nachádzajúce sa
v Štiavnických vrchoch. Popradské pleso predstavuje ideálne miesto pre paleoekologický výskum.
Vďaka dobre dokumentovanému ľudskému vplyvu v jeho povodí, jazero umožňuje študovať vzťah
medzi antropickým tlakom a zoskupeniami rozsievok. Analyzovali sme sediment z Popradského plesa
reprezentujúci posledných 200 rokov za účelom zistiť, čo sa stalo s jeho ekosystémom vystavenému
ľudskému tlaku a porovnať odpovede troch bioindikátorových skupín (rozsievky, perloočky,
pakomáre). Najvýraznejšie zmeny sa vyskytovali vo všetkých troch skupinách súčasne, a to v období,
keď sa jazero stalo predmetom organického znečistenia v 60-tych rokoch, hoci čas odozvy bol pre
jednotlivé skupiny odlišný. Rekonštrukcia celkového fosforu odvodeného na základe rozsievok
nasledovala zmeny v zložení rozsievok a ukázala najvyšší obsah fosforu pred najväčším organickým
znečistením jazera. Naše výsledky naznačujú zložitosť vzťahov medzi procesmi spôsobenými
ľudskou činnosťou, prírodnými procesmi a ekosystémom sub-alpínskeho jazera s odpoveďou
rozsievok naznačujúcej, že priamočiary efekt organického znečistenia môže byť lepšie vysvetlený
klimatickou zmenou a zmenami populácie pstruha v jazere. Na štúdium sedimentu z nádrže Veľká
Richňava, nachádzajúcej sa v oblasti s intenzívnou ťažbou polymetalických rúd od konca 11-teho
storočia (Banská Štiavnica, Stredná Európa), sme využili multi-proxy prístup. Rekonštruovali sme
načasovanie a intenzitu vegetačných zmien a zosúladenosť s posunom vodnej bioty. Rozsievky
ako ostatné proxy indikovali dve hlavné fázy vo vývoji nádrže. Prvá fáza reprezentujúca obdobie
intezívneho využívania nádrže ako hydraulický zdroj počas banskej činnosti, ktorá trvala približne do
začiatku roku 1ř00. Druhá fáza odrážala stabilizované hydrologické podmienky v dôsledku naplnenia
nádrže vodou a zastavenia dramatických oscilácií vodnej hladiny. V posledných desaťročiach zloženie
vodnej bioty indikovalo zvýšenie množstva živín a vývoj makrofytov, ako následok prírodnej sukcesie,
ale tiež ľudského vplyvu, hlavne intenzívnej urbanizácie. Metóda top-bottom bola použitá za účelom
porovnať spodnú časť sedimentov dvoch umelých nádrží v bývalej banskej oblasti v okolí Banskej
Štiavnice s poukázaním na počiatočné podmienky jazera (začiatok 20. storočia) s povrchovou časťou
reprezentujúcou súčasné podmienky (po roku 2000). Zaznamenali sme istý stupeň synchronizácie
medzi odpoveďami dvoch študovaných proxy (rozsievky, peľové zrná), čo naznačuje, že spoločenstvá
rozsievok by mohli byť ovplyvnené zmenami využívania krajinv v povodí. Rozsievky naznačovali
nižšiu trofiu v súčasnosti v porovnaní s minulosťou, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou spojené
s poklesom koncentrácií živín ako výsledok zmien terestrickej vegetácie. Usudzujeme, že tento
fenomén by mal byť zohľadnený pri navrhovaní budúcich manažmentových opatrení.
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• Pavol Midula: Bioconcentration of potentially toxic elements in vascular plant species in topsoil of various ore
deposits (Andráš, P.)
Dizertačná práca je zameraná na komplexné zhodnotenie banských háld rôznych typov ložísk
z environmentálneho hľadiska so zreteľom na problematiku fytoakumulácie. Zohľadňuje kontamináciu
pôdy haldových polí vo vzťahu k vyšším rastlinám, prirodzene sa vyskytujúcim na jednotlivých lokalitách.
Zvažuje využitie prirodzenej vegetácie v rámci projektov zameraných na fytoremediáciu a fytomining.
Ako lokality výskumu boli zvolené nasledujúce haldové polia: Davidschacht (Pb- Zn), Veľká Studňa
(Hg) a Maximilian (Cu). Arzén, kadmium, kobalt, chróm, ortuť, meď, olovo a zinok reprezentujú
potenciálne toxické prvky. Práca využíva komplexnú aplikáciu multidisciplinárnych vstupov. Na každej
lokalite prebehlo vzorkovanie pôdy a rastlinného materiálu. Za účelom vyhodnotenia celkového obsahu
ťažkých kovov boli vzorky pôdy tavené pri teplote 900 °C. Na základe získaných dát bol vyhotovený
interpolačný model distribúcie jednotlivých prvkov na haldových poliach. Miera kontaminácie bola
zhodnotená vzhľadom na špecifické faktory: contamination factor, geoaccumulation index, pollution
load index. Obsahy potenciálne toxických prvkov v rastlinných pletivách boli stanovené mikrovlnnou
digesciou. Podobným postupom bola stanovená ortuť v pôdnych vzorkách z haldového poľa Veľká
Studňa. Potenciálne biodostupné formy prvkov v pôdnych vzorkách boli stanovené sekvenčnou
extrakciou: Mobilné / výmenné formy, formy rozpustné v kyslom prostredí, formy viazané na
organickú zložku, formy viazané na Fe- a Mn- amorfné oxidy, formy viazané na kryštalické Fe- a Aloxidy. Ako doplnok k zhodnoteniu akumulačného potenciálu rastlín bol vypočítaný bioakumulačný
faktor. Dosiahnuté výsledky naznačujú veľkú mieru kontaminácie vrchnej vrstvy pôdy potenciálne
toxickými prvkami. Haldové pole Davidschacht je charakteristické najvyššími obsahmi nasledujúcich
prvkov spomedzi ostatných: As (767 – 7421 mg kg-1), Cd (1,7 – 11,5 mg kg-1), Cr (36 – 656 mg
kg-1), Pb (432 – 3209 mg kg-1) and Zn (149 – 2888 mg kg-1) s veľkým percentuálnym podielom
v biodostupných formách: As – 7,37 %; Cd – 31,03 %; Cr – 14,40 %; Cu – 9,66 %; Pb – 6,07 %;
Zn – 11,81 %. Halda Maximilian je špecifická vysokým obsahom prvkov Co (32 – 110 mg kg-1) a Cu
(520 – 2206 mg kg-1), výrazne obsiahnutých v biodostupných formách: Co – 50,29 %; Cu – 96,45
%. Ako hlavný kontaminant haldového poľa Veľká Studňa bola identifikovaná ortuť (16 to 911 mg
kg-1). Miera akumulácie potenciálne toxických prvkov do rastlinných pletív je na týchto lokalitách
značná. Medzi druhy vyšších rastlín s najvyšším akumulačným potenciálom možno zahrnúť: Agrostis
capilaris, Calamagrostis epigejos, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara, Betula pendula, Picea abies,
a Populus tremula. Aplikácia týchto druhov v rámci fytoremediačných postupov pre skúmané lokality
môže priniesť z dlhodobého hľadiska efektívne výsledky.
Katedra techniky a technológií
• Ivana Pandurovič: Vybrané kľúčové (profesijné) kompetencie učiteľov odborných predmetov na SOŠ (Ďuriš,
M.)
Predkladaná dizertačná práca je zameraná na vybrané kľúčové (profesijné) kompetencie učiteľov
odborných predmetov na stredných odborných školách. Zameriavame sa na informačnú (informačnú
a počítačovú gramotnosť) a komunikačnú kompetenciu. Cieľom práce je rozpracovať teoretické
východiská profesijných kompetencií učiteľa vyučujúceho odborný predmet a objasniť významnosť
profesijných kompetencií učiteľov s následným uplatnením vo vyučovacom procese. Predkladaná
práca je rozdelená do dvoch hlavných častí - teoretickej a empirickej. V teoretickej časti sa zaoberáme
stredným školstvom v procese zmien, projektom Infovek, ktorý je zameraný na zavádzanie IKT
(Informačných a komunikačných technológii) do vyučovania. V jednotlivých na seba nadväzujúcich
kapitolách sa venujeme osobnosti učiteľa odborných predmetov, požiadavkám na učiteľa
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a celoživotnému vzdelávaniu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania. Ďalej sa v práci venujeme
vybraným profesijným kompetenciám a ich uplatneniu vo vyučovacom procese v odbornom
predmete na SOŠ. Pomocou empirického výskumu sme zisťovali, aké je uplatnenie informačnej
a komunikačnej kompetencie u učiteľov vyučujúcich odborné elektrotechnické predmety v závislosti
na celkový záujem žiakov 3. a 4. ročníka o odborný predmet. Empirický výskum sme realizovali
na deviatich SOŠ v rámci celého Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z navrhnutých cieľov práce
bola sformulovaná hlavná hypotéza, ktorú sme následne rozpracovali do troch pracovných hypotéz.
Získané výsledky výskumu boli následne zhrnuté a podrobne štatisticky spracované a vyhodnotené.
Štatistické závery verifikovali všetky pracovné hypotézy ako aj hlavnú hypotézu.

Výskumné priority fakulty
Fakulta si vo svojej stratégii rozvoja na roky 2018 – 2024 určila pre jednotlivé oblasti výskumu
niekoľko priorít.
OV 01 – Pedagogické vedy
Teória vyučovania fyziky
(garant: prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.)
Výskum v teórii vyučovania fyziky je zameraný na školský fyzikálny experiment, využívanie IKT
vo fyzikálnom a prírodovednom vzdelávaní, výučbu fyziky v kontexte integrovaného vyučovania
prírodovedných predmetov, reštrukturalizáciu obsahovej a metodickej prípravy učiteľov, neformálne
fyzikálne vzdelávanie, bádateľské vyučovacie prístupy.
Metódy a technológie vyučovania geografie
(garant: RNDr. Martina Škodová, PhD.)
Cieľom je výskum, vývoj a overovanie rôznych metodík vyučovania geografie v súlade s potrebami
praxe a spoločnosti. Tie sú skúmané s ohľadom na kľúčové kompetencie, pričom osobitná pozornosť
je venovaná rozvíjaniu digitálnej gramotnosti ako na strane učiteľa tak na strane žiakov. Vývoj
zahŕňa aj tvorbu nových učebných pomôcok, textových aj multimediálnych vzdelávacích materiálov,
didaktických testov a didaktických hier, tvorbu metodík pre formálne aj neformálne vzdelávanie
(napr. service learning), výskum učebnej motivácie a prípravu a koordináciu popularizačných aktivít
v geografii. Hľadá pritom možnosti efektívneho využitia najnovších technológií (e-learning, GPS,
výstupy z diaľkového prieskumu Zeme, virtuálna Zem a virtuálne glóbusy, technológie geoinformatiky)
v rámci školských vychádzok a exkurzií. Špeciálny dôraz je pritom kladený na multidisciplinárne témy
regionálneho vzdelávania a regionálnej výchovy.
Zvyšovanie efektivity biologického vzdelávania
(garant: Mgr. Romana Schubertová, PhD.)
Prírodovedné vzdelávanie prechádza z globálneho hľadiska obdobím veľkých zmien, ktoré súvisia
nielen so zmenou postavenia učiteľa vo vyučovacom procese, ale aj s rýchlym rozvojom technológií,
či nezáujmom žiakov o štúdium prírodných vied. Vo vyučovaní sa do popredia dostáva vlastná
aktivita žiaka a aktívne pretváranie jeho poznatkových štruktúr, ktoré je možné dosiahnuť viacerými
vzdelávacími postupmi. Cieľom série výskumov je odhaľovanie poznatkových štruktúr žiakov a ich
predstáv o biologických javoch, ktoré je špecifické aj vzhľadom na naše kultúrne zázemie. Výsledkom
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sú závery, aplikovateľné pri tvorbe vzdelávacích postupov v konštruktivistickom rámci, využiteľné
pri vzdelávaní budúcich učiteľov biológie aj učiteľov z praxe. Využívanie navrhnutých postupov
tvorí podnet na mapovanie ich efektívnosti, vplyvu na žiakove postoje k vyučovaciemu predmetu a k
prírode samotnej. Výskumy sú bližšie zamerané napríklad na overovanie vplyvu prítomnosti živých
organizmov na postoje a vedomosti žiakov, ale aj na zaznamenávanie zmien kognitívnych štruktúr po
aplikácii algoritmov vedeckého postupu do vyučovania.
Teória vyučovania chémie
(garant: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.)
V oblasti teórie vyučovania chémie sa výskum zameriava predovšetkým na koncepciu rozvoja
základného, stredného školstva ako aj koncepciu rozvoja vysokoškolskej prípravy učiteľov chémie.
Ďalšou výskumnou oblasťou je štúdium didaktických a psychologicko-pedagogických aspektov
počítačom podporovaného experimentovania (MBL, Microcomputer Based Laboratory). Vo vzťahu
k študijnému programu učiteľstva chémie je dôležité, že členovia tímu participujú na riešení mnohých
projektov či výskumných úloh zadaných priamo MŠVVaŠ SR, ktoré sú zamerané práve na oblasť
vysokoškolského vzdelávania učiteľov či na analýzu stavu prírodovednej gramotnosti žiakov SR.
Skupina sa organizačne aj odborne venuje popularizácii prírodných vied. Vedecko-výskumná činnosť
v oblasti teórie a výskumu učebníc a učebných textov vyústila do edície 3 moderných učebníc chémie
pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom.
Teória vyučovania informatiky
(garant: doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.)
Výskum je zameraný na vedecké a výskumné aktivity k obsahu vyučovania informatiky na základných,
stredných i vysokých školách ako alternatívy do existujúcich kurikúl a metodík, posilňovanie procesov
smerujúcich k väčšej vedeckej akceptácii učiteľských disciplín, vedecká integrita, otvorená komunikácia
a tesnejšia kooperácia s prírodnými a technickými vedami. Tiež sa venuje benchmarkingu výstupných
vedomostí študentov v úvodných kurzoch programovania a databázových systémov, ktorý je založený
na medzinárodnom výskume v oblasti tvorby programátorských úloh pre výstupné testy. Súčasťou
výskumu je aj tvorba metodík v oblasti výpočtového myslenia.
Teória vyučovania matematiky
(garant: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.)
Vo výskume v teórii vyučovania matematiky sa zameriavame na zvyšovanie matematickej a počítačovej
gramotnosti budúcich učiteľov matematiky a učiteľov na prvom stupni ZŠ v oblasti efektívneho
využitia moderných technológií vo vyučovaní prostredníctvom blended learningu, teda kombinácie
e-learningových kurzov a klasickej formy vyučovania.
Výskum v oblasti technického vzdelávania
(garant: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.)
Cieľom výskumu je podpora a rozvoj technického vzdelávania prostredníctvom inovovaných
stratégií a postupov, s dôrazom na osvojenie si kľúčových zručností a kompetencií žiakov v nižšom
strednom vzdelávaní. Výskum zahŕňa tvorbu a overovanie metodických materiálov a učebníc pre
vyučovací predmet Technika v zmysle inovovaného Vzdelávacieho štandardu, aplikáciu a uplatnenie
IKT na vybranom obsahu učiva predmetu Technika (napr. uplatnením navrhnutých elektronických
úloh s praktickými aplikáciami), overovanie a prehlbovanie praktických zručností a návykov žiakov
vo vybraných oblastiach predmetu Technika (elektrotechnika, drevárstvo, strojárstvo a pod.).
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Vedecko-výskumná činnosť je zameraná aj na aktualizáciu a implementáciu poznatkov z materiálov
a technológií, škodlivých faktorov pracovného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v učebných a študijných odboroch na SOŠ.
Výskum v oblasti vlastností materiálov a technológií na báze dreva a kovov
(garant: doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.)
Aktualizácia a implementácia poznatkov z materiálov a technológií, faktorov pracovného prostredia,
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v učebných a študijných odboroch.
OV 9.1 – Fyzika
Teoretická jadrová fyzika
(garant: doc. Dr. rer. nat. Boris Tomášik)
Výskum je zameraný na vlastnosti hmoty vystavenej extrémnym podmienkam (pri veľmi vysokých,
resp. nízkych teplotách a baryónových hustotách). Okrem garanta, je ďalším pracovníkom
podieľajúcim sa na výskume v tejto oblasti Dr. rer. nat. Evgeni E. Kolomeitsev. Spolupráca je
realizovaná s viacerými výskumnými a univerzitnými pracoviskami, napr. CERN, Goethe-University
Frankfurt, GSI Darmstadt, MEPhI Moscow, INP Krakow, Eotvos Uni Budapest a viacero ďalších
v aktuálne riešenom projekte COST.
Teoretická fyzika kondenzovaných látok
(garant: Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.)
Výskum je zameraný na spinovú dynamiku v nízkorozmerných (anti)feromagnetikách, ultrarýchla
optická kontrola magnetických vlastností v magnetických vodičoch, polaritóny v polovodičových
nanoštruktúrach. Spolupracujúce pracoviská sú hlavne Department of Physics, University of Crete,
Heraklion, Greece, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ Košice, IT4Innovations National Supercomputing
Center, VSB - Technical University of Ostrava.
OV 9.2 – Vedy o Zemi a vesmíre
Transformácia krajinných systémov
(garant: doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.)
Výskum v tejto oblasti sa venuje časopriestorovým zmenám (prírodných a socioekonomických)
krajinných štruktúr a priestorovým analýzam krajinných systémov v prostredí GIS. Opiera sa
o detailný výskum v teréne, pričom využíva moderné spôsoby zberu priestorových údajov pomocou
geoinformačných technológií a ďalšie kvalitatívne aj kvantitatívne metódy. Výsledky sú uplatniteľné
v širokom spektre odborných tém v oblasti fyzickej, humánnej a regionálnej geografie a je možné
z nich čerpať aj pri príprave didaktických aktivít.
Mineralógia a petrológia hornín a minerálov Západných Karpát
(garant: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.)
Téma je súčasťou riešených projektov VEGA a APVV. Pozornosť bude venovaná hlavne magmatickým
horninám, ale aj metamorfovaným sedimentárnym horninám. Okrem detailného štúdia zloženia
horninotvorných minerálov sa budeme venovať aj rudným a akcesorickým minerálom. Budú riešené
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otázky ich genézy, minerálneho a chemického zloženia inkluzíve izotopov a geochronológie.
Tektonika a geodynamické procesy
(garant: RNDr. Róberta Prokešová, PhD.)
Výskum má multidisciplinárny charakter a je zameraný na viaceré aspekty tektonického
a geodynamického vývoja Západných Karpát (ZK). V rámci jednotlivých užšie špecifikovaných
tém sa riešia najmä otázky súvisiace s paleotektonickým a neotektonickým vývojom konkrétnych
oblastí ZK, ale aj vybraných druhov geohazardov. Výskum je postavený na zbere terénnych údajov
a ich laboratórnom spracovaní. Pri riešení problematiky sa využívajú metódy štruktúrnej geológie,
tektonickej geomorfológie a morfotektonickej analýzy v prostredí GIS, aplikovanej geofyziky, DPZ
a satelitnej geodézie, vrátane vybraných metód datovania hornín a geodynamických procesov.
OV 10 – Environmentalistika a ekológia
Biodiverzita a biológia ochrany prírody
(garant: Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.)
Biodiverzita, resp. biologická diverzita, termín označujúci pestrosť života na Zemi, je výsledkom
miliónov rokov prebiehajúcich prírodných procesov a stále narastajúceho vplyvu človeka. Tvorí
pradivo života, ktorého integrálnou súčasťou je aj ľudská populácia. Biodiverzita neznamená
len rozmanitosť druhov, ale zahŕňa rozmanitosť života na rôznych úrovniach živých systémov:
molekulárnej, genetickej, ekosystémovej a kultúrnej.
Nová paradigma biológie ochrany prírody kladie dôraz na dynamiku prírodných procesov (príroda je
vnímaná ako tzv. „prúdiaca mozaika biotopov“), v ktorých sa uplatňujú deterministické aj stochastické
procesy. Pochopenie biologických a ekologických procesov súvisiacich s vymieraním druhov a snaha
o ich nápravu je pritom jedným z najdôležitejších cieľov samotnej ochrany prírody. Zatiaľ čo strata
druhov a biotopov predstavujú hnaciu silu krízy biodiverzity, strata medzidruhových interakcií
je vážnym problémom pre udržanie ekologických procesov, odolnosti a rozmanitosti. Snahou
modernej dynamickej ochrany prírody je preto dlhodobo zachovať integritu procesov vytvárajúcich
a udržiavajúcich biologickú rozmanitosť.
Základnými cieľmi biológie ochrany prírody sú: 1) sledovať a popísať biodiverzitu, 2) porozumieť
vplyvu ľudských aktivít na druhy, spoločenstvá a ekosystémy, 3) navrhnúť opatrenia smerujúce
k ochrane a obnove biodiverzity.
Štúdium rizík environmentálnych impaktov antropickej činnosti na životné a pracovné prostredie a manažérstvo
sanačných a environmentálnych opatrení
(garant: doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.)
Téma je v súlade s dlhodobou „Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
RIS3“ s dôrazom na odpady v regióne výskytu a oblasti adaptácie na zmenu klímy vo väzbe na
environmentálne záťaže v zmysle strategického dokumentu Vlády SR pre riešenie environmentálnych
záťaží, a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a rady 2008/50/ES o kvalite okolitého
ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. Smerovanie Katedry je aj bezprostredne v súlade s ešte len
s pripravovanou dlhodobou stratégiou Slovenska „Stratégia adaptácie SR na zmeny klímy“ s vedeckým
a výskumným príspevkom k dlhodobému výskumu vplyvov zmeny klímy na zložky životného
prostredia, poľnohospodárskej produkcie a environmentálnych záťaží, vrátane návrhov mitigačných
61

Fakulta prírodných vied UMB

a adaptačných opatrení. Disponujeme personálnym a prístrojovým zabezpečením pre výskum:
• priemyselných a starých environmentálnych záťaží, analýzy u prevádzkovateľov, vedecký
výskum založený na hypotézach, meraniach emisií, prašnosti v ovzduší, nakladaní s odpadmi,
• škodlivých faktorov v prostredí, hodnotenie zdravotného rizika a kvality vnútorného prostredia,
• mikrobiálneho osídlenia bioty, pôdy, organických odpadov, čistiarenských kalov, vzduchu, vody,
peľové analýzy,
• pôdy v kauzálnych súvislostiach, analýzy vplyvov a dôsledkov ľudskej činnosti na pôdu,
navrhovanie environmentálnych opatrení vedúcich k ochrane pôdy,
• produkčných systémov a ekosystémov s ohľadom na plnenie ekosystémových služieb a ich
integrácia do zelenej ekonomiky,
• vplyvu rôznych environmentálnych abiotických stresorov na fyziologické prejavy rastlín (zmeny
fluorescencie a obsahu chlorofylu), pôdnu respiráciu vegetácie, biotopov a návrh manažmentu
v kontexte udržateľnej zelenej infraštruktúry chránených území, vidieckych a urbánnych sídiel
v procese prebiehajúcej klimatickej zmeny.
Na základe vlastných výsledkov výskumu sme schopní vypracovať analýzy a modely vplyvov
znečisťovania a inej ľudskej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a návrhy zmierňovania
negatívnych dopadov. Výstupom sú vypracované LCA štúdie, rozptylové štúdie znečisťovania
ovzdušia, návrhy na remediáciu kontaminovanej krajiny, environmentálne opatrenia vedúce k ochrane
pôdy a ekosystémov, vrátane environmentálnej mikrobiológie.
OV 12 – Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Forenzná a environmentálna chémia
(garant: prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.)
Uvedená téma predstavuje aplikáciu analytickej chémie na aktuálne problémy v kriminalistike
a životnom prostredí. Pracovníci sa v rámci svojich vedeckovýskumných projektov zameriavajú
najmä na problematiku chémie súčasných, ale i perspektívnych otravných látok a venujú sa štúdiu
fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností nových chemických zlúčenín (napr. karbamáty,
aziridíny, fentanyly a pod.). S tým je spojená aplikácia a vývoj nových metód analýzy organických
i anorganických látok, dokazovanie a kvantifikácia drog, farmák a výbušnín, prípadne profilácia zmesí
pri hľadaní pôvodcov havárií znečistenia a požiarov. Environmentálny aspekt tejto témy sa prejavuje
pri posudzovaní vplyvov antropogénnej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd, resp.
štúdiu sorpčných vlastností ílových minerálov. V kontexte UMB je možné spolupracovať s viacerými
environmentálne zameranými skupinami na FPV UMB a so skupinami orientovanými na riešenie
bezpečnostných otázok na Právnickej fakulte a Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB.
Aktívna spolupráca s Katedrou analytickej chémie PřiF UK v Prahe je orientovaná na využitie
spektroskopických (AAS), separačných (HPLC-DAD/FLD, GC-MS) a mikroskopických metód
v stopovej a ultrastopovej analýze. V oblasti forenznej chémie je snahou rozvíjať spoluprácu
s partnerskými inštitúciami v rámci silových (napr. Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR)
a záchranných zložiek štátu. Túto spoluprácu podporila i organizácia celoslovenského seminára pre
pracovníkov civilnej ochrany, armády, požiarnej ochrany a PZ SR.
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Počítačová chémia
(garant: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.)
Skupina počítačovej chémie sa venuje trom vzájomne sa prelínajúcim a dopĺňajúcim smerom výskumu.
V prvom rade ide o vývoj metodológie a aplikácie kvantovo chemických výpočtov elektrických
a nelineárnych optických (NLO) vlastností atómov a molekúl. Okrem statických výpočtov bola
v poslednom období aplikovaná metodológia pre výpočty vibračných korekcií k týmto vlastnostiam.
Rozvinutie problematiky výpočtov excitovaných stavov molekúl umožnilo užšie spolupracovať
s experimentom pri charakteristike farbív a predikcii/analýze fluorescenčných spektier. Vo všetkých
uvedených oblastiach je tiež dôležité zahrnutie vplyvu rozpúšťadla, kde sa vďaka medzinárodnej
spolupráci, darí aplikovať najmodernejšie postupy. Vývoj relativistických prístupov je zastrešený
v rámci programového balíka DIRAC. Jeho dôležitosť pre vedeckú komunitu je v tom, že ide o voľne
dostupný (pod akademickou licenciou) softvér pre molekulové relativistické kvantovochemické výpočty
na báze dvoj¬– a štvorkomponentných výpočtov, zahrňujúci ab-initio a DFT prístupy. Doc. Iliaš je
dlhoročným spoluvývojárom DIRACu a spoluautorom niekoľkých implementovaných relativistických
metód. Skupina spolupracuje najmä s Katedrou fyzikálnej a teoretickej chémie na PriF a Katedrou
jadrovej fyziky a biofyziky na FMFI Univerzity Komenského, ÚACH SAV v Bratislave, s Université
de Nantes vo Francúzsku, s Národným helenistickým výskumným centrom (NHRC) v Aténach ako
aj s Wrocław University of Science and Technology a University of Silesia v Katowiciach, v Poľsku.
OV 16 – Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
Počítačové videnie, strojové učenie a robotika
(garant: prof. Dr. Ing. Jozef Suchý)
Spracovanie a pochopenie videného obrazu v ľudskom mozgu je komplexný proces prebiehajúci
na základe skúseností, ktoré nadobúdame počas celého života. Práve na základe týchto skúseností
dokáže ľudský mozog veľmi efektívne vyhodnotiť obsah obrazu na rozdiel od počítača. Aby sme
naučili počítač porozumieť obsahu obrazu a videa je potrebné použiť zložité algoritmy na spracovanie
obrazu, detekciu tvarov a mnohé ďalšie. Ďalšou súvisiacou oblasťou je rozpoznanie obsahu obrazu
a klasifikácia nájdených tvarov, kde sa dajú pomerne dobre využiť algoritmy strojového učenia. Takto
získané informácie v kombinácii s ďalšími senzormi je možné využiť pri tvorbe softvéru na ovládaní
robota. Vo výskume sa spolu s kolegami z matematiky venuje pozornosť aj skúmaniu fuzzy množín
a intuitionistických fuzzy množín z teoretického hľadiska a ich uplatneniu v problematike spracovania
obrazu a aplikácie v robotike.
Vysokovýkonné počítanie a spracovanie veľkých dát
(garant: doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.)
Vysokovýkonné počítanie predstavuje kľúčovú technológiu pre budúcnosť vedy, priemyslu a ľudskej
spoločnosti. V Európe sa buduje silný HPC ekosystém, ktorý umožňuje výskum a vývoj nových
algoritmov, aplikácií, simulačných a analytických nástrojov a metodík, ktoré podporujú prácu
s veľkými dátami (angl. Big Data). Súčasná doba je charakteristická dynamickými tokmi veľkých
objemov digitálnych údajov. Hlavné smery vývoja v oblasti HPC stanovila ETP4HPC (Európska
technologická platforma pre HPC). Ide o výskum a vývoj v týchto oblastiach: architektúra HPC
systémov a komponentov, manažovacie a systémové softvéry, programátorské prostredia, znižovanie
energetickej náročnosti a elasticita systémov, vyrovnávanie záťaže pri HPC výpočtoch a I/O
operáciách, modely použitia veľkých dát, matematika a algoritmy pre extrémne škálované HPC
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systémy a simulátory a demonštračné prostredia pre extrémne škálované aplikácie.
V oblasti HPC sa výskum zaoberá problematikou efektívneho manažovanie systémov pre HPC
orientovaných na dynamické vyrovnávanie záťaže na báze rozvrhovania a elasticity. Druhou z oblastí
HPC je paralelné a distribuované počítanie, zamerané na vývoj a hľadanie modelov dekompozície úloh,
ktoré súvisia najmä s oblasťami počítačového videnia, strojového učenia, robotiky, inteligentných
miest, diskrétnej matematiky a výpočtovej algebry, ako aj aplikácií v ďalších prírodných vedách ako
sú chémia alebo fyzika.
Rozšírená realita, inteligentné mestá a internet vecí
(garant: prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.)
Téma je úzko spojená s predchádzajúcimi dvoma témami, s ich rozšírením na problematiku
inteligentných miest, internetu vecí (internetu všetkého). V oblasti rozšírenej reality sa špecializuje
výskum na virtuálnu realitu zameranú na liečenie fóbií. Patrí tam aj oblasť AmI systémom
v inteligentných budovách so zameraním na asistenciu pri bývaní a výkone práce pre nevidiacich ľudí.
Teoretická informatika
(garant: doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.)
V tejto oblasti sa prevažne venuje pozornosť teórii algoritmov, diskrétnej matematike, algebraickým
štruktúram. Tiež štrukturálnou analýzou subkubických grafov, špeciálne snarkov ako aj výpočtovou
algebrou, predovšetkým aplikáciami v teórii grúp a geometrii s využitím paralelného počítania. Výskum
sa špeciálne zameriava na tzv. „ťažké problémy“ – problém hranového ofarbenia grafu a tokov v grafe,
problémy rozpoznania Cayleyho grafov, výpočet grupy automorfizmov grafu, problém izomorfizmu
grafov, vnorenia grafov, symetrie grafov a máp.
OV 24 – Matematika a štatistika
Analýza neurčitých údajov
(garant: prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.)
Výskum je zameraný okrem iného na geometrické vlastnosti objektov opisujúcich systémy
s neúplnou informáciou, najmä ich konvexnosťou. Skúmajú sa aj modely viachodnotových logík
a operácií v nich, akými sú napríklad uninormy a triangulárne normy. Zvýšená pozornosť sa venuje
aj otázkam rozlišovania objektov s neúplnou informáciu. V tejto súvislosti sa venuje skúmanie hlavne
zovšeobecneným podobnostiam, divergenciám a entrópii týchto systémov.
Dynamické systémy
(garant: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.)
Teória dynamických systémov je momentálne dôležitou súčasťou matematiky. Vznikla z pokusu
o adekvátny opis evolúcie procesov v okolitom svete. Preto hrá významnú úlohu teoretickej základne
pre rôzne modely vo fyzike, biológii, ekonómii, informatike, atď. Na druhej strane, táto teória je
mimoriadne zaujímavá pre svoj abstraktný matematický obsah. Má interdisciplinárny charakter,
používa metodologické nástroje z mnohých odvetví matematiky. V súčasnosti však aj obrátene,
problémy sformulované v rámci teórie dynamických systémov prenikajú do iných matematických
disciplín a dávajú im nové impulzy.
Vo výskume sa venuje pozornosť dynamickým systémom danými akciou grupy alebo pologrupy na
topologickom priestore. Skúmajú sa najmä rôzne aspekty minimálnosti a zložitosti. Študujú sa napr.
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rôzne typy rozšírení minimálnych systémov, topológiu minimálnych množín, topologickú entropiu,
chaos, rekurentnú kvantifikačnú analýzu a možné využitie rigidných priestorov v topologickej
dynamike. Spolupracuje sa s mnohými zahraničnými vedeckými pracoviskami (Kyjev, Wroclaw,
Krakow, Paris, Hefei, Indianapolis, atď.).
Ekonometria
(garant: Mgr. Lukáš Lafférs PhD.)
Vo výskume sa spája matematická teória pravdepodobnosti a štatistiky s relevantnými aplikovanými
problémami v oblasti ekonometrie. Víziou je rozširovanie spolupráce so zahraničnými pracoviskami
a zmenšovať vzdialenosť medzi teoretickým výskumom a praxou.
Výskum sa zaoberá sa identifikáciou priemerného efektu intervencie v ekonometrických modeloch.
V mnohých situáciách je štatistická metodológia vyvinutá na skúmanie experimentálnych dát nevhodná
pre typy dát, s ktorými sa pracuje v ekonómii. Komplikácie môžu vzniknúť, napríklad, keď: subjekty
odmietajú intervenciu, dáta nie sú náhodnou vzorkou alebo intervencia je endogénna. Cieľom je
prispieť k rozvoju metodológie na riešenie týchto problémov.
Algebra a teória grafov
(garant: prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.)
V oblasti prirodzených dualít algebier sa výskumná skupina zaoberá štúdiom kanonických rozšírení
zväzovo-usporiadaných algebier, ako prví aplikujú použitie prirodzených dualít alebo duálnych
reprezentácií algebier v duchu prirodzených dualít, ktoré sa ukazuje vhodnejšie ako prístupy dovtedy
používané. Skúmané algebry zvyčajne predstavujú algebraické modely rôznych viachodnotových logík
a v tom prípade kanonicita na algebraickej strane korešponduje s úplnosťou danej viachodnotovej
logiky, čo priťahuje aj pozornosť logikov. Skúmajú sa aj tzv. bizväzy, ktoré sa v posledných
desaťročiach ukazujú významné z hľadiska umelej inteligencie, pretože okrem zväzového usporiadania
modelujúceho mieru pravdivosti majú aj zväzové usporiadanie modelujúce mieru úplnosti informácie.
V oblasti teórie grafov sa zameriava bádanie na vysoko regulárne digrafmi. Ich konštrukcie,
štrukturálne vlastnosti a algebraické symetrie. Skúmajú sa excentricitové postupnosti súvislých grafov,
ako aj problematika hamiltonovskosti grafu a existencie kružníc všetkých možných dĺžok v grafoch.

Projekty riešené na faklute
VEGA
Prirodzené duality:piggyback konštrukcie, bohrovské kompaktifikácie a reprezentácie zväzovo-usporiadaných algebier
Koherentné konfigurácie, algebraické a kombinatorické štruktúry a ich aplikácie v algebraickej teórii grafov
Dynamické systémy: minimálnosť, rozšírenia, zložitosť
Ekonometrické metódy na identifikáciu priemerného efektu intervencie
Teória ultrarelativistických jadrových zrážok a hmoty v extrémnych stavoch
Algoritmy na grafoch a algebraických štruktúrach
Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ
Viacúrovňové teoretické štúdium fluorescencie biologicky významných molekulových komplexov
Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli
a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev tatranských plies
2/0040/17 Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
1/0337/16
1/0988/16
1/0786/15
1/0843/17
1/0348/18
1/0487/17
1/0237/18
1/0737/17
1/0341/18
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1/0535/17 Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu
mnohobunkovosť
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031UMB-4/2018
049UMB-4/2016
030UMB-4/2017
015UMB-4/2018
039UMB-4/2018
002UMB-4/2017
007SPU-4/2016
055UMB-4/2016
009KU-4/2017
003UMB-4/2017
011UMB-4/2017
009TUZ-4/2017
019UMB-4/2018
017UMB-4/2017
006KU-4/2017
032UMB-4/2018
034UMB-4/2016
051UMB-4/2018
036UMB-4/2018
025UMB-4/2017

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky
Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách
Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania s využitím nových technológií na báze
mikrokontrolérov vo vyučovaní fyziky strednej školy
Rozvoj poznávacích operácií žiakov prostredníctvom experimentálnych aktivít vo výučbe školskej fyziky a ďlších
prírodovedných predmetov
Vzdelávacie centrum integrovanej bezpečnosti
Interaktívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy
Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica
Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia
CAD pre Krajinné inžinierstvo
Multimediálny učebnica zo základov štruktúrnej geológie
Inovatívna metodiky v predmete informatikav sekundárnom vzdelávaní
Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky
Rozširovanie kompetencií v práci s ekosystémom vysokovýkonného počítania
Budovanie progresívneho experimentálneho laboratória pre inováciuforiem výučby v študijnom programe
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie
Formatívne hodnotenie žiakov v predmete Technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu
oblasť
Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl
Tvorba vysokoškolskej učebnice „Analytická chémia vo forenznej a kriminalistickej praxi“ pre podporu rozvoja
novoakreditovaného študijného programu Forenzná a kriminalistická chémia.
Homo Chemicus - klub mladých chemikov
Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii
Súčasná a systémová ekológia:štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov
Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického
praktika

APVV
APVV-15-0439
APVV-17-0329
APVV-17-0184
APVV-15-0050
APVV-15-0105
APVV-15-0292
APVV-16-0236

Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov
Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce
Dynamika doménových stien a skyrmiónov v tenkých magnetických vrstvách
Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmáchj Západných Karpát, východných
Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou
Deglaciácia a postglaciálny vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
Funkčná a taxonomická diverzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom

Iné domáce
TEPOC II.
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Zahraničné
COST Action CA15213
COST Action CA16214
MoU:OC-2014-1-18725

Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions
PHAROS: The multi-messenger PHysics and Astrophysics of neutROn Stars
MOLIM: MOLecules In Motion

Ostatné zahraničné
598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and
Mathematical Sciences (TeComp)
DAAD
Properties of strongly interacting matter: fluctations and rare species
600964-CITIZ-1-2018-1-BE-CITIZ-NT
European Accessible Sustainable Young Towns II. (EASY TOWNS II.)

Zmluvy so zahraničnými inštitúciami pre mobility Erasmus+ KA 103
Bulharsko
Bourgas Prof. Assen Zlatarov University

Mathematics, Computer Science

Chorvátsko
Visoko učilište Algebra/University College
College for Information Technologies in Zagreb
Sveučilište u Rijeci/University of Rijeka
Josip Juraj Strossmayer University in Osijek
Sveučilište v Zagrebu/University of Zagreb

Algebra for Applied Computer Engineering
Computer Science
Computer Science
Environmental Sciences
Environmental Sciences
Biology, Ecology, Environmental sciences

Česká republika
Jihočeská univerzita, České Budějovice/University of South Bohemia
Univerzita Palackého v Olomouci/University Palackého
Univerzita Palackého v Olomouci/University Palackého
Univerzita Palackého v Olomouci/University Palackého
Univerzita Palackého v Olomouci (Ped. fakulta, Dept. of biology &
ecol.) /University Palackého
Slezská Univerzita v Opavě/Silesian University in Opava
Slezská Univerzita v Opavě/Silesian University in Opava
Univerzita Jána Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem/University of
J.E.P.
Univerzita Jána Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem/University of
J.E.P.
Ostravska univerzita/University in Ostrava
Vysoká škola báňská - Technical University of Ostrava
Univerzita Jána Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem/University of
J.E.P.
Univerzita Karlova v Prahe/Charles University in Prague
Univerzita Karlova v Prahe/Charles University in Prague
Univerzita Karlova v Prahe/Charles University in Prague
Univerzita Karlova v Prahe/Charles University in Prague

Biology, Environmental Sciences, Ecology
Ecology, Environmental Sciences, Biology
Mathematics
Education Science/Technology
Education science (I. + II. + III.)
Environmental Sciences
Mathematics
Technology
Environmental Sciences
Earth Sciences, Environmental Sciences, Technology
Environmental Sciences
Mathematics
Geography
Education science/Biology
Mathematics
Chemistry
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Univerzita Karlova v Prahe/Charles University in Prague
Univerzita Karlova v Prahe (Ped. fakulta)/Charles University in
Prague
Univerzita Karlova v Prahe (Ped. fakulta)/Charles University in
Prague
Mendelova Univerzita/Mendel University in Brno
Masarykova Univerzita v Brne/Masaryk University in Brno
Masarykova Univerzita v Brne/Masaryk University in Brno
Masarykova Univerzita v Brne/Masaryk University in Brno
Masarykova Univerzita v Brne/Masaryk University in Brno
Technická univerzita v Liberci/Technical University in Liberec
Univerzita Hradec Králové/University Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni/University of Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni/University of Plzeň
Česká zemědelská univerzita v Praze/Czech University of Life
Science/Forestry
Česká zemědelská univerzita v Praze/Czech University of Life
Sciences
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze /University of
Chemistry and Technology Prague)
Súkromná vysoká škola Znojmo (Praha

Computer Science
Biology, Education science (I. + II. + III.)
Chemistry, Education science (I. + II. + III.)
Biology, Environmental Sciences (I. + II.)
Biology
Pedagogical Faculty
Chemistry
Computer Science
ICT, Computer Sciences
Chemistry
Mathematics, Physics and Physical Technical Education
Earth Sciences, Geography
Forestry, Engineering
Environmental Sciences
Chemistry
Matematics, Statistics, Comp. Sciences

Dánsko
Business Academy Aarhus – School of Applied Sciences (Aarhus)

Environmental Sciences

Fínsko
Oulu Seudun Ammattikorkeakoulu/Oulu University of Applied
Sciences
Itä-Suomen yliopisto University of Eastern Finland , KUOPIO

Computer Science
Environmental Sciences

Francúzsko
Université de Toulouse/Toulouse University
Université de Toulouse/Toulouse University
Université de Reims Champagne

Chemistry
Earth Sciences
Environmental Sciences, Biology

Nemecko
Friedrich-Schiller Universität Jena/Friedrich Schiller University of
Jena
Universität Potsdam/University of Potsdam (Postupim)
Universität Potsdam/University of Potsdam (Postupim)
Universität Mittweida/University of Mittweida
Johannes Gutenberg University (Mainz)
Technische Universität Braunschweig (Braunschweig)

Chemistry
Geography
Mathematics
Computer Science
Chemistry (I. + II. + III.)
Earth Sciences (teachers only)

Maďarsko
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest/Loránd University of
Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest/Loránd University of
Budapest
Esterhazy Karoly University of Applied Sciences, Eger
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Taliansko
Universita per Stranieri di Siena/University for Foreigners in Siena

Earth Sciences

Lotyšsko
Liepāja Universitāte/Liepaja Academy of Pedagogy
Liepāja Universitāte/Liepaja Academy of Pedagogy

Computer Science

Environmental Sciences

Litva
Universitas Vytauti Magni Caunas/Vytautas Magnus University,
Kaunas
Vilniaus Universitetas/Vilnius University

Earth Sciences, Computer Science , Ecology,
Environmental Sciences

Poľsko
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of
Krakow
Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszow
Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszow
Politechnika Białostocka/Bialystok University of Technology
Universytet Jagiellonski, Krakow/Jagiellonian University in Krakow
Uniwersytet J. Kochanowski w Kielce/Jan Kochanowski University in
Kielce
Uniwersytet Zielenogorski/University of Zielona Góra
Uniwersytet Opolski/Opole University
Akademia Górniczo-Hutnicza/AGH University of Science and
Technology in Krakow
Akademia Górniczo-Hutnicza/AGH University of Science and
Technology in Krakow
Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny Siedlce/Siedlce Uni of
Natural Sciences
Uniwersytet A. Mickiewicza w Póznani/Adam Mickiewicz University
in Poznań
Uniwersytet A. Mickiewicza w Póznani/Adam Mickiewicz University
in Poznań
Politechnika Wrocławska/Wroclaw University of Technology
Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Walcz/State Vocational
University in Walcz
University of Agriculture (Krakow)
University of Life Sciences (Lublin)
Portugalsko
University of Acores

Biology, Environmental Sciences
Engineering and Technology
Mathematics
Environmental Sciences
Geography, Earth Sciences
Geography, Earth Sciences
Teacher Training Science
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Computer Sciences
Chemistry, Mathematics, Biology, Teacher Training
Geography, Earth Sciences
Environmental Sciences
Chemistry
Teacher Training Science
Agriculture, Environmental Sciences (I. + II. + III.)
Biology, Environmental Sciences (I. + II.)
Environmental Sciences

Rumunsko
Universitatea Tehnicá din Cluj-Napoca/University Nord de Baia Mare Environmental Sciences
Stefan cel Mare“ University of Suceava, Sučava
Earth Sciences
Petroleum Gas- University of Ploiesti

Slovinsko
Univerza v Mariboru/University of Maribor
Univerza v Mariboru/University of Maribor

Earth Sciences, Geography
Education science, Biology (I. + II.)

Španielsko
Universidad de la Laguna (Tenerife)

Biology (Bc.)
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Environmental Sciences (Bc.)
Biology (Mgr. + PhD.),
Environmental Scien. (Mgr. + PhD.)
Pharmacy (I.)
Mathematics
Environmental Sciences
Mathematics
Educational Science

Universidad de la Laguna (Tenerife)
Universidad de la Laguna (Tenerife)
Universidad de la Laguna (Tenerife)
Universidad de Murcia/University of Murcia
Universidad de Extremadura
Universidad de Oviedo/University of Oviedo
Universidad de Barcelona/University of Barcelona

Turecko
Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Abant Izzet Baysal University
Alanya Alladdin Keykubat University (Antalya)

Biology
Computer Sciences., Mathematics, Environmental
Sciences, Education

Veľká Británia
Sheffield Hallam University
Centre for Science Education
University of East Anglia, Norwich
Dept. of Environmental Sciences and Ecology

Individuálne zmluvy o spolupráci so zahraničnými inštitúciami
Čína
Lanzhou Jiaotong University

Partnership agreement

Česká republika
Univerzita Palackého v Olomouci

Agreement of Cooperation
Department of technique

Kazachstan
Národný biologický ústav

Agreement of Cooperation/Department of Environmental Sciences

Poľsko
Uniwersytetem Łódzkim/University in Łodź
Akademia Górniczo-Hutnicza/AGH University of
Science and Technology in Krakow
University of Rzeszów

INTERNSHIPS-European Social Fund
Department of Environmental Sciences
Faculty of Energy and Fuels/Department of Biology
Agreement about scientific cooperation

USA
Kansas State University, Manhattan, Kansas

Memorandum
Department of Environmental Science

Malta
Genista Research Foundation Malta
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Memorandá a zmluvy o vzájomnej spolupráci
Fakluta spolupracuje s externými organizáciami na základe uzatvorených zmlúv a memoránd.
Memoranda o vzájomnej spolupráci
Antastic s.r.o. Banská Bystrica (spolupráca pri rozvoji vzdelávania v oblasti aplikovanej
informatiky, o. i. zriaďovať spoločné vývojové pracoviská)
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. (spolupráca pri rozvoji vzdelávania v oblasti
aplikovanej informatiky)
Univerzita Palackého v Olomouci (spolupráca na rozvoj spoločenských vzdelávacích
a výskumných projektov)
ENERGIO SOLAR, s.r.o. Kremnička Banská Bystrica (spolupráca pri realizácií
vedecko‑výskumnej a vývojovej činnosti)
Memorandum o vzájomnej spolupráci s CBS spol, s.r.o.
Memorandum o vzájomnej spolupráci s GlobalLogic, s.r.o.
Memorandum o porozumení s IMB Slovensko, spol, s.r.o.
Memorandum o vzájomnej spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave
Memorandum o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou PosAm, s.r.o.
Memorandum o vzájomnej spolupráci s Fluido Slovakia, s.r.o. (rozvoj vzdelávania v oblasti
aplikovanej informatiky)
Memorandum o vzájomnej spolupráci s BBX s.r.o.
Memorandum o vzájomnej spolupráci s Trionix s.r.o.
Memorandum o vzájomnej spoulpráci s Pantheon Technologies s.r.o.
Zmluvy o vzájomnej spolupráci
Softip, a. s. Banská Bystrica
SGS Holding a.s. (vzájomná spolupráca na vzdelávacej a vedecko‑výskumnej činnosti v oblasti
geoinformačných technológií)
ŽP Informatika s.r.o.
Rámcové dohody
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky (dohoda o
spolupráci vo vzdelávaní,
vedeckovýskumnej činnosti a technickom rozvoji)
Dohoda o vzájomnej spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu
Dohoda o spolupráci s Horskou záchrannou službou
Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia
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Publikácie vydané v roku 2018
(stav k 31. 12. 2018)
Printové publikácie financované zo zdrojov fakulty
Haviar, M. a kol.

Acta Universitatis Matthiae Belii 26 (2018)

periodikum

Elektronické publikácie financované zo zdrojov fakulty
Hudec, M., Karabáš, J.:
Tomaškin, J., Tomaškinová, J.:
Kurucz, J.:
Masný, M.:

Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce
nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO
Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v
poľnohospodárskej krajine
Chémia výbušnín
Poľnohospodárska krajina v severnej časti biosférickej rezervácie Poľana
– zmeny využívania a vývojové trendy

monografia (CD)
monografia (CD)
skriptum
monografia (CD)

Publikácie financované z iných zdrojov (POČ, granty, konferenčné poplatky a pod.)
Holec, S. a kol.:
Ďuriš, M.:
Gajdoš, A. a kol.:
Ďuriš, M.:
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Implementácia bádateľských aktivít do výučby prírodovedných predmetov
v podmienkach slovenského školstva
Technika a vzdelávanie, roč. 7, č. 1, 2
Geografická revue č. 2/2017, 1/2018
Elektrotechnika a elektronika pre základné školy

monografia
periodikum
poriodikum
pracovné listy

Zoznam pracovníkov, ktorí pôsobili na fakulte
v roku 2018.

Katedra biológie a ekológie

Nepedagogickí pracovníci
Piliarová Zuzana Mgr.

Katedra fyziky

Ľudia na FPV UMB

Vedecko-pedagogickí pracovníci
Adamcová Marcela Mgr. PhD.
Alberty Roman doc. RNDr. CSc.
Bitušík Peter prof. RNDr. CSc.
Franc Valerián doc. PaedDr. CSc.
Gáperová Svetlana doc. RNDr. PhD.
Hamerlík Ladislav doc. Ing. PhD.
Malina Radovan Mgr. PhD.
Sabo Peter Ing. CSc.
Schubertová Romana Mgr. PhD.
Švajda Juraj Ing. PhD.
Turisová Ingrid doc.RNDr. PhD.
Urban Peter doc. Ing. PhD.
Vesteg Matej Mgr. PhD.

Vedecko-pedagogickí pracovníci
Holec Stanislav prof. RNDr. Ph.D.
Hruška Martin Mgr. PhD.
Chovan Jaroslav Mgr. PhD.
Kolomeytsev Evgeny Dr. PhD.
Raganová Janka doc. RNDr. PhD.
Spodniaková Pfefferová Miriam doc. PaedDr. PhD.
Tomášik Boris doc. Mgr. PhD.
Nepedagogickí pracovníci
Frindtová Darina
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Katedra geografie a geológie
Vedecko-pedagogickí pracovníci
Balážovičová Lenka Mgr. PhD.
Ferenc Štefan Mgr. PhD.
Gajdoš Alfonz doc. RNDr. PhD.
Gregorová Bohuslava PaedDr.
Jeleň Stanislav doc. RNDr. CSc.
Kobza Jozef prof. Ing. CSc.
Madleňák Tibor RNDr. PhD.
Masný Matej RNDr. PhD.
Michal Pavel, doc. RNDr. CSc.
Mintálová Taiana RNDr. PhD.
Popiaková Dagmar doc.RNDr. PhD.
Pouš Richard Mgr. PhD.
Prokešová Roberta RNDr. PhD.
Spišiak Ján prof. RNDr. DrSc.
Šimonová Viera Mgr. PhD.
Škodová Martina RNDr. PhD.
Tolmáči Ladislav, prof. RNDr. PhD.
Weis Karol RNDr.
Žoncová Michaela Mgr. PhD.

Nepedagogickí pracovníci
Masárová Anna
Petránová Ivana
Spišiaková Elena

Katedra informatiky
Vedecko-pedagogickí pracovníci
Horváthová Dana Ing. PhD.
Hudec Milan RNDr. PhD.
Jacková Jana, Ing. PhD.
Karabáš Ján doc. Mgr. PhD.
Melicherčík Miroslav RNDr. PhD.
Michaliková Alžbeta RNDr. PhD.
Siládi Vladimír PaedDr. Mgr. PhD.
Suchý Jozef Ing. CSc.
Svítek Miroslav prof. Ing. Dr.
Škrinárová Jarmila doc. Ing. PhD.
Trajteľ Ľudovít doc. Ing. PhD.
Vagač Michal Mgr. PhD.
Voštinár Patrik PaedDr. PhD.

Nepedagogickí pracovníci
Rusková Paulína, Mgr.

Nepedagogickí pracovníci
Gavaldová Katarína
Povinský Michal Mgr.

Katedra chémie

Katedra matematiky

Vedecko-pedagogickí pracovníci
Budzák Šimon RNDr. PhD.
Gregáň Fridrich doc. RNDr. CSc.
Iliaš Miroslav doc. RNDr. PhD.
Kmeťová Jarmila doc. RNDr. PhD.
Kupcová Elena RNDr. PhD.
Kurucz Ján prof.Ing. PhD.
Medveď Miroslav doc. RNDr. PhD.
Melichová Zuzana doc. RNDr. PhD.
Skoršepa Marek doc. RNDr. PhD.
Švorc Ľubimír doc. Ing. PhD.
Tirčová Barbora Mgr. PhD.
Zapletal Jiří PharmDr.

Vedecko-pedagogickí pracovníci
Dirbák Matúš RNDr. PhD.
Gyurki Štefan Mgr. PhD.
Hanzel Pavol prof. RNDr. CSc.
Haviar Miroslav prof. RNDr. CSc.
Hric Roman doc. RNDr. PhD.
Hrnčiar Pavel RNDr. CSc.
Janiš Vladimír prof. RNDr. CSc.
Kobza Vladimír Mgr. PhD.
Lafférs Lukáš Mgr. PhD.
Maličký Peter doc. RNDr. CSc.
Monoszová Gabriela RNDr. CSc.
Riečan Beloslav prof. RNDr. DrSc.
Sebínová Katarína RNDr. PhD.
Snoha Ľubomír prof. RNDr. DrSc.
Špitalský Vladimír doc. RNDr. PhD.
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Wimmer Gejza prof. RNDr. DrSc.
Nepedagogickí pracovníci
Kvorková Andrea

Katedra techniky a technológií
Vedecko-pedagogickí pracovníci
Ďuriš Milan prof. PaedDr. CSc.
Kučerka Martin Ing. PhD.
Kvasnová Petra Ing. PhD.
Novák Daniel doc. JUDr. Ing. CSc.
Očkajová Alena doc. Ing. PhD.
Pavlovkin Jan Ing. PhD.
Stebila Ján PaedDr. PhD.
Žáčok Ľubomír PaedDr. PhD.
Nepedagogickí pracovníci
Coch Jaroslav
Pajonk Jozef Mgr.
Vosková Jana

Dekanát
Bešťák Róbert
Dobríková Beáta PaedDr.
Kamenská Miroslava
Kollárová Elena
Králiková Alena
Lichá Janka Ing.
Malachovská Silvia Bc.
Milanová Lucia Mgr.
Orbán Peter
Paločková Ľubica Bc.
Pavlovičová Viera Mgr.
Petrášová Margita
Račáková Slavka Ing. PhD.
Roskošová Dagmar Ing.
Smolecová Jana Mgr.
Suja Ľubomír
Valent Tomáš Mgr.
Vilhan Peter Ing.

Katedra životného prostredia
Vedecko-pedagogickí pracovníci
Andráš Peter prof. RNDr. CSc.
Drímal Marek doc. Ing. PhD.
Hroncová Emília doc. Ing. PhD.
Jaďuďová Jana RNDr. PhD.
Kanianska Radoslava doc. Ing. PhD.
Ladomerský Juraj prof. Mgr. CSc.
Marková Iveta prof. RNDr. PhD.
Midula Pavol Ing. PhD.
Tomaškin Ján doc. Ing. PhD.
Tomaškinová Judita RNDr. PhD.
Trnková Katarína Ing. PhD.
Zelený Ján prof. Ing. CSc.
Nepedagogickí pracovníci
Holecová Martina Ing.
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