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Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

UMB Hockey Team (Športový klub UMB)

Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica

www.facebook.com/umbhockey

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Rada študentov mesta Banská Bystrica

Národná 12, 97401 Banská Bystrica, 

www.umb.sk, www.facebook.com/radastudentovbb

Podujatie

Zo školy na zimák

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda
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Zimný štadión v Banskej Bystrici

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

15 11 2016

Dátum podujatia - koniec

15 11 2016

Miesto podujatia



Ing. Tomáš Štubňa

0907048885

tomas@umbhockey.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Zo školy na zimák je športovo-kultúrne podujatie organizované pri príležitosti dňa 
študentstva pod záštitou Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Radou študentov mesta 
Banská Bystrica. Ide o majstrovský hokejový zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy 
medzi UMB Hockey Team a Warriors Prešov, ktorý prináša pridanú hodnotu pre všetkých 
zúčastnených vo forme bohatého sprievodného programu a hlavne prezentačných stánkov 
situovaných v útrobách tribúny. Ciele projektu by sme mohli rozdeliť z viacerých perspektív. 
Podujatie bolo organizované predovšetkým pre študentov stredných škôl v Banskej Bystrici 
a okolí. Okrem cieľa propagácie Univerzity Mateja Bela a hokejového klubu UMB Hockey 
Team v regióne bolo hlavným zámerom podporiť rozhodovanie študentov stredných škôl vo 
výbere povinne voliteľných predmetov, ktoré neskôr určia ich ďalšie rozhodovanie pri výbere 
vysokoškolského štúdia. Študenti sa dozvedia komplexné  informácie o možnostiach štúdia 
na 6 fakultách UMB a mimoškolských aktivitách sprostredkovávaných rôznymi zaujímavými 
organizáciami, ktoré na univerzite pôsobia. Medzi ďalšie parciálne ciele patrí popularizácia 
života a štúdia v regióne, kontinuálne prepojenie štúdia medzi strednou a vysokou školou, 
integrácia študentov, posilnenie  súdržnosti a spolupatričnosti všetkých študentov v 
regióne, intenzívnejšie prepojenie spolupráce medzi strednými školami a Univerzitou Mateja 
Bela, aktívny rozvoj miestnej komunity. V neposlednom rade podpora a rozvoj tzv. duálnej 
kariéry mladých ambicióznych ľudí prepojením špičkového vzdelania (VŠ/Univerzita) s 
kvalitným hokejom. Myšlienka sa zrodila v hlave generálneho manažéra UMB Hockey Team 
Ing. Milana Kyseľa. Inšpiráciou mu bola zaujímavá skúsenosť v zahraničí, ktorú značným 
spôsobom modi韛�koval. Manažérom projektu sa stal Ing. Tomáš Štubňa, ktorý ako úspešný 
absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a hokejista zároveň, disponoval 
ideálnymi predpokladmi na danú pozíciu. Realizačný tím UMB Hockey Teamu pozostával z 
10tich ľudí a 14 dobrovoľníkov, pričom každý mal jasne zade韛�novanú svoju úlohu v tíme a 
synergickou kooperáciou dosahovali stanovené ciele. Zapojenie nových členov tímu a 
dobrovoľníkov do realizačného tímu projektu prináša možnosť angažovať sa v zaujímavých 
aktivitách a získavať cenné pracovné skúsenosti, ktoré je možné zúročiť v ich budúcom 
zamestnaní. Podujatie sa uskutočnilo na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Dátum bol 
stanovený na 15.11. 2016, pričom bolo nevyhnutné nájsť kompromis hlavne medzi voľnou 
ľadovou plochou, resp. zimným štadiónom a vhodnosti z hľadiska času pre stredné školy. 
Po konzultáciách s vedením škôl bol stanovený čas začiatku podujatia na 11:30 aby bol 
proces výučby narušený minimálne. Zúčastneným školám bol poskytnutý kompletný servis 
od privítania, škole určeným dobrovoľníkom pred zimným štadiónom, až po sprevádzanie a 
asistenciu celým podujatím. 
Hlavným programom bol odohraný zápas medzi UMB Hockey Team a Warriors Prešov, 
pričom pridanou hodnotou podujatia pre stredoškolákov boli predovšetkým prezentačné 
info stánky všetkých fakúlt UMB a organizácií pôsobiacich na pôde UMB, poskytujúcich 
mimoškolský rozvoj študentov ( ESN UMB Banská Bystrica, AIESEC Banská Bystrica, AZU - 

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov



rozvoj soft skills, SAIA, IC-CENTRE - jazykové vzdelávanie, ZADOBE - rozvoj zručností + 
motivačné prednášky). 
Súčasťou podujatia bola svetelná show, hudobný sprievod podujatia zabezpečovala 
rocková kapela. Hymna Slovenskej republiky bola spievaná folklóristkami, uvodné buly bolo 
vhodené olympijským víťazom Matejom Tóthom a zároveň po  prvý krát v histórii klubu bol 
predstavený o韛�ciálny maskot. Pred a počas podujatia prebiehali rôzne súťaže. Ceny okrem 
organizátorov dodali aj zúčastnené organizácie a mali rozvojový charakter pre jednotlivcov i 
celý kolektív.  
Podujatia sa zúčastnilo takmer 1000 študentov stredných škôl, zápas sledovali aj 
partnerské 韛�rmy UMB hockey team spolu s vedením univerzity a zúčastnených stredných 
škôl.

www.zoskolynazimak.sk

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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