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ÚVOD 

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(FPVaMV UMB) začala rozvíjať svoju činnosť v roku 1995 poskytovaním vzdelávania 

v študijných odboroch politológia a medzinárodné vzťahy a diplomacia. V tom čase išlo 

o spoločenskovedné disciplíny, ktoré boli v slovenskom prostredí vnímané ako pomerne málo 

známe a netradičné. Spoločenské a politické zmeny uskutočnené po roku 1989 a vznik 

samostatnej Slovenskej republiky však zintenzívnili potrebu a dopyt po vysokokvalifikovaných 

pracovníkoch pôsobiacich v orgánoch verejnej správy, v medzinárodných organizáciách, 

diplomatickej službe či mediálnej oblasti, čím vzrástol ich význam a atraktivita. 

Počas svojej viac ako 25-ročnej existencie prešla fakulta výraznými kvalitatívnymi 

a koncepčnými zmenami, vďaka ktorým sa dnes v slovenskom vysokoškolskom prostredí 

zaraďuje medzí lídrov prípravy občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky a organizačne 

schopných odborníkov nachádzajúcich uplatnenie v rôznych sférach spoločenského 

a politického života.  

Fakulta v súčasnosti poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie v súlade s potrebami praxe 

a prostredníctvom tvorivého vedeckého skúmania rozvíja nové poznanie v študijnom odbore 

politické vedy. Jej základné portfólio tvoria študijné programy politológia a medzinárodné 

vzťahy vo všetkých formách a stupňoch štúdia. Významnú súčasť ponuky študijných 

programov predstavuje taktiež magisterský študijný program bezpečnostné štúdiá, pričom 

priznané práva umožňujú záujemcom absolvovať ponúkané študijné programy v slovenskom 

alebo anglickom jazyku.  

Fakulta je od svojho založenia otvorená medzinárodnému prostrediu. Prostredníctvom 

aktívneho nadväzovania a prehlbovania spolupráce so zahraničnými vysokými školami 

nepretržite formuje širokú sieť kontaktov a partnerstiev. Vďaka niektorým z nich bola ponuka 

študijných programov rozšírená o tri akreditované spoločné študijné programy, ktorých 

základom sa stala spolupráca s vysokými školami v krajinách V4 a v Bosne a Hercegovine.  

Znalosť cudzích jazykov a komunikačné schopnosti vyučujúcich i študentov pozitívne ovplyvnili 

záujem o absolvovanie zahraničných študentských či pracovných mobilít. Vďaka intenzite 

využívania grantovej podpory programu Erasmus+ je fakulta v celoslovenskom meradle 

jednou z najúspešnejších vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií realizujúcich zahraničné 

mobility (s výnimkou rokov poznačených pandémiou COVID-19). 

V oblasti vedeckej a výskumnej činnosti sa fakulta počas svojej histórie podieľala na riešení 

viacerých vedeckých či vzdelávacích projektov, vrátane projektov financovaných Európskym 

sociálnym fondom, projektu Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej 

a medzinárodnej bezpečnosti a Centra excelentnosti orientovaného na vytvorenie komplexnej 

stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch. 



DLHODOBÝ ZÁMER 
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
na roky 2021 – 2026 

  

 
5 

Významnú komparatívnu výhodu v konkurenčnom prostredí prinášajú práva uskutočňovať 

habilitačné a inauguračné konania. 

Uznanie a akceptácia externého prostredia sa odzrkadlila, okrem iného, i v zaradení 

vedeckého časopisu Politické vedy do databázy Web of Science.  

Fakulta v minulosti patrila ku koordinátorom projektu Národný konvent o Európskej únii, čo 

je jedna z mnohých aktivít, prostredníctvom ktorých sa fakulta snaží v spolupráci s ústrednými 

orgánmi štátnej správy aktívne podieľať na rozvoji občianskej spoločnosti a riešení 

celospoločenských problémov, pričom veľkú pridanú hodnotu, pozitívne ovplyvňujúcu 

úspešnosť v tejto oblasti, tvorí aktivita a angažovanosť študentských spolkov (EAC, GLOBSEC 

a i.) poskytujúcich študentom jedinečné skúsenosti a perspektívu. 

Je potrebné zdôrazniť, že uznanie a rešpekt v spoločnosti si fakulta získala hlavne vďaka svojim 

úspešným absolventom, ktorí pracujú v rôznych európskych inštitúciách, diplomatických 

službách, v ústredných orgánoch štátnej správy, privátnej či akademickej sfére.  

Ako vyplýva z výsledkov akreditačných procesov, Fakulta politických vied a medzinárodných 

vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predstavuje jednu z vlajkových lodí 

Univerzity Mateja Bela. Pozitívne umiestnenia a hodnotenia rôznych prieskumov či štatistík 

zároveň potvrdzujú, že Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici je úspešné a významné akademické pracovisko (najmä v porovnaní 

s fakultami rovnakého alebo podobného zamerania) pôsobiace v štruktúre slovenského 

vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa snaží dôstojne napĺňať svoje poslanie a kontinuálne 

zlepšovať svoju činnosť vo všetkých oblastiach. 
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POSLANIE FAKULTY 
 

Hodnoty 

História a pôsobenie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov sa od počiatku spájajú 

so stredoslovenským regiónom a Univerzitou Mateja Bela, a preto sa neoddeliteľnou súčasťou 

hodnôt fakulty stali úcta k osobnosti Mateja Bela, ocenenie jeho prínosu a pamätnej úlohy, 

ktorú zohral v 18. storočí na poli vedy a vzdelávania. 

Fakulta sa v nadväznosti na identitu univerzity prikláňa k intelektuálnemu dedičstvu Mateja 

Bela – Veľkej ozdoby Uhorska, ktoré sa zakladá na tradícii spoločenskej tolerancie 

a interdisciplinárnom prístupe vo vedeckom výskume, a zároveň  sa s hrdosťou hlási 

k jeho odkazu národnostnej rovnoprávnosti, náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí 

a národov, národnej hrdosti a viery v silu vzdelania i kultúry. 

Fakulta sa tiež prikláňa k hlavným hodnotám univerzity, ktorými sú sloboda, otvorenosť 

a zodpovednosť a stotožňuje sa s jej poslaním orientovaným na poskytovanie vzdelania, 

realizáciu vedy, výskumu či inovácií rešpektujúc základné hodnoty slobody, demokracie, 

princípov právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a udržateľného rozvoja.1 

Okrem uvedeného fakulta vyznáva a v rámci svojej činnosti presadzuje princípy a hodnoty 

humanizmu, slobody myslenia, vzdelávania a vedeckého bádania, pravdy, dobra, 

spravodlivosti, ľudskosti, múdrosti, vzájomného rešpektu a tolerancie, rovnosti príležitostí, 

kreativity, kritického myslenia, vedeckej etiky, integrity a profesionality. 

 

Poslanie 

Hlavným poslaním Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici je prispievať k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti prostredníctvom 

poskytovania vysokoškolského vzdelania, ktoré rozvíja vedomosti, sociálne, komunikačné 

zručnosti a kompetencie a pripravuje odborníkov v odbore politických vied schopných 

aktívne prispieť k riešeniu aktuálnych spoločenských výziev chrániac a posilňujúc 

demokratické a humanistické hodnoty.  

 

 

 

                                                           
1 Dlhodobý zámer Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2021 – 2026  
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K dôležitým nástrojom, ktoré efektívne prispievajú k napĺňaniu vymedzeného poslania fakulty, 

patria: 

 skvalitňovanie uskutočňovaných študijných programov podľa požiadaviek 

spoločenskej praxe; 

 podpora kvalifikačného rastu vlastných pedagogických zamestnancov; 

 rozširovanie medzinárodnej spolupráce; 

 inovácia pedagogického procesu formou zavádzania moderných foriem výučby; 

 zapájanie študentov do tvorivej činnosti pracoviska. 

 

Vízia 

Opierajúc sa o zásadu kontinuálneho zlepšovania kvality realizovaných činností má Fakulta 

politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 

2021 – 2026 ambíciu aktívne rozvíjať vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť umožňujúcu 

rozširovanie príležitostí úspešného uplatnenia absolventov na trhu práce a napredovanie 

v úsilí o upevnenie statusu vyhľadávanej modernej vzdelávacej inštitúcie uznávanej 

na národnej i medzinárodnej úrovni. 
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VÝCHODISKÁ DLHODOBÉHO ZÁMERU 

 

Dlhodobý zámer Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici na roky 2021 – 2026 (dlhodobý zámer) má charakter strategického dokumentu, 

ktorý prostredníctvom formulovania strategických cieľov činnosti vytyčuje hlavné smerovanie 

fakulty vo vymedzenom období. 

 

Východiská dlhodobého zámeru tvoria: 

 Zákon č. 131/2002 Z. Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 

a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 Smernica MŠVVaŠ SR č. 45/2012, ktorou sa určuje forma a termín predkladania, zverejnenia 

a prerokovania dlhodobého zámeru vysokej školy 

 Dlhodobý zámer MŠVVaŠ SR vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 

pre oblasť vysokých škôl na roky 2016 – 2021 

 ideové zámery Oznámení Európskej komisie o Dobudovaní Európskeho vzdelávacieho 

priestoru do roku 2025 a novom Európskom výskumnom priestore pre výskum a inovácie 

 Štandardy SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

 Štandardy SAAVŠ pre študijný program 

 Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 

 Metodika na vyhodnocovanie Štandardov SAAVŠ 

 Dlhodobý zámer Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2021 – 2026  

 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici 

 ďalšie dokumenty UMB reflektujúce legislatívny rámec zameraný na kreovanie a udržiavanie 

vnútorných systémov kvality 

 Dlhodobý zámer Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 2017 – 2020 

 Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

2017 – 2020 

 SWOT analýza identifikujúca slabé a silné stránky, príležitosti a ohrozenia činnosti Fakulty 

politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 popredná pozícia v systéme slovenských 

akademických inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie 
v študijnom odbore politické vedy  

 právo realizovať študijné programy politológia 
a medzinárodné vzťahy vo všetkých troch stupňoch 
a formách štúdia 

 právo uskutočňovať unikátny magisterský študijný 
program bezpečnostné štúdiá 

 právo realizovať spoločné študijné programy, ktorých 
uskutočňovanie vychádza z úspešnej spolupráce 
so zahraničnými vysokými školami 

 právo uskutočňovať študijné programy v anglickom 
jazyku  

 právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania 
v odbore politológia a medzinárodné vzťahy 

 zaradenie fakultného vedeckého časopisu Politické 
vedy do databázy WoS 

 vysoký počet zahraničných študentských mobilít 
a pracovných mobilít realizovaných v rámci podpory 
európskeho programu Erasmus+ 

 vysoký podiel absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili 
na trhu práce vo vyštudovanom odbore 

 úspešná prezentácia tvorivých pracovníkov 
(odborníkov) v mediálnom priestore 

 aktívne pôsobenie študentských spolkov 
 

 lokácia fakulty v regióne s vyššou evidovanou mierou 
nezamestnanosti, ktorá negatívne ovplyvňuje 
možnosť uplatnenia absolventov v danom regióne 

 nízky objem finančných prostriedkov získaných 
z medzinárodných projektov/grantov 

 nízky objem finančných prostriedkov získaných 
z výskumných projektov/grantov prepočítaný na 
jedného tvorivého zamestnanca 

 nízka kvalita výstupov publikačnej činnosti tvorivých 
zamestnancov 

 nízka kvantita i kvalita výstupov publikačnej činnosti 
externých i denných doktorandov 

 havarijný stav niektorých vnútorných a vonkajších 
súčastí budovy FPVaMV UMB 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
 zvýšiť podiel výstupov tvorivej činnosti evidovaných 

v databázach WoS a Scopus 

 zvýšiť podiel výstupov tvorivej činnosti zverejnených 
v časopisoch s priznanou kvartilovou hodnotou 
(prioritne Q1 – Q2) 

 naďalej kultivovať spoluprácu s inými akademickými 
a vedeckými pracoviskami 

 podporovať zavádzanie moderných foriem výučby 
a redukciu klasických metód 

 nachádzať mechanizmy vedúce k posilneniu 
uplatniteľnosti absolventov na trhu práce 

 využiť potenciál, ktorý so sebou prináša budovanie 
a rozširovanie európskeho výskumného priestoru 

 prostredníctvom aplikovaného výskumu skvalitniť 
prepojenie s praxou 

 zrealizovať aktivity podporujúce zaradenie fakultného 
vedeckého časopisu Politické vedy do databázy Scopus 

 kontinuálne zlepšovať jazykové kompetencie 
študentov i zamestnancov 

 skvalitňovať digitálne kompetencie zamestnancov 

 podporovať kvalifikačný rast zamestnancov 

 rozvíjať podporu študentov so špecifickými potrebami 

 zvýšiť zapojenie študentov do tvorivej činnosti 

 efektívne zúročiť rastúci záujem zahraničných 
uchádzačov o študijné programy realizované 
v anglickom jazyku 

 aktívne vyhľadávať možnosti zvyšovania objemu 
finančných zdrojov získavaných z mimorozpočtových 
zdrojov 

 zveľaďovať vonkajšie a vnútorné priestory a uskutočniť 
modernizáciu materiálno-technického vybavenia 

 neustále sa znižujúca rozpočtová podpora verejných 
vysokých škôl  

 pretrvávajúci konkurenčný tlak 

 devalvácia študijného odboru spôsobená 
odčerpávaním kapacít a negatívnou povesťou 
niektorých slovenských súkromných vysokých škôl 
poskytujúcich vzdelávanie v rovnakom študijnom 
odbore 

 výrazná podpora profesijne orientovaných študijných 
programov prvého stupňa 

 nízky počet vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia 
v študijnom odbore a majú titul profesor  

 pokles počtu uchádzačov o štúdium 

 nízky záujem uchádzačov o štúdium spoločných 
študijných programov 

 rastúci podiel študentov, ktorí končia vysokoškolské 
štúdium predčasne 

 jazyková bariéra študentov prichádzajúcich 
zo zahraničia negatívne ovplyvňujúca ich schopnosť 
dosahovať dobré výsledky a úspešne ukončiť štúdium 
študijných programov uskutočňovaných v slovenskom 
jazyku 

 nedostatok administratívnych kapacít spôsobený 
zavedením rozpočtových reštrikcií 
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STRATEGICKÉ CIELE v oblasti vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  

 

VSK 1 IMPLEMENTOVAŤ A SKVALITŇOVAŤ VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY 

VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA 

 

1. Vytvorenie nových a aktualizácia existujúcich vnútorných predpisov týkajúcich sa 

implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania (VSK) 

Ukazovatele: súbor nových vnútorných predpisov zameraných na oblasť VSK; séria aktualizovaných 

vnútorných predpisov súvisiacich s VSK  

2. Konštituovanie vnútorných orgánov fakulty, ktoré v rámci VSK prispejú k podpore 

a rozvoju kvality vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti 

Ukazovatele: zriadenie vnútorných orgánov zabezpečujúcich VSK; vytvorenie funkčného rozhrania 

VSK na webovej stránke fakulty 

3. Kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie funkčnosti a efektivity implementovaného 

vnútorného systému kvality 

Ukazovatele: vývoj počtu študentov; vývoj záujmu uchádzačov o štúdium jednotlivých študijných 

programov; dynamika kvalifikačného rastu; odporúčané študijné plány; miera 

uplatniteľnosti absolventov; miera spokojnosti zamestnávateľov absolventov 

s dosahovanými výstupmi vzdelávania; kvalita výstupov publikačnej činnosti tvorivých 

pracovníkov 

 

VSK 2 ZOSÚLADIŤ EXISTUJÚCE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SO ŠTANDARDMI SAAVŠ 

PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

 

1. Príprava interných akreditačných spisov pozostávajúcich zo zdokumentovaných 

informácií o študijných programoch 

Ukazovatele: interné akreditačné spisy; počet zosúladených študijných programov; podiel 

zosúladených študijných programov z celkového počtu študijných programov 

uskutočňovaných pred procesom zosúladenia 
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VSK 3 ZOSÚLADIŤ ODBORY HABILITAČNÝCH KONANÍ A INAUGURAČNÝCH KONANÍ (HIK) 

SO ŠTANDARDMI SAAVŠ PRE HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE NA VYMENÚVANIE 

PROFESOROV 

 

1. Príprava interných akreditačných spisov pozostávajúcich zo zdokumentovaných 

informácií žiadostí habilitačných konaní a inauguračných konaní 

Ukazovatele:  interné akreditačné spisy; počet zosúladených odborov HIK; podiel zosúladených 

odborov HIK z celkového počtu odborov HIK existujúcich pred procesom 

zosúlaďovania; podiel zosúladených odborov HIK na zosúladených študijných 

programoch 3. stupňa štúdia
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STRATEGICKÉ CIELE v oblasti vzdelávania 

 

VZ 1 POSKYTOVAŤ KVALITNÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 

 

1. Zabezpečenie súladu ponuky štúdia a záujmu uchádzačov o štúdium študijných 

programov 

Ukazovatele: počet ponúkaných študijných programov 1., 2. a 3. stupňa štúdia; podiel neotvorených 

študijných programov v akademickom roku z celkovej ponuky; počet ponúkaných 

študijných programov v anglickom jazyku; podiel neotvorených študijných programov 

v anglickom jazyku v akademickom roku z ich celkovej ponuky; počet uchádzačov 

o štúdium v príslušnom akademickom roku; počet uchádzačov o štúdium v príslušnom 

akademickom roku s iným ako slovenským občianstvom; podiel zapísaných študentov 

zo všetkých prihlásených záujemcov o štúdium v príslušnom akademickom roku; 

podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 2. a 3. stupni štúdia 

2. Pravidelné vyhodnocovanie miery a dôvodov predčasného ukončenia štúdia s cieľom 

znížiť podiel študentov, ktorí predčasne ukončujú štúdium  

Ukazovatele:  počet študentov študijného programu v jednotlivých rokoch štúdia; podiel študentov, 

ktorí predčasne ukončili štúdium v štruktúre podľa dôvodu (vylúčenie pre neprospech, 

zanechanie štúdia, zmena študijného programu); podiel študentov, ktorí predčasne 

ukončili štúdium z celkového počtu zapísaných študentov v každom roku štúdia 

3. Pravidelné monitorovanie štruktúry pedagogického personálu so zameraním 

na kvalifikáciu a vek učiteľov 

Ukazovatele:  počty všetkých učiteľov na funkčnom mieste profesor, docent, odborný asistent, 

asistent, lektor a ostatní; počty samostatných výskumných pracovníkov s 2. stupňom 

vysokoškolského vzdelania; počet učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom, 

vedeckou hodnosťou a vedeckou kvalifikáciou (prof., doc., DrSc., VKSI., VKSIIa); podiel 

učiteľov s PhD. a vyššie na celkovom počte učiteľov; vek učiteľov študijného programu 

zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný vek a rozpätie); podiel učiteľov 

absolventov inej vysokej školy; podiel učiteľov, ktorí získali PhD. (alebo ekvivalent) 

na inej vysokej škole 

4. Optimalizácia získavania spätnej väzby o kvalite výučby a učiteľov študijných 

programov spojená s prijatím opatrení zameraných na skvalitnenie štúdia 

Ukazovatele: získavanie spätnej väzby formou ankiet, hodnotení a prieskumov; výstupy realizovanej 

spätnej väzby; počet študentov zapojených do procesu získavania spätnej väzby a ich 

podiel z celkového počtu študentov; miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby; 

súbor prijatých opatrení vychádzajúcich zo skutočností získaných na základe spätnej 

väzby 
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5. Posilnenie prepájania vzdelávania s tvorivými činnosťami učiteľov vyjadrené 

implementáciou výstupov publikačnej činnosti do profilových predmetov 

zosúladených študijných programov 

Ukazovatele: informačné listy predmetov; zoznam výstupov publikačnej činnosti učiteľov 

6. Prehlbovanie vzájomnej spolupráce jednotlivých katedier v oblasti zabezpečovania 

výučby predmetov  

Ukazovatele:  odporúčaný študijný plán; informačné listy predmetov; počet predmetov študijného 

programu, na výučbe ktorých participujú vyučujúci, ktorí nie sú členmi pracoviska, 

ktoré zabezpečuje uskutočňovanie študijného programu; počet vyučujúcich, ktorí sa 

podieľajú na výučbe predmetov v študijnom programe, ktorý je zabezpečovaný 

pracoviskom, ktorého nie sú členmi  

7. Zavádzanie účinných mechanizmov prevencie a riešenia plagiátorstva a ďalších 

akademických podvodov  

Ukazovatele: prijatie nových a aktualizácia existujúcich vnútorných predpisov upravujúcich otázky 

akademickej etiky a vedeckej integrity; počet odhalených akademických podvodov 

(z toho plagiátov); počet disciplinárnych konaní 

8. Rozvoj poradenských a podporných služieb reagujúcich na špecifické potreby 

študentov 
Ukazovatele:  počet študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami; počet poradcov pre 

študentov so špecifickými potrebami; zrealizované poradenské služby (odborná 

a pedagogická pomoc); počet príjemcov poradenských služieb; miera spokojnosti 

s kvalitou poskytovaného poradenstva 

 

VZ 2  ZATRAKTÍVNIŤ A MODERNIZOVAŤ VZDELÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM 

DIGITALIZÁCIE  

 

1. Digitalizácia učebných textov, prednášok, seminárov a vedeckých podujatí 

Ukazovatele: počet digitalizovaných študijných materiálov (z toho počet v anglickom jazyku); počet 

digitalizovaných prednášok, seminárov a vedeckých podujatí 

2. Implementácia nových metód, foriem a technologických trendov výučby 

Ukazovatele:  počet predmetov vyučovaných kombinovaným spôsobom (prepojením prezenčnej 

a dištančnej metódy) v každom stupni a forme štúdia; podiel predmetov vyučovaných 

kombinovaným spôsobom z celkového počtu predmetov v každom stupni a forme 

štúdia; počet profilových predmetov vyučovaných kombinovaným spôsobom 

v každom stupni a forme štúdia; počet študentov zapojených do kombinovanej 

metódy výučby v každom študijnom programe; miera spokojnosti študentov s kvalitou 

výučby založenej na kombinácii vyučovacích metód 
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3. Využívanie existujúcich i nových platforiem a softwarových riešení v procese 

priebežného a záverečného hodnotenia plnenia predpísaných študijných povinností 

Ukazovatele: počet a zoznam predmetov, v rámci ktorých bolo priebežné a záverečné hodnotenie 

realizované pomocou LMS Moodle, MS Teams alebo iných softwarových riešení; počet 

študentov, v prípade ktorých bolo priebežné a záverečné hodnotenie realizované 

prostredníctvom LMS Moodle, MS Teams alebo iných softwarových riešení; podiel 

študentov, v prípade ktorých bolo priebežné a záverečné hodnotenie realizované 

prostredníctvom LMS Moodle, MS Teams alebo iných softwarových riešení, 

z celkového počtu študentov v každom stupni a forme štúdia; miera spokojnosti 

študentov s využitím LMS Moodle a MS Teams, prípadne iných softwarových riešení 

v procese priebežného a záverečného hodnotenia 

 

VZ 3  AKCENTOVAŤ MEDZINÁRODNÝ ROZMER VZDELÁVANIA 

 

1. Uskutočňovanie a rozvoj študijných programov v cudzom jazyku 

Ukazovatele: počet študijných programov v cudzom jazyku a ich podiel z celkového počtu 

ponúkaných študijných programov; počet študentov zapísaných na študijné programy 

realizované v cudzom jazyku; podiel zahraničných študentov z celkového počtu 

študentov; podiel študentov s iným ako slovenským občianstvom študujúcich 

v cudzom jazyku z celkového počtu študentov; počet záverečných prác v cudzom 

jazyku a ich podiel z celkového počtu záverečných prác v sledovanom období; počet 

absolventov študijných programov zabezpečovaných v cudzom jazyku 

2. Uskutočňovanie a rozvoj spoločných študijných programov vytváraných v spolupráci 

so zahraničnými vysokými školami 

Ukazovatele: počet spoločných študijných programov; podiel spoločných študijných programov 

z celkového počtu ponúkaných študijných programov; počet a podiel študentov 

a absolventov spoločných študijných programov 

3. Multiplikácia vzdelávacích aktivít zaisťovaných zahraničnými učiteľmi a expertmi 

z praxe 

Ukazovatele: počet zahraničných učiteľov podieľajúcich sa na vzdelávacích aktivitách; počet 

expertov z praxe zapojených do vzdelávacieho procesu; počet prednášok 

uskutočnených zahraničnými pedagógmi alebo expertmi z praxe 

 

VZ 4 ZEFEKTÍVNIŤ SPOLUPRÁCU S ABSOLVENTMI A ZAMESTNÁVATEĽMI ABSOLVENTOV 

S CIEĽOM PREHĹBIŤ EXISTUJÚCI SÚLAD DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA 

S POŽIADAVKAMI TRHU PRÁCE A POSILNIŤ POZITÍVNE VNÍMANIE VÝSTUPOV 

VZDELÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽMI 
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1. Kontinuálne získavanie spätnej väzby od absolventov s cieľom zabezpečiť súlad 

vzdelávania s požiadavkami praxe 

Ukazovatele: získavanie a vyhodnotenie spätnej väzby týkajúcej sa uplatniteľnosti absolventov 

na trhu práce vo vzťahu k získanému vzdelaniu; miera uplatniteľnosti absolventov na 

trhu práce 

2. Získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov absolventov s cieľom zabezpečiť súlad 

vzdelávania s požiadavkami praxe 

Ukazovatele:  vyhodnotenie spokojnosti zamestnávateľov našich absolventov; miera spokojnosti 

zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania študijných programov 
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STRATEGICKÉ CIELE v oblasti vedy a výskumu 

 

VaV1  ZLEPŠIŤ POSTAVENIE FAKULTY VO VEDECKO-VÝSKUMNEJ OBLASTI V RÁMCI 

CELOSLOVENSKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO PROSTREDIA  

 

1. Zvyšovanie koeficientu intenzity výskumnej činnosti (KIVČ) na jedného tvorivého 

pracovníka 

Ukazovateľ: hodnota koeficientu KIVČ 

2. Rozvoj výskumných priorít a interdisciplinárnych výskumných tém s potenciálom 

aktívnej spolupráce a prepojenia na spoločenskú a hospodársku prax 

Ukazovatele:  zoznam prioritných smerov výskumu; zapojenie do projektov aplikovaného výskumu, 

interdisciplinárnych výskumných projektov a spoločných projektov; objem finančných 

prostriedkov získaných zo spoločných projektov, interdisciplinárnych výskumných 

projektov a projektov aplikovaného výskumu; počet spoločných vedeckých výsledkov 

so zahraničnými spoluautormi; zapojenie sa do národných a medzinárodných konzorcií 

a partnerstiev 

3. Zvyšovanie objemu finančných prostriedkov získaných z domácich a zahraničných 

výskumných grantov 

Ukazovatele: počet podaných domácich a zahraničných výskumných projektov; počet získaných 

domácich a zahraničných výskumných projektov; objem finančných prostriedkov 

získaných z domácich a zahraničných výskumných projektov 

4. Strategická orientácia na získanie projektov APVV a H2020 

Ukazovatele: počet podaných projektov APVV a H2020; počet získaných/financovaných projektov 

APVV a H2020; objem finančných prostriedkov získaných z projektov APVV, H2020  

5. Zapojenie každého tvorivého pracovníka aspoň do jedného výskumného projektu 

v pozícii hlavného riešiteľa (vedúceho projektu) alebo spoluriešiteľa 

Ukazovatele:  počet tvorivých pracovníkov zapojených do výskumných projektov; podiel tvorivých 

pracovníkov zapojených do výskumných projektov z celkového počtu tvorivých 

pracovníkov; objem finančných prostriedkov získaných z domácich a zahraničných 

výskumných projektov; objem finančných prostriedkov získaných z domácich 

a zahraničných výskumných projektov prepočítaný na jedného tvorivého pracovníka 
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VaV2 PODPOROVAŤ TRANSFER POZNATKOV A VÝSLEDKOV VEDY A VÝSKUMU DO PRAXE, 

K ŠTUDENTOM A ODBORNEJ VEREJNOSTI 

 

1. Podnecovanie k skvalitňovaniu výstupov publikačnej činnosti s dôrazom na zvýšenie 

počtu výstupov uverejňovaných v časopisoch (s priradenou kvartilovou hodnotou) 

registrovaných v databázach WoS a Scopus 

Ukazovatele: počet výstupov uverejnených v karentovaných časopisoch; počet výstupov 

uverejnených v časopisoch registrovaných v databázach WoS a Scopus; výstupy 

tvorivej činnosti ocenené Cenou dekana FPVaMV UMB 

2. Podpora a preferovanie výstupov vydaných v zahraničných renomovaných vedeckých 

časopisoch a vydavateľstvách vo svetových jazykoch 

Ukazovatele:  počet výstupov publikačnej činnosti vydaných v renomovaných vedeckých časopisoch 

a vydavateľstvách vo svetových jazykoch 

3. Zvýšenie kvality vedeckého časopisu Politické vedy s cieľom dosiahnuť jeho zaradenie 

do databázy Scopus 

Ukazovatele:  zaradenie (časopisu) do vyššej kategórie skupiny indexov v rámci WoS; zoznam 

časopisov zaradených do databázy Scopus 

4. Podpora verejnej prezentácie publikačných aktivít a výstupov prostredníctvom 

organizácie vedeckých podujatí 

Ukazovatele:  organizácia medzinárodných vedeckých podujatí; počet vedeckých podujatí, na 

ktorých sa zúčastnili tvoriví pracovníci; počet tvorivých pracovníkov, ktorí sa aktívne 

zúčastnili na organizovaných vedeckých podujatiach; zoznam pozvaných prednášok; 

zoznam výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov 

 

VaV 3 ZVYŠOVAŤ KVALITU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

 

1. Podpora zmeny spôsobu financovania štipendií doktorandov dennej formy štúdia 

s cieľom zvýšiť počet interných doktorandov na úroveň fakúlt/vysokých škôl 

porovnateľného zamerania 

Ukazovatele: počet doktorandov dennej formy štúdia; výška nákladov na vyplácanie 

doktorandských štipendií; objem pridelených (získaných) finančných prostriedkov 

určených na financovanie štipendií doktorandov 

2. Zvyšovanie kvality publikačných výstupov doktorandov, podpora ich zapojenia 

do projektovej činnosti pracovísk a realizácie zahraničných mobilít 

Ukazovatele: počet výstupov interných a externých doktorandov zverejnených v karentovaných 

časopisoch a ich podiel z celkového počtu publikačných výstupov zverejnených 

v karentovaných časopisoch; počet výstupov interných a externých doktorandov 
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evidovaných v databázach WoS a Scopus a ich podiel z celkového počtu publikačných 

výstupov zverejnených v databázach WoS a Scopus; počet interných doktorandov 

zapojených do domácich a zahraničných výskumných projektov; počet interných 

doktorandov, ktorí absolvovali zahraničnú mobilitu a ich podiel z celkového počtu 

interných doktorandov 

3. Optimalizácia aktivít odborovej komisie/odborových komisií doktorandského štúdia 

a zlepšovanie spolupráce doktorandov a školiteľov 

Ukazovatele: nové a aktualizované vnútorné predpisy týkajúce sa doktorandského štúdia; výstupy 

publikačnej činnosti doktorandov; počet výstupov doktorandov zverejnených 

v spoluautorstve so školiteľom a ich podiel z celkového počtu výstupov 

 

VaV 4 PODPOROVAŤ ZAPOJENIE ŠTUDENTOV DO TVORIVEJ ČINNOSTI 

 

1. Podpora zapojenia študentov do vedecko-výskumnej činnosti 

Ukazovatele:  počet študentov zapojených do projektovej činnosti pracovísk; realizácia odborných 

a vedeckých podujatí, do organizácie ktorých sú zapojení študenti; počet študentov 

zapojených do realizácie odborných a vedeckých podujatí; počet publikačných 

výstupov študentov 

2. Podpora zapojenia študentov do Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) 

Ukazovatele: realizácia ŠVOČ; počet študentov aktívne zapojených do ŠVOČ; počet školiteľov ŠVOČ 

3. Rozvoj mentoringu v oblasti vedeckých a publikačných aktivít 

Ukazovatele:  realizácia podujatí spojených s mentoringom v oblasti vedeckých a publikačných 

aktivít; počet zapojených mentorov; počet a podiel študentov využívajúcich mentoring 
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STRATEGICKÉ CIELE v oblasti medzinárodných vzťahov 

a vzťahov s verejnosťou 

 

MV1 ROZVÍJAŤ A POSILŇOVAŤ SPOLUPRÁCU S DOMÁCIMI A ZAHRANIČNÝMI 

UNIVERZITAMI A VEDECKO-VÝSKUMNÝMI INŠTITÚCIAMI, ZAPÁJAŤ SA 

DO MEDZINÁRODNÝCH VÝSKUMNÝCH SIETÍ A KONZORCIÍ 

 

1. Posilňovanie vedeckej a výskumnej spolupráce s partnermi na Slovensku a v zahraničí 

Ukazovatele: počet existujúcich a počet nových partnerstiev uzatvorených s partnermi v rámci SR; 

počet existujúcich a nových medzinárodných partnerstiev; členstvo v národných 

a medzinárodných sieťach/konzorciách; podujatia realizované na podporu 

posilňovania vzájomnej spolupráce; zapojenie sa do medzinárodných projektov   

 

MV 2 IMPLEMENTOVAŤ NOVÉ POLITIKY EÚ PRE VZDELÁVANIE A PODPORU VYBRANÝCH 

CIEĽOVÝCH SKUPÍN  

 

1. Nastavenie a prispôsobenie aktivít v oblasti mobilít do virtuálneho priestoru 

v kontexte nového programového obdobia programu Erasmus – Erasmus without 

paper 

Ukazovatele: počet učiteľov a študentov prijatých na mobilitu zo zahraničia (z toho počet prijatých 

na virtuálnu mobilitu); počet vyslaných učiteľov a študentov na mobilitu do zahraničia 

(z toho počet vyslaných na virtuálnu mobilitu) a ich podiel z celkového počtu učiteľov; 

počet prijatých vedecko-výskumných pracovníkov na mobilitu zo zahraničia (z toho 

počet prijatých na virtuálnu mobilitu); počet vyslaných vedecko-výskumných 

pracovníkov na mobilitu do zahraničia (z toho počet vyslaných na virtuálnu mobilitu) 

a ich podiel z celkového počtu vedecko-výskumných pracovníkov; počet učiteľov 

s overenou znalosťou aspoň jedného cudzieho jazyka a ich podiel z celkového počtu 

učiteľov; počet nepedagogických pracovníkov s overenou znalosťou aspoň jedného 

cudzieho jazyka a ich podiel z celkového počtu nepedagogických pracovníkov 

2. Rozširovanie možností študentských a učiteľských mobilít a schopnosti vstupovať aj 

do ďalších medzinárodných mobilitných programov 

Ukazovatele:  počet zmlúv v systéme Erasmus+ Dashboard; počet učiteľov a študentov prijatých 

na mobilitu zo zahraničia mimo siete Erasmus+; počet a podiel vyslaných učiteľov 

a študentov na mobilitu do zahraničia mimo siete Erasmus+; počet prijatých vedecko-

výskumných pracovníkov na mobilitu zo zahraničia mimo siete Erasmus+; počet 

a podiel vyslaných vedecko-výskumných pracovníkov na mobilitu do zahraničia mimo 

siete Erasmus+; počet a podiel učiteľov s overenou znalosťou aspoň jedného cudzieho 

jazyka 
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3. Prehlbovanie vzájomnej podpory študentov (buddy system, peer-learning) a rozvoj 

transverzálnych kompetencií študentov 

Ukazovatele:  profil absolventa; výstupy vzdelávania študijného programu; miera spokojnosti 

zamestnávateľov absolventov; počet študentov zapojených v buddy system 

 

VV1 ROZVÍJAŤ A SYSTEMATICKY PRIPRAVOVAŤ CIELENÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

ZAMERANÉ NA PREZENTOVANIE UNIKÁTNEHO CHARAKTERU FAKULTY 

ZLEPŠIŤ SPOLUPRÁCU S MÉDIAMI A ZÍSKAŤ SPÄTNÚ VÄZBU O DOSAHOCH 

A PRÍNOSE FAKULTY V OBLASTI KULTIVÁCIE VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU 

 

1. Budovanie značky, dobrého mena a imidžu fakulty formou mediálnych vystúpení 

odborníkov (zamestnancov) a podielu na marketingových aktivitách 

Ukazovatele:  zapojenie tvorivých pracovníkov do mediálnych vystúpení; počet mediálnych 

vystúpení tvorivých pracovníkov; archív mediálnych vystúpení; účasť na veľtrhoch 

vzdelávania; účasť na dňoch otvorených dverí; vydávanie newslettera; realizácia 

projektu Alumni 

2. Realizácia marketingových aktivít vo virtuálnom prostredí a prezentácia fakulty 

v prostredí sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) 

Ukazovatele:  vývoj počtu sledovateľov sociálnych sietí; dosah sledovania na sociálnych sieťach; 

návštevnosť webovej stránky FPVaMV UMB; počet nových návštevníkov webovej 

stránky FPVaMV UMB 

 

VV2 AKTÍVNE PRISPIEVAŤ K ROZVOJU TRETIEHO POSLANIA UNIVERZITY 

 

1. Orientovanie vzdelávacej a výskumnej činnosti na aktuálne potreby spoločnosti 

a regiónu 

Ukazovatele:  realizácia vzdelávacích, výskumných a rozvojových projektov orientovaných pre 

potreby verejného sektora (regiónu) a prax 

2. Podpora aktivít zameraných na boj proti extrémizmu a všetkým formám netolerancie 

Ukazovatele: účasť tvorivých pracovníkov na predmetných aktivitách; komunikácia týchto aktivít 

smerom dovnútra i k vonkajšiemu prostrediu; výučba predmetov, ktoré sú obsahovo 

orientované na témy boja proti extrémizmu a všetkým formám netolerancie 
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VV3 PODPOROVAŤ OBČIANSKU ANGAŽOVANOSŤ, SOCIÁLNU ZODPOVEDNOSŤ 

A LOJÁLNOSŤ K HODNOTÁM PLURALIZMU, SLOBODY SLOVA, DEMOKRACIE, 

PRINCÍPOM AKADEMICKEJ SLOBODY VEDENÍM ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV 

K AKTIVITÁM V TEJTO OBLASTI 

AKTÍVNE SPOLUPRACOVAŤ S ORGANIZÁCIAMI VEREJNÉHO A MIMOVLÁDNEHO 

SEKTORA PRI RIEŠENÍ CELOSPOLOČENSKÝCH, CELOŠTÁTNYCH, REGIONÁLNYCH 

A MIESTNYCH PROBLÉMOV 

 

1. Podpora intenzívnej participácie odborníkov z praxe (z oblasti ústredných orgánov 

štátnej správy, samosprávy, mimovládneho sektora) na pedagogickom procese formou 

realizácie odborných prednášok 

Ukazovatele: počet pracovníkov MZVaEZ SR (a iných inštitúcií) zapojených do vzdelávacieho 

procesu; počet prednášok, ktoré sú zabezpečené osobami z externého prostredia  

2. Realizácia a podpora aktivít podporujúcich občiansku angažovanosť a lojálnosť 

k hodnotám slobody, tolerancie, pluralizmu a demokracie 

Ukazovatele: realizácia aktivít orientovaných na budovanie povedomia o demokratických 

hodnotách; účasť zamestnancov na aktivitách podporujúcich rozvoj uvedených hodnôt
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STRATEGICKÉ CIELE v oblasti financovania, investícií a rozvoja 

priestorového, materiálneho a technického vybavenia 

 

FIR 1 ZEFEKTÍVNIŤ TVORBU ZDROJOV A HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI 

S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV 

 

1. Realizácia energetickej a investičnej politiky s cieľom znižovať energetickú náročnosť 

Ukazovatele: výška spotreby energií; objem získaných a vynaložených prostriedkov na znižovanie 

energetickej náročnosti 

2. Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov a modernizácia materiálneho 

a technického vybavenia 

Ukazovatele: súpis zrealizovaných rekonštrukčných prác; súpis modernizovaného materiálneho 

a technického vybavenia; objem finančných prostriedkov vynaložených 

na rekonštrukciu priestorov; objem finančných prostriedkov vynaložených 

na modernizáciu materiálneho a technického vybavenia 

3. Pravidelné vytváranie finančnej rezervy použiteľnej na krytie nepredvídaných nákladov  

Ukazovatele: objem finančných prostriedkov získaných z vlastných zdrojov fakulty; výška 

nerozpočtovaných nákladov fakulty 

4. Podpora a rozvoj podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na špecifiká fakulty 

Ukazovatele: predmet podnikateľskej činnosti; objem finančných prostriedkov získaných 

z podnikateľskej činnosti; ponuka ubytovacích a kongresových služieb
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STRATEGICKÉ CIELE v oblasti politiky ľudského kapitálu  

 

PĽK 1 ZABEZPEČIŤ UDRŽANIE A TRVALÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV  

ZABEZPEČIŤ BUDOVANIE EFEKTÍVNEJ ŠTRUKTÚRY ĽUDSKÝCH ZDROJOV Z HĽADISKA 

AUTONÓMNEHO ROZVOJA, VÝSKUMU A VZDELÁVANIA 

 

1. Optimalizácia vekovej a kvalifikačnej štruktúry tvorivých pracovníkov s cieľom 

zabezpečiť kontinuitu vedecko-pedagogických generácií tak, aby boli zabezpečené 

všetky predpoklady na kvalitné plnenie poslania  

Ukazovatele:  kvalifikačná štruktúra tvorivých pracovníkov; veková štruktúra učiteľov študijných 

programov (priemerný vek a rozpätie); stratégia budovania nástupníctva 

2. Podpora systematického kvalifikačného rastu tvorivých pracovníkov 

Ukazovatele:  plán kvalifikačného rastu tvorivých pracovníkov; vyhodnotenie plánu kvalifikačného 

rastu tvorivých pracovníkov; počet schválených návrhov na udelenie titulu profesor 

vo vedeckej rade (v bežnom roku); počet schválených návrhov na udelenie titulu 

docent vo vedeckej rade (v bežnom roku); počet zastavených habilitačných konaní 

a inauguračných konaní (začatých konaní, ktoré boli vo vedeckej rade neschválené, 

stiahnuté uchádzačom alebo inak zastavené) 

3. Zvyšovanie odborných kompetencií a zručností zamestnancov prostredníctvom 

podpory ďalšieho vzdelávania pedagogických i nepedagogických zamestnancov 

Ukazovatele: počet zamestnancov zapojených do ďalšieho/celoživotného vzdelávania; ponuka 

aktivít zameraných na rozvoj odborných vedomostí, kompetencií a zručností 

zamestnancov 
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ZÁVER 

 

Napĺňanie dlhodobého zámeru sa bude realizovať prostredníctvom formulácie hlavných úloh 

na príslušný kalendárny rok. Ich pravidelné vyhodnocovanie predstavuje spolu s obsahom 

Výročnej správy o činnosti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici čiastkové (priebežné) hodnotenie plnenia dlhodobého zámeru. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 30. júna 2021     

   

 

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA 

                    dekan fakulty 


