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V	súlade	 s	aktuálne	 platnými	 predpismi	 sa	 Akademický	 senát	 Fakulty	 politických	 vied	
a	medzinárodných	 vzťahov	 Univerzity	 Mateja	 Bela	 v	Banskej	 Bystrici	 (ďalej	 ako	 „AS	 FPVaMV	
UMB“)	 skladá	 z	13	 členov.	 Zamestnaneckú	 časť	 akademickej	 obce	 fakulty	 reprezentuje	 v	AS	
FPVaMV	UMB	8	členov,	zvyšných	5	členov	zastupuje	záujmy	študentskej	časti	akademickej	obce.1	

	
V	prípade	zamestnaneckej	časti	došlo	v	priebehu	roka	2021	k	jednej	personálnej	zmene	

a	v	prípade	študentskej	časti	AS	FPVaMV	UMB	tiež	došlo	v	roku	2021	k	jednej	personálnej	zmene.	
V	zamestnaneckej	časti	AS	FPVaMV	UMB	zaniklo	členstvo	Mgr.	Lívii	Kubičinovej	na	základe	

jej	vlastnej	žiadosti	o	ukončenie	členstva	podľa	časti	I.,	čl.	2,	ods.	8,	písm.	h)	Štatútu,	Rokovacieho	
poriadku	 a	Zásad	 volieb	 do	Akademického	 senátu	 Fakulty	 politických	 vied	 a	medzinárodných	
vzťahov	Univerzity	Mateja	Bela	v	Banskej	Bystrici.	

V	študentskej	 časti	 AS	 FPVaMV	 UMB	 zaniklo	 členstvo	 Mgr.	 Petrovi	 Goldbergerovi	 na	
základe	 úspešného	 ukončenia	 2.	 stupňa	 vysokoškolského	 štúdia	 na	 Fakulte	 politických	 vied	
a	medzinárodných	vzťahov	UMB	podľa	časti	I.,	čl.	2,	ods.	8,	písm.	e)	Štatútu,	Rokovacieho	poriadku	
a	Zásad	 volieb	 do	Akademického	 senátu	 Fakulty	 politických	 vied	 a	medzinárodných	 vzťahov	
Univerzity	Mateja	Bela	v	Banskej	Bystrici.	

V	nadväznosti	na	vyššie	uvedenú	skutočnosť	boli	dňa	16.	decembra	2021	zrealizované	
doplňujúce	 voľby	 člena	 zamestnaneckej	 časti	 a	 člena	 študentskej	 časti	 AS	 FPVaMV	 UMB,	 na	
základe	ktorých	sa	členkou	zamestnaneckej	časti	stala	PhDr.	Dagmar	Nováková,	PhD.	a	členkou	
študentskej	časti	AS	FPVaMV	UMB	sa	stala	Vanesa	Opšenáková.	

		
Čo	sa	týka	zloženia	predsedníctva	AS	FPVaMV	UMB	(funkčné	obdobie	2020-2024),	funkciu	

predsedu	AS	FPVaMV	UMB	aj	 v	roku	2021	zastával	Mgr.	Dávid	Kollár,	PhD.	Vo	výkone	 funkcie	
podpredsedu	AS	FPVaMV	UMB	za	zamestnaneckú	časť	pokračoval	prof.	PhDr.	Peter	Čajka,	PhD.	Vo	
funkcii	podpredsedu	AS	FPVaMV	UMB	za	študentskú	časť	pôsobil	Mgr.	Tomáš	Žipaj.	O	spracovanie	
administratívnej	agendy	sa	v	roku	2021	starala	tajomníčka	senátu	Mgr.	Simona	Kováčová,	PhD.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 
1	Zoznam	členov	AS	FPVaMV	UMB	(funkčné	obdobie	2020	–	2024)	v	roku	2021	sa	nachádza	v	Prílohe	1	
tohto	dokumentu.	
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V	roku	2021	sa	uskutočnili	tri	riadne	zasadnutia	AS	FPVaMV	UMB,	ktoré	sa	konali:	
- 8.	marca	2021,	
- 3.	júna	2021,	
- 22.	novembra	2021,	

na	 ktorých	 sa	 AS	 FPVaMV	 UMB	 venoval	 najmä	 prerokovaniu	 a	schvaľovaniu	
predkladaných	návrhov	v	súlade	s	pôsobnosťou	AS	FPVaMV	UMB,	ktorú	špecifikuje	časť	I.,	čl.	3	
Štatútu,	 Rokovacieho	 poriadku	 a	Zásad	 volieb	 Akademického	 senátu	 Fakulty	 politických	 vied	
a	medzinárodných	 vzťahov	 Univerzity	 Mateja	 Bela	 v	Banskej	 Bystrici,	 ako	 aj	 prerokovaniu	 a	
schvaľovaniu	návrhov	spadajúcich	do	pôsobnosti	AS	FPVaMV	UMB	na	základe	vnútrofakultných	
a	iných	predpisov.	Vzhľadom	na	prebiehajúce	dovolenkové	obdobie	a	letné	prázdniny	členovia	AS	
FPVaMV	UMB	pristúpili	aj	k	jednému	per	rollam	hlasovaniu	v	dňoch	12.-16.7.2021.		

	
V	tejto	súvislosti	AS	FPVaMV	UMB	v	roku	2021:	

1. schválil	 návrh	 Odporúčaných	 študijných	 plánov	 akreditovaných	 študijných	 programov	
uskutočňovaných	FPVaMV	UMB	v	akademickom	roku	2021-2022	(uznesenie	z	8.3.2021)	

2. vzal	 na	 vedomie	 informáciu	 o	 Úprave	 zásad	 prijímacieho	 konania	 na	 akademický	 rok	
2021-2022	(uznesenie	z	8.3.2021)	

3. schválil	 Návrh	 dekana	 na	 doplnenie	 člena	 Vedeckej	 rady	 Fakulty	 politických	 vied	 a	
medzinárodných	vzťahov	UMB	–	doc.	PhDr.	Antona	Hruboňa,	PhD.	(uznesenie	z	3.6.2021)	

4. prerokoval	 schválil	 Výročnú	 správu	 FPVaMV	 UMB	 v	BB	 za	 rok	 2020	 (uznesenie	
z	3.6.2021)	

5. prerokoval	a	schválil	Plán	finančných	prostriedkov	na	rok	2021	(uznesenie	z	3.6.2021)	
6. vzal	na	vedomie	informáciu	o	Vyhodnotení	dlhodobého	zámeru	FPVaMV	UMB	v	Banskej	

Bystrici	na	roky	2017-2020	(uznesenie	z	3.6.2021)	
7. schválil	 Zásady	 prijímacieho	 konania	 na	 akademický	 rok	 2022-2023	 (uznesenie	 z	per	

rollam	hlasovania	od	12.	do	16.7.2021)			
8. prerokoval	a	schválil	Dlhodobý	zámer	Fakulty	politických	vied	a	medzinárodných	vzťahov	

UMB	v	Banskej	Bystrici	na	roky	2021-2026	(uznesenie	z	22.11.2021)	
9. prerokoval	 schválil	 Výročnú	 správu	 FPVaMV	 UMB	 v	BB	 za	 rok	 2020	 (uznesenie	

z	22.11.2021)	
10. vyhlásil	 doplňujúce	 voľby	 člena	 zamestnaneckej	 časti	 a	 člena	 študentskej	 časti	 AS	

FPVaMV(uznesenie	z	22.11.2021)	
a. prerokoval	 a	schválil	 Harmonogram	 doplňujúcich	 volieb	 člena	 zamestnaneckej	

časti	a	člena	študentskej	časti	AS	FPVaMV	(uznesenie	z	22.11.2021)	
b. prerokoval	a	schválil	Volebný	poriadok	doplňujúcich	volieb	člena	zamestnaneckej	

časti	a	člena	študentskej	časti	AS	FPVaMV	(uznesenie	z	22.11.2021)	
c. prerokoval	 a	 schválil	 zloženie	 Volebnej	 komisie	 pre	 doplňujúce	 voľby	 člena	

zamestnaneckej	časti	AS	FPVaMV	a	Volebnej	komisie	pre	doplňujúce	voľby	člena	
študentskej	časti	AS	FPVaMV	(uznesenie	z	22.11.2021)	

11. prerokoval	 a	schválil	 Správu	 o	činnosti	 AS	 FPVaMV	 UMB	 za	 rok	 2020	 (uznesenie	
z	22.11.2021)	
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Vychádzajúc	 z	uvedeného	 je	 zrejmé,	 že	 aj	 v	roku	 2021	 bola	 činnosť	 AS	 FPVaMV	 UMB	
spojená	 s	rôznym	 spektrom	 otázok,	 ktorým	 sa	 senátori	 venovali	 na	 svojich	 zasadnutiach.	
Každému	členovi	AS	FPVaMV	UMB	patrí	veľká	vďaka	za	spoluprácu	a	súčinnosť	pri	rozhodovaní,	
ako	 aj	 ochotu	 zúčastňovať	 sa	 a	podieľať	 sa	 na	 organizácii	 zasadnutí	 AS	 FPVaMV	 prezenčnou	
formou	 aj	 prostredníctvom	 online	 platforiem,	 ktorých	 využitie	 si	 toto	 obdobie	 koronakrízy	
vyžadovalo	vo	veľkej	miere.		

Zároveň	sa	chcem	poďakovať	členom	vedenia	fakulty,	ktorí	sa	aj	v	roku	2021	zúčastňovali	
na	jednotlivých	zasadnutiach	a	prispievali	k	ich	úspešnému	priebehu.	
	

V	Banskej	Bystrici	15.	novembra	2022	

	

................................................................	
Mgr.	Dávid	Kollár,	PhD.	

predseda	AS	FPVaMV	UMB	
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PRÍLOHA	č.	1:	
	

ZOZNAM	ČLENOV	Akademického	senátu		
Fakulty	politických	vied	a	medzinárodných	vzťahov		

Univerzity	Mateja	Bela	v	Banskej	Bystrici	(funkčné	obdobie	2020-2024)	
v	roku	2021	

	
ZAMESTNANECKÁ	ČASŤ	

prof.	PhDr.	Peter	ČAJKA,	PhD.	 podpredseda		
AS	FPVaMV	

	

PhDr.	Juraj	KALICKÝ,	PhD.	 	 	

Mgr.	Dávid	KOLLÁR,	PhD.	 predseda	
AS	FPVaMV	

	

prof.	PhDr.	Ján	KOPER,	PhD.	 	 	

Mgr.	Simona	KOVÁČOVÁ,	PhD.	 tajomníčka	
AS	FPVaMV	UMB	

	

Mgr.	Lívia	KUBIČINOVÁ	 	 do	31.8.2021	
Mgr.	Jozef	Michal	MINTAL,	PhD.	 	 	
PhDr.	Dagmar	NOVÁKOVÁ,	PhD.	 	 od	16.12.2021	
Mgr.	Róbert	VANCEL,	PhD.	 	 	

ŠTUDENTSKÁ	ČASŤ	
Bc.	Peter	GOLDBERGER	 	 do	1.6.2021	
Bc.	Barbara	LUKÁCSOVÁ	 	 	
Zuzana	MICHALKOVÁ	 	 	
Lukáš	NAGY	 	 	
Vanesa	OPŠENÁKOVÁ	 	 od	16.12.2021	

Mgr.	Tomáš	ŽIPAJ	 podpredseda	
AS	FPVaMV	UMB	

	

	


