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PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA Akademického senátu 
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
v roku 2019 

 
  

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 AS FPVaMV UMB nedošlo v roku 2019 k žiadnym 

personálnym zmenám.  
 
Študentská časť AS FPVaMV UMB mala od začiatku roka 2019 odlišné personálne zloženie 

v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom. Táto skutočnosť súvisela s personálnymi 
zmenami (zánikom členstva), ku ktorým došlo ešte v roku 2018, v dôsledku čoho boli 11. 
decembra 2018 zrealizované doplňujúce voľby členov študentskej časti AS FPVaMV UMB. Na 
základe ich výsledkov sa súčasťou študentskej časti AS FPVaMV UMB stali Tomáš Čekme a Mgr. 
Róbert Vancel. 

 
Vzhľadom na to, že v sledovanom roku Tomáš Čekme úspešne ukončil 1. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania, jeho členstvo v AS FPVaMV UMB bolo na základe žiadosti 
pozastavené podľa časti I., čl. 2, ods. 7 Štatútu, Rokovacieho poriadku a Zásad volieb 
do Akademického senátu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici odo dňa, ktorý nasledoval hneď po dni riadneho skončenia štúdia. Členstvo 
menovaného bolo obnovené dňom, keď sa stal opäť členom študentskej časti akademickej obce 
FPVaMV UMB, za ktorú bol zvolený do funkcie člena AS FPVaMV UMB.  

 

V roku 2019 došlo v prípade študentskej časti AS FPVaMV UMB aj k zániku jedného 

členstva, ktoré sa týkalo Mgr. Dominiky Cevárovej, PhD. Úspešným ukončením doktorandského 

štúdia bolo jej členstvo ukončené 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 5. novembra 2019 zrealizované 

doplňujúce voľby člena študentskej časti AS FPVaMV UMB, na základe ktorých sa členkou 

študentskej časti AS FPVaMV UMB stala Mgr. Kristína Kiššová. 

 

Čo sa týka zloženia predsedníctva AS FPVaMV UMB, funkciu predsedníčky AS FPVaMV 

UMB aj v roku 2019 zastávala Mgr. Lenka Štefániková, PhD. Vo výkone funkcie podpredsedníčky 

AS FPVaMV UMB za zamestnaneckú časť pokračovala Mgr. Lucia Husenicová, PhD. Do funkcie 

podpredsedu AS FPVaMV UMB za študentskú časť bol 11. marca 2019 zvolený Mgr. Róbert Vancel, 

ktorý nahradil v tejto funkcii Mgr. Barboru Kollárovú, PhD. (z dôvodu zániku jej členstva v AS 

FPVaMV UMB v roku 2018). O spracovanie administratívnej agendy sa v roku 2019 staral 

tajomník senátu, Mgr. Dávid Kollár, PhD. 

 

                                                           
1 Zoznam členov AS FPVaMV UMB v roku 2019 sa nachádza v prílohe tohto dokumentu. 
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ČINNOSŤ Akademického senátu 
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
v roku 2019 

 

 

V roku 2019 sa uskutočnilo päť riadnych zasadnutí AS FPVaMV UMB (11. marec 2019, 17. 

apríl 2019, 7. máj 2019, 9. júl 2019, 15. október 2019), 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. 

 

V tejto súvislosti AS FPVaMV UMB v roku 2019: 

1. prerokoval a schválil návrh dekana na vymenovanie Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Nečasa, PhD., 
MBA do funkcie prodekana pre vedu, výskum a rozvoj (uznesenie zo 17. apríla 2019) 

2. prerokoval a schválil návrh dekana na vymenovanie doc. PhDr. Mareka Syrného, PhD. 
do funkcie člena Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (uznesenie zo 17. apríla 2019) 

3. prerokoval a schválil Plán finančných prostriedkov FPVaMV UMB na rok 2019 a Rozpočet 
príjmov a výdavkov (dotačných, nedotačných zdrojov) na rok 2019 (uznesenie zo 7. mája 
2019) 

4. prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení za rok 2018 (uznesenie zo 7. mája 
2019) 

5. prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti za rok 2018 (uznesenie z 9. júla 2019) 
6. prerokoval a schválil návrh študijných programov uskutočňovaných na FPVaMV UMB 

v akademickom roku 2019 – 2020 a zmeny študijných plánov týchto študijných 
programov (uznesenie z 11. marca 2019) 

7. prerokoval a schválil podmienky prijatia na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných FPVaMV UMB, ktoré boli súčasťou Zásad prijímacieho konania 
na akademický rok 2020 – 2021 (uznesenie z 9. júla 2019) 

8. zvolil zástupcu FPVaMV UMB (doc. Mgr. Jaroslava Ušiaka, PhD.) do Rady vysokých škôl 
Slovenskej republiky (uznesenie zo 17. apríla 2019)  

 
Okrem vyššie uvedeného sa AS FPVaMV UMB v roku 2019 venoval príprave a realizácii 

niekoľkých doplňujúcich volieb. 
 
V prvom prípade išlo o doplňujúce voľby člena zamestnaneckej časti Akademického 

senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej ako „AS UMB“). Dôvodom realizácie týchto 
doplňujúcich volieb bol zánik členstva prof. PhDr. Petra Terema, PhD. v AS UMB podľa časti I., čl. 
2, ods. 5, písm. b) Štatútu, Rokovacieho poriadku a Zásad volieb do Akademického senátu 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 
Tieto doplňujúce voľby sa uskutočnili 3. apríla 2019, pričom ich priebeh a organizáciu 

zabezpečovala volebná komisia v zložení: Mgr. Lívia Kubičinová (predsedníčka volebnej komisie), 
PhDr. Martina Bolečeková, PhD. (členka volebnej komisie) a doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. (člen 
volebnej komisie). Na základe výsledkov týchto doplňujúcich volieb sa členkou zamestnaneckej 
časti AS UMB stala PhDr. Martina Bolečeková, PhD. 
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Ďalšie doplňujúce voľby sa uskutočnili 5. novembra 2019. Išlo o doplňujúce voľby člena 

študentskej časti AS UMB, ktoré bolo nevyhnutné zrealizovať z dôvodu zániku členstva Mgr. Lucie 
Kaščákovej, ktorá v AS UMB reprezentovala študentskú časť akademickej obce FPVaMV UMB. Jej 
členstvo zaniklo riadnym skončením druhého stupňa štúdia podľa časti I., čl. 2, ods. 5, písm. e) 
Štatútu, rokovacieho poriadku a zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Tieto doplňujúce voľby riadila a organizovala volebná komisia v zložení: Mgr. 
Róbert Vancel (predseda volebnej komisie), Bc. Tomáš Čekme (člen volebnej komisie) a Bc. Tomáš 
Žipaj (člen volebnej komisie). Ako vyplýva z výsledkov týchto doplňujúcich volieb, do funkcie 
člena študentskej časti AS UMB bol študentskou časťou akademickej obce FPVaMV UMB zvolený 
Mgr. Martin Mancoš. 

 
Spomínaná volebná komisia zodpovedajúca za priebeh doplňujúcich volieb člena 

študentskej časti AS UMB, organizovala a riadila aj doplňujúce voľby člena študentskej časti AS 
FPVaMV UMB, ktoré boli realizované v rovnakom termíne, tzn. 5. novembra 2019. Ako už bolo 
spomenuté, dôvodom uskutočnenia týchto doplňujúcich volieb bol zánik členstva Mgr. Dominiky 
Cevárovej, PhD. (k 22. augustu 2019) 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. Študentská časť akademickej obce FPVaMV 
UMB zvolila v týchto doplňujúcich voľbách do funkcie členky študentskej časti AS FPVaMV UMB 
Mgr. Kristínu Kiššovú. 
 

*** 
 

Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že aj v roku 2019 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. 
Som rada, že naše zasadnutia sprevádzala pozitívna atmosféra založená na rešpekte a úcte 
zúčastnených a diskutujúcich. Ďakujem nielen za dôstojný priebeh, ale aj za rozvahu, zodpovedný 
prístup, konštruktívne pripomienky, podnetné návrhy, trpezlivosť, energiu a čas venovaný 
aktivitám AS FPVaMV UMB. Každý z členov si zaslúži ocenenie za vynaložené úsilie a prácu 
vykonávanú nad rámec pracovných povinností a úloh. 

Zároveň vyjadrujem poďakovanie aj členom vedenia fakulty, ktorí sa aj v roku 2019 
zúčastňovali na jednotlivých zasadnutiach a prispievali k ich úspešnému priebehu. 
 

V Banskej Bystrici 16. októbra 2020 

 

................................................................ 
Mgr. Lenka Štefániková, PhD. 

predsedníčka AS FPVaMV UMB 
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PRÍLOHA: 
 

ZOZNAM ČLENOV Akademického senátu  
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  
v roku 2019 

 
 
 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
PhDr. Martina BOLEČEKOVÁ, PhD.   

Mgr. Lucia HUSENICOVÁ, PhD. 
podpredsedníčka 
AS FPVaMV UMB 

 

PhDr. Juraj KALICKÝ, PhD.   
doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., EMBA   

Mgr. Dávid KOLLÁR, PhD. 
tajomník 
AS FPVaMV UMB 

 

Mgr. Lívia KUBIČINOVÁ   
doc. PhDr. Marek SYRNÝ, PhD.   

Mgr. Lenka ŠTEFÁNIKOVÁ, PhD. 
predsedníčka 
AS FPVaMV UMB 

 

ŠTUDENTSKÁ ĆASŤ 

Mgr. Dominika CEVÁROVÁ 
 členstvo ukončené  

22. augusta 2019 
Bc. Tomáš ČEKME   
Bc. Nicolas LÁNG   

Mgr. Róbert VANCEL 
podpredseda 
AS FPVaMV UMB 

 

Bc. Tomáš ŽIPAJ   
 


