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                             Zápisnica č. 10/2022 
                      z kombinovaného zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

                Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici dňa 08.04.2022 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

Č. spisu: EF/88/2022/101 - SD            Č.zázn.:EF/1655/2022 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  

2. Informácia o výsledku hlasovania per rollam  

3. Vymenovanie nového člena Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB 

4. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu cestovný ruch v treťom stupni štúdia 

v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme.  

5. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu cestovný ruch v treťom stupni štúdia 

v anglickom jazyku v dennej forme a externej forme.  

6. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika a manažment  podniku 

v  treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme.  

7. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika a manažment  podniku 

v  treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej forme a externej forme.  

8. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie v  treťom stupni štúdia v 

slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme.  

9. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie v  treťom stupni štúdia v 

anglickom jazyku v dennej forme a externej forme. 

10. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu verejná ekonomika a politika 

v  treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme.  

11. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu verejná ekonomika a politika 

v  treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej forme a externej forme. 

12. Schvaľovanie zdokumentovaných informácií odboru habilitačného a inauguračného konania pre 

odbor HIK ekonomika a manažment podniku 

13. Schvaľovanie zmeny názvu študijného programu  

14. Rôzne 

 

Prítomní:  doc. Ing. Kamila Borseková, PhD., doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD., RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., 

Ing. Mária Kanderová, PhD., prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD., prof. 
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Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., 

Ing. Milan Škarvada, Ing. Martin Timko,  

Hostia: Ing. Barbora Mazúrová, PhD., prof. Ing. Hussam Musa, PhD., doc. Ing. Katarína Vitálišová. PhD. 

Neprítomní: prof. Ing. Marta Orviská, PhD., PhDr. Mária Spišiaková, PhD., prof. Ing. Ján Závadský, PhD., 

Ing. Simona Bartošová 

 

Bod 1 - Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Prof. Krištofík (predseda RVSK EF UMB) privítal všetkých na kombinovanom zasadnutí Rady pre 

vnútorný systém kvality EF UMB a uviedol program rokovania. Zdôraznil program rokovania a požiadal 

členov RVSK EF UMB o jeho schválenie. Zároveň členov rady upozornil, že z rokovania bude vyhotovený 

hlasový záznam.  

Hlasovanie:    Za: 11    Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

RVSK EF UMB schválila predložený program rokovania bez pripomienok.  

 

Bod 2 – Informácia o výsledku hlasovania per rollam 

Ing. Kanderová uviedla, že predseda rady pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „RVSK EF UMB“ ) v súlade so Štatútom RVSK EF 

UMB čl. 6 ods. 8 požiadal členov RVSK EF UMB o per rollam hlasovanie pre potreby schvaľovania 

zápisnice č. 8/2022 z kombinovaného zasadnutia RVSK EF UMB zo dňa 24. 2. 2022 a schvaľovania 

zápisnice č. 9/2022 z kombinovaného zasadnutia RVSK EF UMB zo dňa 25. 2.2022. Hlasovanie sa 

uskutočnilo elektronickou formou prostredníctvom e-mailu v dňoch od 1.03. 2022 do 4.03. 2022. Výsledok 

per rollam hlasovania zápisnice č. 8/2022: kvórum -15; počet odovzdaných hlasov – 12; počet 

odovzdaných hlasov za návrh– 12; počet odovzdaných hlasov proti návrhu – 0; počet odovzdaných hlasov 

členov, ktorí sa zdržali – 0, počet členov, ktorí sa nezúčastnili na hlasovaní- 3. Výsledok per rollam 

hlasovania zápisnice č. 9/2022: kvórum -15; počet odovzdaných hlasov – 13; počet odovzdaných hlasov 

za návrh– 12; počet odovzdaných hlasov proti návrhu – 0; počet odovzdaných hlasov členov, ktorí sa 

zdržali – 0, počet členov, ktorí sa nezúčastnili na hlasovaní- 2.      

   RVSK EF UMB schválila zápisnicu č. 8/2022 a zápisnicu č. 9/2022  z kombinovaného 

zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB dňa 24. 2. a 25. 2. 2022. 

Bod 3 – Vymenovanie člena Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB 

 

Prof. Krištofík otvoril bod 3. Uviedol, že v súvislosti so zmenou na mieste prodekanky pre 

vedeckovýskumnú činnosť prof. Ing. Emílie Zimkovej, PhD.  sa v súlade so Štatútom RVSK EF UMB čl. 

3 ods.4 a ods. 5 stáva podpredsedníčkou RVSK EF UMB prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 
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prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., ktorá bola členkou rady. Za ďalšieho člena RVSK EF UMB  menuje doc. 

Ing. Ľuboša Elexu, PhD.  

 

Bod 4 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu cestovný ruch v treťom 

stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

 

Bod 4. otvorila Ing. Kanderová a  konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

cestovný ruch v treťom stupni štúdia  prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.  predložila interný akreditačný 

spis, ktorý  obsahuje všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom programe podľa článku 

10 smernice 1/2021.  

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP cestovný ruch v slovenskom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky 

k predloženému internému akreditačnému spisu.  

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu 

cestovný ruch v 3. stupni štúdia  v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:    Za: 11     Proti:0      Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu cestovný ruch v treťom 

stupni štúdia v anglickom jazyku  v dennej a externej forme 

 

Bod 5. otvorila Ing. Kanderová a  konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

cestovný ruch v treťom stupni štúdia prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.  predložila interný akreditačný spis, 

ktorý  obsahuje všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom programe podľa článku 10 

smernice 1/2021.  

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP cestovný ruch v anglickom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky 

k predloženému internému akreditačnému spisu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu 

cestovný ruch v 3. stupni štúdia  v anglickom jazyku v dennej forme a externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:   Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 
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Bod 6 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika 

a manažment podniku v treťom stupni štúdia  v slovenskom jazyku v dennej forme a externej 

forme 

 

Bod 6. otvorila Ing. Kanderová a  konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

ekonomika a manažment podniku v  treťom stupni štúdia prof. Ing. Hussam Musa, PhD.  predložil interný 

akreditačný spis, ktorý  obsahuje všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom programe 

podľa článku 10 smernice 1/2021.  

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne 

pripomienky k predloženému internému akreditačnému spisu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu 

ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:   Za: 11     Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 7 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika 

a manažment podniku v treťom stupni štúdia  v anglickom jazyku v dennej forme a externej forme 

 

Bod 7. otvorila Ing. Kanderová a  konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

ekonomika a manažment podniku  v treťom stupni štúdia prof. Ing. Hussam Musa, PhD.  predložil interný 

akreditačný spis, ktorý  obsahuje všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom programe 

podľa článku 10 smernice 1/2021.  

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne 

pripomienky k predloženému internému akreditačnému spisu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu 

ekonomika a manažment podniku v treťom stupni štúdia v anglickom  jazyku v dennej forme a externej 

forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:    Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 
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Bod 8 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie v treťom  

stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

 

Bod 8. otvorila Ing. Kanderová a konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program financie 

v treťom stupni štúdia prof. Ing. Emília Zimková, PhD.  predložila interný akreditačný spis, ktorý  obsahuje 

všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom programe podľa článku 10 smernice 1/2021.  

Na zasadnutí RVSK EF UMB osobu zodpovednú za študijný program zastupoval prof. Ing. Hussam Musa, 

PhD. 

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP financie v slovenskom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky 

k predloženému internému akreditačnému spisu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu 

financie v 3. stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:    Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 9 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie v treťom 

stupni štúdia  v anglickom jazyku v dennej a externej forme  

 

Bod 9. otvorila Ing. Kanderová a konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program financie 

v treťom stupni štúdia prof. Ing. Emília Zimková, PhD.  predložila interný akreditačný spis, ktorý  obsahuje 

všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom programe podľa článku 10 smernice 1/2021.  

Na zasadnutí RVSK EF UMB osobu zodpovednú za študijný program zastupoval prof. Ing. Hussam Musa, 

PhD. 

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP financie v anglickom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky k predloženému 

internému akreditačnému spisu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu 

financie v 3. stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej forme a externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:    Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 10 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu verejná ekonomika 

a politika v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 
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Bod 10. otvorila Ing. Kanderová a   konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

verejná ekonomika a politika v treťom stupni štúdia prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.  predložila 

interný akreditačný spis, ktorý  obsahuje všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom 

programe podľa článku 10 smernice 1/2021.  

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP verejná ekonomika a politika v slovenskom  jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne 

pripomienky k predloženému internému akreditačnému spisu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu verejná 

ekonomika a politika v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:    Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 11 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu verejná ekonomika 

a politika v treťom stupni štúdia  v anglickom  jazyku v dennej a externej forme 

 

Bod 11. otvorila Ing. Kanderová a   konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

verejná ekonomika a politika v treťom stupni štúdia prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.  predložila 

interný akreditačný spis, ktorý  obsahuje všetky požadované zdokumentované informácie o študijnom 

programe podľa článku 10 smernice 1/2021.  

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali o dokumentácii interného 

spisu ŠP verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne 

pripomienky k predloženému internému akreditačnému spisu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu verejná 

ekonomika a politika v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:    Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 12 - Schvaľovanie zdokumentovaných informácií odboru habilitačného a inauguračného 

konania pre odbor HIK ekonomika a manažment podniku 

 

Bod 12. otvorila Ing. Kanderová. Zdokumentované informácie odboru habilitačného 

a inauguračného konania predložil dekan fakulty prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.   
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www.esf.gov.sk                                                   www.minedu.gov.sk                              www.ludskezdroje.gov.sk  

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje    

 

 

Ing. Kanderová následne otvorila diskusiu. V diskusii nezazneli žiadne pripomienky k predloženým 

zdokumentovaným informáciám. 

  

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje predložené zdokumentované informácie odboru 

habilitačného a inauguračného konania pre odbor HIK ekonomika a manažment podniku bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie:    Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 13 – Schvaľovanie zmeny názvu študijného programu  

 

Bod 10. otvorila Ing. Kanderová a uviedla, že zmena názvu študijného programu zahŕňa 

vypustenie číselného identifikátora (2014) z názvu študijného programu.  

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje zmeny názvu študijných programov v zmysle 

vypustenia číselného identifikátora v študijných programoch:  

103141 ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v externej forme 

102884 ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku v dennej forme 

103144 ekonomika a riadenie cestovného ruchu v slovenskom jazyku v dennej forme 

103108 ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku v externej forme 

102909 ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v externej forme 

103150 ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku v externej forme 

103149 cestovný ruch v slovenskom jazyku v externej forme 

103021 cestovný ruch v anglickom jazyku v externej forme 

 

Hlasovanie:    Za: 11      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 14 - Rôzne 

 

Prof. Krištofík poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB 

a rokovanie ukončil.    

       

   prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

         predseda RVSK EF UMB 

 

 

Zapísala: Bc. Darina Janošková, tajomníčka RVSK EF UMB 
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Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 

 
Uznesenie 

 
z kombinovaného zasadnutia RVSK EF UMB 

konaného dňa 08.04. 2022 
 
 
 
1.  Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

cestovný ruch v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
2.  Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

cestovný ruch v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
3.  Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

ekonomika a manažment podniku  v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej 
forme bez pripomienok. 

 
4.  Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

ekonomika a manažment podniku  v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme 
bez pripomienok. 

 
5.  Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

financie  v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
6.  Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

financie  v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
 7. Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

verejná ekonomika a politika  v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 
bez pripomienok. 

 
 8. Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila interný akreditačný spis študijného programu 

verejná ekonomika a politika  v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez 
pripomienok. 

 
9. Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila zdokumentované informácie odboru habilitačného   

    a inauguračného konania pre odbor HIK ekonomika a manažment podniku bez pripomienok. 
 

10. Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schválila zmeny názvu študijných programov bez 
pripomienok. 

 

      103141 ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v externej forme 

      102884 ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku v dennej forme 

      103144 ekonomika a riadenie cestovného ruchu v slovenskom jazyku v dennej forme 

http://www.ludskezdroje.gov.sk/
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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje    

 

 

      103108 ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku v externej forme 

      102909 ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v externej forme 

      103150 ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku v externej forme 

       103149 cestovný ruch v slovenskom jazyku v externej forme 

       103021 cestovný ruch v anglickom jazyku v externej forme 

 

 
 

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

                                                                                              predseda RVSK EF UMB 

http://www.ludskezdroje.gov.sk/

