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                             Zápisnica č. 9/2022 
                      z kombinovaného zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

                Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici dňa 25.02.2022 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

Č. spisu: EF/88/2022/101 - SD            Č.zázn.:EF/659/2022 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  

2. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu verejná ekonomika a manažment v 

bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme.  

3. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika a riadenie cestovného 

ruchu v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme.  

4. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika a manažment malých a 

stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme.  

5. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika a manažment malých a 

stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v externej forme. 

6. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika verejného sektora v 

inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme.  

7. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie, bankovníctvo a 

investovanie v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme.  

8. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie, bankovníctvo a 

investovanie v inžinierskom stupni v anglickom jazyku v dennej forme.  

9. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu podnikové manažérske systémy v 

inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

10. Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu podnikové manažérske systémy v 

inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v externej forme.  

11. Rôzne 

 

Prítomní:  Ing. Simona Bartošová, doc. Ing. Kamila Borseková, PhD., RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., Ing. 

Mária Kanderová, PhD., prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD., prof. Ing. 

Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., 

PhDr. Mária Spišiaková, PhD., Ing. Milan Škarvada, prof. Ing. Ján Závadský, PhD., prof. Ing. Emília 

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

PhD. 

 

Neprítomní: prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ing. Martin Timko 

 

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 kolégia dekana upozornil, že z rokovania bude 

vyhotovený hlasový záznam.  

Hlasovanie:  

Za: 13    Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

RVSK EF UMB schválila predložený program rokovania bez pripomienok.  

 

Bod 2 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu verejná ekonomika a 

manažment v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

Bod 2. otvorila Ing. Kanderová a  konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

verejná ekonomika a manažment doc. Ing. Katarína Vitálišová, 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 a ekonomika a manažment. Prof. Maráková pripomienkovala indikované povolania 

uvedené v opise študijného programu.  Dr. Hužvár otvoril diskusiu k podmienkam uznávania študijných 

povinností v zosúlaďovanom študijnom pláne. V diskusii boli prezentované formálne pripomienky 

k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  Doc. Vitálišová akceptovala   vznesené 

pripomienky a uviedla, že zdokumentované informácie interného akreditačného spisu upraví podľa 

prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

ekonomika a manažment v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme s pripomienkami. 

 

Hlasovanie: Za: 13      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 
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Bod 3 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika a riadenie 

cestovného ruchu v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

Bod 3. otvorila Ing. Kanderová a  konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

ekonomika a riadenie cestovného ruchu 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 

akreditačného spisu ŠP ekonomika a riadenie cestovného ruchu. V diskusii boli prezentované formálne 

pripomienky k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  Prof. Maráková 

akceptovala   vznesené pripomienky a uviedla, že zdokumentované informácie interného akreditačného 

spisu upraví podľa prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 4 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika 

a manažment malých a stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej 

forme 

 

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

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v dennej forme štúdia  prof. Ing. Zdenka Musová, 

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 

akreditačného spisu ŠP ekonomika manažment malých a stredných podnikov. V diskusii boli 

prezentované formálne pripomienky k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  

Prof. Musová akceptovala   vznesené pripomienky a uviedla, že zdokumentované informácie interného 

akreditačného spisu upraví podľa prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  
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Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje interný akreditačný spis študijného programu 

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku 

v dennej forme s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 5 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika 

a manažment malých a stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v externej 

forme 

 

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

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v externej forme štúdia  prof. Ing. Zdenka Musová, 

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 

akreditačného spisu ŠP ekonomika manažment malých a stredných podnikov. V diskusii boli 

prezentované formálne pripomienky k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  

Prof. Musová akceptovala   vznesené pripomienky a uviedla, že zdokumentované informácie interného 

akreditačného spisu upraví podľa prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku 

v externej forme s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 6 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu ekonomika verejného 

sektora v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

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

ekonomika verejného sektora  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 

akreditačného spisu ŠP ekonomika verejného sektora. Prof. Maráková pripomienkovala indikované 
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povolania uvedené v opise študijného programu. V diskusii boli prezentované formálne pripomienky 

k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  Prof. Mikušová akceptovala   vznesené 

pripomienky a uviedla, že zdokumentované informácie interného akreditačného spisu upraví podľa 

prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

ekonomika verejného sektora v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0    Zdržalo sa: 1 

 

Bod 7 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie, bankovníctvo 

a investovanie v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

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

financie, bankovníctvo a investovanie v slovenskom jazyku   prof. Ing. Marta Orviská, 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 

akreditačného spisu ŠP financie, bankovníctvo a investovanie.  V diskusii boli prezentované formálne 

pripomienky k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  Prof. Musa uviedol, že    

vznesené pripomienky bude komunikovať osobe zodpovednej za študijný program prof. Orviskej a  

zdokumentované informácie interného akreditačného spisu upravia podľa prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

financie, bankovníctvo a investovanie v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 13      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 8 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu financie, bankovníctvo 

a investovanie v inžinierskom stupni v anglickom jazyku v dennej forme 
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Bod 8. otvorila Ing. Kanderová a    konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku prof. Ing. Marta Orviská, 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 zastupoval prof. Ing. 

Hussam Musa, PhD. 

 

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

akreditačného spisu ŠP financie, bankovníctvo a investovanie.  V diskusii boli prezentované formálne 

pripomienky k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  Prof. Musa uviedol, že    

vznesené pripomienky bude komunikovať osobe zodpovednej za študijný program prof. Orviskej a  

zdokumentované informácie interného akreditačného spisu upravia podľa prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

financie, bankovníctvo a investovanie v inžinierskom stupni v anglickom jazyku v dennej forme 

s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 13      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 9 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu podnikové manažérske 

systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

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

podnikové manažérske systémy v dennej forme štúdia prof. Ing. Ján Závadský, 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 

akreditačného spisu ŠP podnikové manažérske systémy. V diskusii boli prezentované formálne 

pripomienky k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  Prof. Závadský 

akceptoval   vznesené pripomienky a uviedol, že zdokumentované informácie interného akreditačného 

spisu upraví podľa prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

podnikové manažérske systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

s pripomienkami.  

 

Hlasovanie:  
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Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 10 - Schvaľovanie interného akreditačného spisu študijného programu podnikové 

manažérske systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v externej forme 

 

Bod 10. otvorila Ing. Kanderová a    konštatovala, že osoba zodpovedná za študijný program 

podnikové manažérske systémy v dennej forme štúdia prof. Ing. Jám Závadský, 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 

akreditačného spisu ŠP podnikové manažérske systémy. V diskusii boli prezentované formálne 

pripomienky k zdokumentovaným informáciám interného akreditačného spisu.  Prof. Závadský 

akceptoval   vznesené pripomienky a uviedol, že zdokumentované informácie interného akreditačného 

spisu upraví podľa prezentovaných pripomienok.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

podnikové manažérske systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v externej forme 

s pripomienkami.  

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 11 - Rôzne 

 

Bod 11 uviedla Ing. Kanderová a požiadala osoby zodpovedné za prezentované študijné programy, aby 

zdokumentované informácie v internom akreditačnom spise upravili podľa vznesených pripomienok do 

4.3. 2022.  

 

Prof. Krištofík uviedol, že predpokladaný termín ďalšieho zasadnutia RVSK EF UMB je 8. 4. 2022. 

 

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 25.02. 2022 

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

verejná ekonomika a manažment v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 
s pripomienkami. 

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

ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 
s pripomienkami. 

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

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku 
v dennej forme s pripomienkami. 

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

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku 
v externej forme s pripomienkami. 

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

ekonomika verejného sektora v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 
s pripomienkami. 

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

financie, bankovníctvo a investovanie v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 
s pripomienkami. 

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

financie, bankovníctvo a investovanie v inžinierskom stupni v anglickom jazyku v dennej forme 
s pripomienkami. 

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

podnikové manažérske systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 
s pripomienkami. 

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

podnikové manažérske systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v externej forme 
s pripomienkami. 

 
 

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

                                                                                              predseda RVSK EF UMB 

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

