
  
 

 

Zápisnica č. 1/2021 
zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

Ekonomickej fakulty  v Banskej Bystrici dňa 7. 6. 2021 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

Č. spisu: EF/1742/2021/101-SD 
Č.zázn.: EF/3904/2021 
 

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2.   Vymenovanie členov Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB 

3.   Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu Verejná ekonomika a manažment 

4. Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu Ekonomika verejného sektora 

5. Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu Ekonomika a manažment malých a stredných 

podnikov 

6. Rôzne  

 

Prítomní: Ing. Kamila Borseková, PhD., RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., Ing. Mária Kanderová, PhD., 

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., Ing. Žaneta Lacová, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. 

Beáta Mikušová Meričková, PhD., prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., prof. Ing. Marta Orviská, PhD., 

PhDr. Mária Spišiaková, PhD., prof. Ing. Ján Závadský, PhD., prof. Ing. Emília Zimková, PhD. 

 

Hostia: Ing. Barbora Mazúrová, PhD., prof. Ing. Hussam Musa, PhD., doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. 

 

Neprítomní: 

 

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

vnútorný systém kvality EF UMB a uviedol program rokovania. Uviedol, že hlasovanie bude prebiehať 

verejne. Zároveň členov kolégia dekana upozornil, že z rokovania bude vyhotovený hlasový záznam. 

Zdôraznil program rokovania a požiadal členov RVSK EF UMB o jeho schválenie.  

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

RVSK EF UMB schválila predložený program rokovania bez pripomienok.  

 

 

 

 



Bod 2 - Vymenovanie členov Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB 

Prof. Krištofík uviedol bod 2. Informoval, že členom RVSK EF UMB, ktorí sú prítomní prezenčne na 

zasadnutí, osobne odovzdal vymenúvacie dekréty. Vymenúvacie dekréty pre členov RVSK EF UMB, ktorí 

boli na zasadnutí pripojení online, budú zaslané vnútornou poštou EF UMB. 

Bod 3 - Schvaľovanie Návrhu na úpravu študijného programu Verejná ekonomika a manažment 

 

Bod 3. uviedol prof. Krištofík a podal informácie o priebehu schvaľovania návrhov na úpravu 

študijných programov. Odovzdal slovo doc. Šebovi, ktorý je garantom ŠP Verejná ekonomika 

a manažment (VEM). Doc. Šebo informoval o zmenách a úpravách v bakalárskom študijnom programe 

VEM v dennej forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na úpravu študijného programu VEM.  

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

V diskusii boli prezentované pripomienky k návrhu na úpravu študijného programu Verejná ekonomika 

a manažment: 

 

RNDr. Hužvár - vzhľadom na vypustenie PVP Demografia z odporúčaného študijného plánu a dôležitosť 

tejto témy pre verejný sektor navrhujeme zaradiť demografickú problematiku do vhodného povinného 

predmetu v rozsahu aspoň 4 prednášok/seminárov alebo rozšírením výmery daného predmetu o 1 

vyučovaciu hodinu týždenne. 

prof. Orviská - posilniť komunikáciu a kooperáciu s kolegami a kolegyňami iných organizačných zložiek 

fakulty a efektívne využívať  vedecko-pedagogickú profiláciu a potenciál zamestnancov 

fakulty.  Predmety spoločného základu ekonomického, právnického  a analytického 

charakteru  zabezpečované tzv. nesmerovými katedrami, ale aj ostatné predmety, vytvorené a 

prednášané na tzv. smerových katedrách v oblasti marketingu, manažmentu, ale aj financií, resp. 

verejných financií modifikovať  s cieľom dosiahnutia zámerov profilácie absolventa navrhovaného bc. 

programu   a vyučovať  v kooperácii s kolegami a kolegyňami, ktorí za predmety zodpovedajú a  historicky 

vytvárajú jeho základy na celofakultnej úrovni.   

Aktualizovať informačné listy predmetov predovšetkým  v oblasti  personálneho zabezpečenia  v súlade 

s momentálnym stavom a potenciálom ich výučby. 

V súvislosti s deklarovaným regionálnym, nie medzinárodným rozmerom navrhovaného programu a 

profiláciou absolventa zvážiť počet ponúkaných predmetov výučby cudzích jazykov (PP 3 predmety, PVP 

6 predmetov, čo je cca 1/3 navrhovaných PVP).  V súlade s trendom internacionalizácie univerzitného 

vzdelávania nekoncentrovať pozornosť na výuku CJ ako takého, ale zvážiť prípravu a ponuku 

predmetu/predmetov v cudzom jazyku v spolupráci s kolegyňami a kolegami z katedry CJ. 

Ing. Lacová - navrhuje zachovať doteraz povinný predmet „Medzinárodné ekonomické vzťahy“ napr. aj 

v podobe PVP. Predmet poskytuje zosystematizované vedomosti o internacionálnom ekonomickom 

prostredí. Ak absolvent „verejnej ekonomiky a manažmentu“ ašpiruje na vyššie pozície vo verejnej správe 

resp. v nadnárodných inštitúciách, kontakt s medzinárodným ekonomickým prostredím je na týchto 

pozíciách intenzívny, čo zvyšuje potrebu vedomostí o medzinárodných ekonomických vzťahoch. Profil 



absolventa v nadnárodnej oblasti je evidentný aj zo zaradenia 6 PVP v oblasti rozvoja jazykových 

kompetencií študenta. Predmet „Medzinárodné ekonomické vzťahy“ navyše patrí do spoločného 

ekonomického základu pre všetky študijné programy na EF UMB. 

Navrhuje doplniť do zoznamu vyučujúcich k predmetu „Základy verejnej politiky“ doc. Martinkovičovú 

z dôvodu, aby v spolupráci s prof. Korimovou vytvorila politologický základ pre špecifické témy odboru 

(predmet Politológia naďalej existuje v ostatných študijných programoch fakulty). 

Navrhuje doplniť do zoznamu vyučujúcich k predmetu „Spoločenský protokol“ doc. Martinkovičovú 

z dôvodu, aby v spolupráci s doc. Vitališovou a Ing. Sýkorovou vytvorila etický základ pre špecifické témy 

odboru (predmet Profesijná etika naďalej existuje v ostatných študijných programoch fakulty). 

Navrhuje implementovať najdôležitejšie doteraz ponúkané poznatky z predmetu „Hospodárska geografia“ 

– napr. doplniť do zoznamu vyučujúcich predmetu „Priestorová ekonomika“ Ing. Orságovú. 

Navrhuje v predmete Správne právo (na základe doterajších skúseností z výučby tohto predmetu) výmeru 

1:1 , nie 0:2. 

Navrhuje v predmete „Pracovné právo“, ktorý je predmetom aj iných študijných programov Bc. stupňa 

štúdia na EF UMB v doterajšej výmere 1:2 - prednášky by boli efektívne zabezpečované pre všetkých 

študentov EF UMB súčasne a semináre by boli špecializované na potreby študijného programu VEM. 

 

prof. Zimková – uviedla , že pri posudzovaní upravovaných (a v budúcnosti zosúlaďovaných) ŠP je 

potrebné predložiť profil absolventa, aby sa dala posúdiť jeho prepojenosť s profilovými predmetmi, 

účtovníctvo by spolu s kvantitatívnymi predmetmi malo byť v prvej polovici bakalárskeho štúdia, poprosila 

o úpravu názvu predmetu Teória a ekonómia služieb 

 

prof. Musová – uviedla, že dáva garantovi ŠP na zváženie zotrvať pri zabezpečovaní predmetov 

Manažment, Marketing, Manažment ľudských zdrojov podľa doterajšieho modelu, bez zmeny.  

 

Zdôvodnenie: 

 Ide o predmety tzv. spoločného základu - povinné predmety na fakultnej úrovni, ktoré sú dlhodobo 

rovnakým spôsobom zabezpečované Katedrou ekonomiky a manažmentu podniku pre študentov 

rôznych študijných programov 1. stupňa štúdia na EF UMB (minimálne na úrovni prednášky), 

semináre môžu mať aplikovaný charakter podľa konkrétneho študijného programu (napríklad 

KCR si semináre zabezpečuje vlastnými silami).  

 Argumentácia v podobe väčšieho dôrazu v obsahu predmetov na verejný sektor v prípade 

navrhovanej zmeny neobstojí, pri porovnaní "nových" informačných listov s pôvodnými došlo k 

minimálnej úprave (aj v návrhu sa uvádza, že "obsahová náplň zostáva v prevažnej miere 

zachovaná", rovnako "zachovaná výmera hodín výučby, počet kreditov".  

 Bolo/je možné prediskutovať a obohatiť obsahovú stránku predmetov s ich aktuálnymi "garantmi" 

v zmysle zdôraznenia špecifík verejného sektora.  

 Participácia vyučujúcich z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja pri zabezpečovaní 

uvedených predmetov sa nevylučuje. 

 

Prof. Krištofík uviedol, že uvedené pripomienky budú zaslané garantovi študijného programu Verejná 

ekonomika a manažment  na zapracovanie. Následne garant študijného programu bude písomne 

informovať predsedu RVSK EF UMB ako zapracoval prezentované pripomienky.  

 



Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na úpravu študijného programu Verejná 

ekonomika a manažment s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 4 – Schvaľovanie Návrhu na úpravu študijného programu Ekonomika verejného sektora

  

 

Bod 4. uviedol prof. Krištofík a odovzdal slovo prof. Mikušovej Meričkovej, ktorá je garantkou ŠP 

Ekonomika verejného sektora (EVS). Prof. Mikušová Meričková podala informácie o úpravách študijného 

programu EVS na inžinierskom stupni štúdia. Zmeny sú navrhované v záujme zachovania prvkov ŠP 

Teritoriálne štúdiá, ktorý ako samostatný ŠP na EF UMB zaniká. 

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

V diskusii boli prezentované pripomienky k návrhu na úpravu študijného programu Ekonomika verejného 

sektora: 

 

Ing. Lacová –  navrhuje doplniť do zoznamu vyučujúcich k predmetu „Makroekonómia 2“ doc. Martina 

Hronca, pretože t.č. participuje na prednáškovej činnosti tohto predmetu. Navrhuje využiť potenciál 

znalostí z oblasti environmentalistiky, ktorými disponuje Ing. Katarína Orságová (zabezpečuje predmet 

Životné prostredie)  napr. pri predmete „Environmentálna ekonómia a politika“. 

 

RNDr. Hužvár – uviedol, že časová dotácia prezenčnej záťaže študenta v infoliste predmetu Metodológia 

výskumu sa nezhoduje s výmerou predmetu v odporúčanom študijnom pláne. Navrhuje realizovať 

predmet vo výmere 2/2 v spolupráci KVEaRR a KKMaIS. Problematiku vyučovanú doteraz v predmete 

Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore plánuje vhodne rozdeliť  do predmetov Metodológia výskumu 

a nového PVP Analytické metódy vo verejnom sektore. 

prof. Orviská – uviedla, že filozofia konfigurácie PVP na programe  (5 predmetov s dotáciou 6 kreditov a 

adekvátnym nastavením kontaktných hodín) je odlišná v porovnaní s návrhom  predloženým pánom prof. 

Musom (6 predmetov PVP s dotáciou 5 kreditov). Toto je strategická otázka pre fakultnú štandardizáciu 

požiadaviek, ktoré by mali spĺňať PVP.  Domnievam sa, že vzhľadom na charakter výučby predmetov a 

ich obsahové zameranie je možné na fakulte stanoviť jednotný systém počtu a kreditovej dotácie skupín 

predmetov, aj keď vzhľadom na zosilnenú pozíciu osoby zodpovednej za program by táto "unifikácia" 

mala byť komunikovaná a odsúhlasená s príslušnými osobami na fakulte v rôznych programoch a 

nevylučujem výnimky takejto potenciálnej unifikácie. Z mojich osobných skúseností z členstva v 

pracovných skupinách medzinárodnej akreditácie  uvádzam, že garant, resp. osoba zodpovedajúca za 

program by mala vysvetliť konfiguráciu predmetov s kreditovou dotáciou.   

Následne v diskusii položila otázku, aký je zmysel  navrhovanej špecializácie, resp. zamerania 

Ekonomika a manažment vo verejnom sektore v novom bloku, keďže  s výnimkou 2 predmetov celej 

ponuky PP a PVP v podstate verne kopíruje  zameranie Ekonomika a manažment verejných služieb, 



keďže aj  v ponuke piatich PVP sú tri predmety, týkajúce sa vybraných troch oblastí verejných služieb 

totožné.  Ekonómiu verejného sektora ja vnímam  širšie, než tri vybrané oblasti verejných služieb, 

ukotvených v PVP. Dávam na zváženie tento prístup konfigurácie predmetov inovovaných blokov, resp. 

nových blokov zameraní predovšetkým z dlhodobého hľadiska. 

Pri prepočte kreditovej dotácie predmetov vychádza na 5 predmetov so 6 kreditmi 30 kreditov. Táto 

skutočnosť znamená, že študenti v podstate pri PVP nemajú právo voľby. Odporúčam rozšíriť ponuku 

PVP so zabezpečením práva voľby pre študentov v tejto skupine predmetov.  

Prof. Krištofík uviedol, že uvedené pripomienky budú zaslané garantovi študijného programu Ekonomika 

verejného sektora na zapracovanie.  Následne garant študijného programu bude písomne informovať 

predsedu RVSK EF UMB ako zapracoval prezentované pripomienky.  

  

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na úpravu študijného programu Ekonomika 

verejného sektora s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5 – Schvaľovanie Návrhu na úpravu študijného programu Ekonomika a manažment malých 

a stredných podnikov 

 

Bod 5. uviedol prof. Krištofík a odovzdal slovo prof. Musovi, ktorý je garantom ŠP Ekonomika 

a manažment malých a stredných podnikov. Prof. Musa informoval o navrhovaných úpravách študijného 

programu EMMSP na inžinierskom stupni štúdia. Zmeny sú navrhované v záujme zachovania prvkov ŠP 

Marketingový manažment podniku, ktorý ako samostatný ŠP na EF UMB zaniká. 

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

V diskusii boli prezentované pripomienky k návrhu na úpravu študijného programu Ekonomika 

a manažment malých a stredných podnikov: 

 

Ing.  Kanderová – navrhla rozšíriť ponuku PVP v jednotlivých blokoch, aby mal študent právo voľby  v  

tejto skupine predmetov. 

  

Ing. Lacová – navrhuje doplniť do zoznamu vyučujúcich predmetu „Kvantitatívny a kvalitatívny výskum“ 

PhDr. Kiku, ktorý participuje na výučbe tohto predmetu. Navrhuje doplniť do zoznamu vyučujúcich 

predmetu „Makroekonómia 2“ Ing. Kollára, Ing. Vallušovú a Ing. Považanovú. Do budúcna prosíme zvážiť 

zahrnutie teoretických aspektov správania sa spotrebiteľov a správania sa podnikov v rôznych trhových 

štruktúrach (tzv. Mikroekonómia 2) v akejkoľvek podobe do študijného plánu 2. stupňa štúdia. 

 

Prof. Krištofík uviedol, že uvedené pripomienky budú zaslané garantovi študijného programu Ekonomika 

a manažment malých a stredných podnikov  na zapracovanie.  Následne garant študijného programu 

bude písomne informovať predsedu RVSK EF UMB ako zapracoval prezentované pripomienky.  



 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na úpravu študijného programu Ekonomika 

a manažment malých a stredných podnikov s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

 

Bod 6 – Rôzne 

 

Prof. Krištofík uviedol, že predpokladaný termín zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB je 

28. 6. 2021 o 13:30 hod. 

 

RNDr. Hužvár  - opýtal sa či neuvažuje o možnosti zverejňovať materiály na rokovanie RVSK EF UMB aj 

nečlenom rady. 

 

Prof. Krištofík - odpovedal, že vedenie EF UMB zvažuje vytvoriť úložisko, kde bude zverejňovať 

relevantné materiály dostupné aj pre nečlenov rady. 

 

 

 

 

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

UMB a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Bc. Darina Janošková, tajomníčka RVSK EF UMB 

 

 

 

Overil:   prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., predseda RVSK EF UMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia RVSK EF UMB 
konaného dňa 7. 6. 2021 

 
 

 

1. Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schválila Návrh na 

úpravu študijného programu Verejná ekonomika a manažment s pripomienkami. 

 

2. Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schválila Návrh na 

úpravu študijného programu Ekonomika verejného sektora s pripomienkami. 

 

3. Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schválila Návrh na 

úpravu študijného programu Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov 

s pripomienkami. 

 

 
    

 

 
 
 
 

     predseda RVSK EF UMB 
      prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.  
 


