
  
 

 

Zápisnica č. 2/2021 
zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

Ekonomickej fakulty  v Banskej Bystrici dňa 28. 6. 2021 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

Č. spisu: EF/1742/2021/101-SD 
Č.zázn.:EF/4294/2021 
 

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Schvaľovanie zápisnice zo zasadnutia RVSK EF UMB zo dňa 7. 6. 2021 

3. Vymenovanie osôb zodpovedných za študijné programy EF UMB 

4. Schvaľovanie zoznamu ŠP, ktoré sa budú zosúlaďovať so štandardmi SAAVŠ pre študijný 

program 

5. Informácia o predmetoch spoločného základu v zosúlaďovaných študijných programoch 1. 

stupňa štúdia na EF UMB 

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. 

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. 

 

Ospravedlnení: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. 

 

 

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.  

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

 

RVSK EF UMB schválila predložený program rokovania bez pripomienok.  



 

 

Bod 2 – Schvaľovanie zápisnice zo zasadnutia RVSK EF UMB zo dňa 7. 6. 2021 

 

Prof. Krištofík otvoril bod 2. Uviedol, že v súlade s čl. 16, ods. 5 Štatútu RVSK EF UMB, zápisnicu 

z predchádzajúceho rokovania schvaľuje RVSK na najbližšom zasadnutí. Následne požiadal členov 

RVSK EF UMB o jej schválenie.  

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

 

Bod 3 - Vymenovanie osôb zodpovedných za študijné programy EF UMB 

 

Bod 3. otvoril prof. Krištofík a uviedol zoznam osôb zodpovedných za študijné programy. 

Uvedené osoby sú vymenované dekanom. 

 

prof. Krištofík otvoril diskusiu. V diskusii vystúpila: 

 

PhDr. Spišiaková - opýtala sa, že odkedy sa začnú prijímať študenti na zosúlaďované ŠP.   

prof. Závadský - odpovedal, že zosúlaďované  ŠP sa môžu uskutočňovať od septembra 2022, ak 

zosúlaďované študijné programy preukážu zhodu medzi študijným programom a štandardmi SAAVŠ pre 

študijný program. Pri dodržaní postupu zosúlaďovania študijných programov podľa metodického pokynu 

č. 4/2021 je reálne, že zosúlaďované študijné programy sa začnú uskutočňovať  od septembra 2023. 

 

Bod 4 - Schvaľovanie zoznamu ŠP, ktoré sa budú zosúlaďovať so štandardmi SAAVŠ pre ŠP 

 

Bod 4. otvoril prof. Krištofík. Uviedol, že v súlade s článkom 2 ods. 2  Metodického pokynu č. 

1/2021 na zosúladenie študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných 

konaní na EF UMB predkladá RVSK EF UMB zoznam študijných programov, ktoré sa budú zosúlaďovať 

so štandardmi pre študijný program.   

Prof. Krištofík otvoril diskusiu. V diskusii vystúpila: 
 
prof. Orviská - dala na zváženie rozšírenie  zoznamu zosúlaďovaných študijných  programov v externej 
forme štúdia. Následne uviedla, že v 3. stupni štúdia je  podľa jej názoru potrebné prehodnotiť počet 
zosúlaďovaných študijných programov.  

RNDr. Hužvár - upozornil na duplicitne uvedené názvy ŠP v cudzom jazyku. 

prof. Závadský – uviedol, že študijný program v rôznych jazykových mutáciách a v rôznej forme sa 

považuje za jednu oblasť posudzovania. Štruktúra študijného programu vo všetkých jazykových 

mutáciách a formách výučby musí byť identická.  

 

 



Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Zoznam študijných programov, ktoré sa budú 

zosúlaďovať so štandardmi pre študijný program s pripomienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5 – Informácia o predmetoch spoločného základu v zosúlaďovaných študijných programoch 

1. stupňa štúdia na EF UMB 

 

Bod 5. uviedol prof. Krištofík. Prof. Krištofík predstavil materiál a následne otvoril diskusiu.  

 

V diskusii vystúpila: 

 

prof. Orviská - uviedla, že v informácii o predmetoch spoločného základu jej chýba predmet Financie. 
 
RNDr. Hužvár - uviedol, že financie sú súčasťou každého predmetu. 
 

prof. Musová - pripomenula, že predmet Manažment v 6. semestri by mal zostať vo výučbe 3. semestra. 

 

prof. Krištofík - uviedol, že osoby zodpovedné za študijný program môžu ešte zvážiť zaradenie predmetu 

Financie medzi povinné predmety.  

 

Bod 6 – Rôzne 

 

Prof. Krištofík informoval o termínoch plánovaných zasadnutí Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB: 

 

17.09.2021,15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021,11.03.2021, 7.04.2021. 

 

Ing. Kanderová - informovala, že bola vytvorená webová lokalita SharePoint ako centrálne úložisko 

a informačno-komunikačný kanál  pre EF UMB za účelom spracovania dokumentácie spojenej s procesmi 

zosúlaďovania študijných programov a zosúlaďovania odborov habilitačných konaní a odborov 

inauguračných konaní so štandardmi SAAVŠ. 

 

Prof. Krištofík poďakoval všetkým za účasť na kombinovanom 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 28. 6. 2021 

 
 

 

1. Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

schválila Zoznam študijných programov, ktoré sa budú zosúlaďovať so štandardmi pre študijný 

program s pripomienkami. 

 
    

 

 
 
 
 

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

 

 

 

 


