
  
 

 

                             Zápisnica č. 4/2021 
                      z kombinovaného zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

                Ekonomickej fakulty  v Banskej Bystrici dňa 8. 10. 2021 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

Č. spisu: EF/1742/2021/101-SD            Č.zázn.:EF/5747/2021 
 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  

2. Informácia o výsledku hlasovania per rollam  

3. Schvaľovanie návrhu na úpravu študijného programu ekonomika a manažment podniku v slovenskom 

jazyku v externej forme  

4. Schvaľovanie návrhu na úpravu študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom 

jazyku v dennej forme  

5. Schvaľovanie návrhu na úpravu študijného programu financie v slovenskom jazyku v dennej a v 

externej forme  

6. Schvaľovanie návrhu na úpravu študijného programu financie v anglickom jazyku v dennej a v externej 

forme  

7. Schvaľovanie návrhu na úpravu študijného programu verejná ekonomika a politika v slovenskom v 

dennej a v externej forme  

8. Schvaľovanie návrhu na úpravu študijného programu verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku 

v dennej a v externej forme  

9. Schvaľovanie zoznamu odborov habilitačného konania a odborov inauguračného konania  

10. Rôzne 

 

Prítomní: 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., prof. Ing. Marta Orviská, PhD., 

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

 

Hostia: Ing. Ľuboš Elexa, PhD., doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. 

 

Neprítomní: 

 

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: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

RVSK EF UMB schválila predložený program rokovania bez pripomienok.  

 

 

Bod 2 – Informácia o výsledku hlasovania per rollam 

 

Bod 2. uviedol prof. Krištofík a  odovzdal slovo Ing. Kanderovej. Uviedla, že predseda 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 schválenia zápisnice zo zasadnutia RVSK EF UMB dňa 17.9.2021. Hlasovanie 

sa uskutočnilo elektronickou formou prostredníctvom e-mailu v dňoch od 20. 9. 2021 do 21. 9. 2021.  

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

RVSK EF UMB schválila zápisnicu č. 3/2021 zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 17. 9. 2021. 

 

Bod 3 - Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu ekonomika a manažment podniku 

v slovenskom jazyku v externej forme 

 

Bod 3. uviedol prof. Krištofík a  odovzdal slovo doc. Táboreckej, ktorá je osobou zodpovednou za  

ŠP ekonomika a manažment podniku. Doc. Táborecká informovala o zmenách a úpravách 

v bakalárskom študijnom programe ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v externej 

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

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na úpravu študijného programu ekonomika a manažment 

podniku v slovenskom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky k návrhu na úpravu 

študijného programu ekonomika a manažment podniku. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

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

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 4 - Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu ekonomika a manažment podniku 

v anglickom jazyku v dennej forme 

 

Bod 4. uviedol prof. Krištofík a  odovzdal slovo doc. Táboreckej, ktorá je osobou zodpovednou za  

ŠP ekonomika a manažment podniku. Doc. Táborecká informovala o zmenách a úpravách 



v bakalárskom študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku v dennej forme 

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

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na úpravu študijného programu ekonomika a manažment 

podniku v anglickom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky k návrhu na úpravu 

študijného programu ekonomika a manažment podniku. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

a manažment podniku v anglickom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5 - Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu financie v slovenskom jazyku v dennej 

forme a v externej forme 

 

Bod 5. uviedol prof. Krištofík a odovzdal slovo prof. Zimkovej, ktorá je osobou zodpovednou za 

ŠP Financie. Prof. Zimková podala informácie o zmenách a úpravách študijného programu financie na 3. 

stupni štúdia v dennej aj v externej forme, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na úpravu študijného 

programu financie. 

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na úpravu študijného programu financie v slovenskom 

jazyku. V diskusii odzneli stanoviská od týchto členov: 

 

Ing. Knapková – navrhla zvážiť očíslovanie predmetov Mikroekonómia a Makroekonómia v nadväznosti 

na prvý a druhý stupeň štúdia. 

Z nasledujúcej diskusie vyplynulo, že uvedené predmety sú orientované na vybrané kapitoly z daných 

oblastí súvisiace so zameraním dizertačných prác doktorandov a preto by číselná nadväznosť ich názvov 

na rovnomenné predmety nižších stupňov štúdia pôsobila mätúco.   

RNDr. Hužvár – navrhol zvážiť vynechanie prívlastku „špičkový“ v názvoch predmetov vedeckej časti 

štúdia doktorandského študijného programu – povinný predmet Príspevok špičkovej medzinárodnej 

kvality (JCR, SJR) a PVP Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality publikovaný vo svetovom jazyku v 

zborníku (JCR, SJR) – s odôvodnením, že nie každý príspevok indexovaný v uvedených databázach 

možno považovať za špičkovú medzinárodnú kvalitu a dosiahnutie skutočne špičkovej 

(top).medzinárodnej úrovne výstupov doktorandov sa nám doteraz nedarilo, hoci sme ich výstupy takýmto 

prívlastkom označovali. 

V diskusii bolo vysvetlené, že tento prívlastok sa uvádza aj v akreditačných štandardoch SAAVŠ a tiež 

v Smernici o doktorandskom štúdiu na UMB. Za posúdenie, či daný príspevok predstavuje naozaj 

špičkovú medzinárodnú kvalitu, zodpovedá školiteľ a za kvalitu školiteľa nesie zodpovednosť príslušná 

odborová rada.  



 

Návrh na uznesenie:  

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

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

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 6 - Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu financie v anglickom jazyku v dennej 

forme a v externej forme 

 

Bod 6. uviedol prof. Krištofík a odovzdal slovo prof. Zimkovej, ktorá je osobou zodpovednou za 

ŠP financie. Prof. Zimková podala informácie o zmenách a úpravách študijného programu financie na 3. 

stupni štúdia v dennej aj v externej forme, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na úpravu študijného 

programu financie. 

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na úpravu študijného programu financie v anglickom jazyku. 

V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky k návrhu na úpravu študijného programu financie 

v anglickom jazyku. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

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

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 7 - Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu verejná ekonomika a politika 

v slovenskom jazyku v dennej forme a v externej forme 

 

Bod 7. uviedol prof. Krištofík a odovzdal slovo prof. Mikušová Meričková, ktorá je osobou 

zodpovednou za  ŠP verejná ekonomika a politika. Prof. Mikušová Meričková podala informácie 

o zmenách a úpravách študijného programu verejná ekonomika a politika na 3. stupni štúdia v dennej aj 

v externej forme, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na úpravu študijného programu verejná ekonomika 

a politika. 

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na úpravu študijného programu verejná ekonomika a politika 

v slovenskom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky k návrhu na úpravu študijného 

programu verejná ekonomika a politika v slovenskom jazyku. 

 

Návrh na uznesenie:  



Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na úpravu študijného verejná ekonomika a 

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

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 8 - Schvaľovanie návrhu úpravy študijného programu verejná ekonomika a politika 

v anglickom jazyku v dennej forme a v externej forme 

 

Bod 8. uviedol prof. Krištofík a odovzdal slovo prof. Mikušová Meričková, ktorá je , ktorá je osobou 

zodpovednou za ŠP verejná ekonomika a politika. Prof. Mikušová Meričková podala informácie 

o zmenách a úpravách študijného programu verejná ekonomika a politika na 3. stupni štúdia v dennej aj 

v externej forme, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na úpravu študijného programu verejná ekonomika 

a politika. 

 

Prof. Krištofík poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na úpravu študijného programu verejná ekonomika a politika 

v anglickom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky k návrhu na úpravu študijného 

programu verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na úpravu študijného verejná ekonomika a 

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

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 9 - Schvaľovanie zoznamu odborov habilitačného konania a odborov inauguračného konania 

 

                          Bod 9. uviedol prof. Krištofík. Následne uviedol, že v súlade s článkom 4, ods. 2 Metodického 

pokynu č. 1/2021 na zosúladenie študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov 

inauguračných konaní na EF UMB v Banskej Bystrici predkladá Rade pre vnútorný systém kvality 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici záväzný zoznam odborov habilitačných 

konaní a inauguračných konaní, ktoré sa budú zosúlaďovať so štandardmi SAAVŠ pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.  

 

ekonomika a manažment podniku  

financie 

 

Prof. Krištofík po prezentácii materiálu otvoril diskusiu. Členovia RVSK EF UMB diskutovali 

o personálnom zabezpečení odborov HIK, o  zložení skupiny osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj 

a zabezpečenie kvality odboru a potenciálnom záujme o habilitačné a inauguračné konanie v budúcnosti.  

 



Prof. Krištofík tiež uviedol, že zo strategického hľadiska bude v horizonte dvoch až troch rokov 

prehodnotený počet odborov HIK a v závislosti od vývoja personálneho zabezpečenia môžu byť niektoré 

odbory doplnené resp. môže byť pripravený návrh nového všeobecne zameraného odboru v študijnom 

odbore ekonómia a manažment.  

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Zoznam odborov habilitačného konania 

a inauguračného konania, ktoré sa budú zosúlaďovať so štandardmi SAAVŠ pre habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 8      Proti: 0     Zdržalo sa: 4 

 

 

Bod 10 - Rôzne 

 

Bod 10. uviedol prof. Krištofík a odovzdal slovo Ing. Kanderovej. Ing. Kanderová požiadala 

o preschválenie návrhu úpravy študijného programu manažment a študijného programu podnikové 

manažérske systémy. Prof. Závadsky uviedol, že k opätovnému predloženiu dokumentácie na schválenie 

úprav týchto študijných programov došlo z dôvodu zosúladenia  počtu kreditov povinných predmetov, 

povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov podľa princípov a politík  Vnútorného systému 

kvality UMB, pričom nesúlad bol identifikovaný v procese kontroly žiadosti o predchádzajúci súhlas 

SAAVŠ pred jej vložením do informačného systému SAAVŠ.  

 

Návrh na uznesenie:  

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

manažérske systémy v dennej a v externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Návrh na uznesenie:  

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

v dennej a v externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

        

   prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

         predseda RVSK EF UMB 

 

 

 

Zapísala: Bc. Darina Janošková, tajomníčka RVK EF UMB 

 



 

 
Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 

 
 

Uznesenie 
 

z kombinovaného zasadnutia RVSK EF UMB 
konaného dňa 8. 10. 2021 

 
 

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

úpravu študijného programu ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v externej forme 
bez pripomienok. 

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

úpravu študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku v dennej forme bez 
pripomienok. 

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

úpravu študijného programu financie v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme bez 
pripomienok. 

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

úpravu študijného programu financie v anglickom jazyku v dennej a v externej forme bez pripomienok. 
 
5. Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schválila Návrh na 

úpravu študijného programu verejná ekonomika a politika v slovenskom jazyku v dennej a v externej 
forme bez pripomienok. 

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

úpravu študijného programu verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku v dennej a v externej 
forme bez pripomienok. 

 
7. Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schválila Zoznam 

odborov habilitačného konania a inauguračného konania, ktoré sa budú zosúlaďovať so štandardmi 
SAAVŠ pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov bez pripomienok. 

 
8.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici  preschválila Návrh na 

úpravu študijného programu  podnikové manažérske systémy v dennej a v externej forme bez 
pripomienok. 

 
9.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici  preschválila Návrh na 

úpravu študijného programu  manažment v dennej a v externej forme bez pripomienok. 
 
 
 
 

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

                                                                                              predseda RVSK EF UMB 


