
  
 

 

                             Zápisnica č. 5/2021 
                      z kombinovaného zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

                Ekonomickej fakulty UMB dňa 15. 10. 2021 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

Č. spisu: EF/1742/2021/101-SD            Č.zázn.:EF/5877/2021 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  

2. Informácia o výsledku hlasovania per rollam  

3. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program cestovný ruch v bakalárskom stupni v slovenskom 

jazyku v dennej forme  

4. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program manažment v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku 

v dennej a externej forme  

5. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program verejná ekonomika a manažment v bakalárskom stupni 

v slovenskom jazyku v dennej forme  

6. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom 

stupni v slovenskom jazyku v dennej forme  

7. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom 

stupni v slovenskom jazyku v dennej forme  

8. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika verejného sektora v inžinierskom stupni v 

slovenskom jazyku v dennej forme  

9. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie bankovníctvo a investovanie v inžinierskom 

stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

10. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie bankovníctvo a investovanie v inžinierskom 

stupni v anglickom jazyku v dennej forme  

11. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program podnikové manažérske systémy v inžinierskom stupni 

v slovenskom jazyku v dennej a externej forme  

12. Schvaľovanie návrhu na úpravu inžinierskeho študijného programu ekonomika a manažment malých 

a stredných podnikov v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme  

13. Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu cestovný ruch v slovenskom 

jazyku v dennej a externej forme  

14. Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu cestovný ruch v anglickom 

jazyku v dennej a externej forme  

15. Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu ekonomika a manažment 

podniku v slovenskom jazyku v dennej a externej forme  

16. Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu ekonomika a manažment 

podniku v anglickom jazyku v dennej a externej forme  

17. 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: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD., doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD., doc. JUDr. Ing. Ján 

Šebo, PhD., prof. Ing. Hussam Musa, 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 odovzdal slovo Ing. Kanderovej. Ing. Kanderová zdôraznila program 

rokovania a požiadala 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 

 

Ing. Kanderová 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 8.10.2021. Hlasovanie sa uskutočnilo elektronickou formou 

prostredníctvom e-mailu dňa 11.10.2021.  

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

RVSK EF UMB schválila zápisnicu č. 4/2021 zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

Ekonomickej fakulty UMB dňa 8.10. 2021. 

 

Bod 3 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program cestovný ruch v bakalárskom stupni v 

slovenskom jazyku v dennej forme 

 

Bod 3. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo doc. Pompurovej ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP cestovný ruch. Doc. Pompurová podala informácie o bakalárskom študijnom programe cestovný 

ruch v slovenskom jazyku v dennej forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového 

ŠP cestovný ruch. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. V diskusii neboli položené žiadne 

otázky a pripomienky. 



 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program cestovný ruch 

v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 4 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program manažment v bakalárskom stupni v 

slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

 

Bod 4. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo doc. Veselovskej, ktorá je osobou 

zodpovednou za ŠP manažment. Doc. Veselovská podala informácie o bakalárskom študijnom programe 

manažment v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na 

vytvorenie nového ŠP. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu.  

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na vytvorenie nového ŠP manažment v slovenskom jazyku. 

V diskusii neboli navrhnuté vážne pripomienky k prezentovaným materiálom. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program manažment 

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

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program verejná ekonomika a manažment 

v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

Bod 5. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo doc. Šebovi,  ktorý je osobou zodpovednou za 

ŠP verejná ekonomika a manažment. Doc. Šebo podal informácie o bakalárskom študijnom programe 

verejná ekonomika a manažment v slovenskom jazyku v dennej forme štúdia, ktoré sú uvedené v 

materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu.  

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na vytvorenie nového ŠP verejná ekonomika a manažment 

v slovenskom jazyku. V diskusii boli navrhnuté pripomienky:  

 

Ing. Kanderová - pripomenula, že pri predmetoch Ekonomika a financovanie podniku a Účtovníctvo vo 

verejnom sektore musia byť uvedené mená osôb, ktoré ho budú zabezpečovať. Profilové predmety musia 

zabezpečovať osoby s titulom docent alebo profesor. 

 



Ing. Knapková - uviedla, že v profile absolventa je zle uvedený názov ŠP. 

 

Doc. Šebo uviedol, že vznesené pripomienky zapracuje do návrhu na nový študijný program verejná 

ekonomika a manažment.   

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program verejná ekonomika 

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

 

Hlasovanie:  

Za: 12      Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 6 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie, bankovníctvo a investovanie 

bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

Bod 6. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Krištofíkovi,  ktorý je osobou zodpovednou 

za ŠP financie, bankovníctvo a investovanie. Prof. Krištofík podal informácie o bakalárskom študijnom 

programe financie, bankovníctvo a investovanie v slovenskom jazyku v dennej forme štúdia, ktoré sú 

uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na vytvorenie nového študijného programu financie, 

bankovníctvo a investovanie v slovenskom jazyku. V diskusii neboli položené žiadne otázky 

a pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program financie, , 

bankovníctvo a investovanie v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 7 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a riadenie cestovného ruchu 

v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

 

Bod 7. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Marákovej,  ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP ekonomika a riadenie cestovného ruchu. Prof. Maráková podala informácie o inžinierskom 

študijnom programe ekonomika a riadenie cestovného ruchu v slovenskom jazyku v dennej forme štúdia, 

ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 



Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na vytvorenie nového študijného programu ekonomika 

a riadenie cestovného ruchu v slovenskom jazyku. V diskusii neboli prezentované vážne pripomienky k 

návrhu na vytvorenie nového študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program ekonomika 

a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 8 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika verejného sektora v 

inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme  

 

Bod 8. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Mikušovej Meričkovej, ktorá je osobou 

zodpovednou za ŠP ekonomika verejného sektora. Prof. Mikušová Meričková podala informácie o 

inžinierskom študijnom programe ekonomika verejného sektora v slovenskom jazyku v dennej forme 

štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na nový študijný program ekonomika verejného sektora 

v slovenskom jazyku. V diskusii bola navrhnutá pripomienka: 

 

Ing. Kanderová - opýtala sa, či môže byť pri profilových predmetoch uvedených viac osôb 

zabezpečujúcich daný predmet. 

Prof. Závadský – odporučil, aby profilové predmety mali uvedenú jednu osobu, ktorá ich bude 

zabezpečovať. V zátvorke môžu byť uvedení ďalší docenti a profesori, ktorí sa podieľajú na 

zabezpečovaní daného profilového predmetu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program ekonomika 

verejného sektora v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme s pripomienkou. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 9 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie, bankovníctvo a investovanie 

inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme 

                           

Bod 9. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Orviskej,  ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP financie, bankovníctvo a investovanie. Prof. Orviská podala informácie o inžinierskom študijnom 

programe financie, bankovníctvo a investovanie v slovenskom jazyku v dennej forme štúdia, ktoré sú 

uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP. 

 



Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu.  

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na vytvorenie nového študijného programu financie, 

bankovníctvo a investovanie v slovenskom jazyku. V diskusii neboli navrhnuté vážne pripomienky 

k prezentovaným materiálom. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program financie, 

bankovníctvo a investovanie v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 10 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie, bankovníctvo a investovanie 

inžinierskom stupni v anglickom jazyku v dennej forme 

                         

 Bod 10. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Orviskej,  ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP financie, bankovníctvo a investovanie. Prof. Orviská podala informácie o inžinierskom študijnom 

programe financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku v dennej forme štúdia, ktoré sú 

uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. V diskusii neboli položené žiadne 

otázky a pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program financie, 

bankovníctvo a investovanie v inžinierskom stupni v anglickom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 11 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program podnikové manažérske systémy v 

inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

 

Bod 11. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Závadskému, ktorý je osobou 

zodpovednou za ŠP podnikové manažérske systémy. Prof. Závadský podal informácie o inžinierskom 

študijnom programe podnikové manažérske systémy v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na vytvorenie nového študijného programu podnikové 

manažérske systémy v  slovenskom jazyku. V diskusii neboli navrhnuté vážne pripomienky 

k prezentovaným materiálom. 

 



Návrh na uznesenie:  

Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB schvaľuje Návrh na nový študijný program podnikové 

manažérske systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

 

Bod 12 - Schvaľovanie návrhu na úpravu inžinierskeho študijného programu ekonomika 

a manažment malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme 

 

Bod 12. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo prof. Musovej, ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. Prof. Musová informovala o zmenách 

a úpravách v inžinierskom študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov 

v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na úpravu 

študijného programu. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. V diskusii neboli položené žiadne 

otázky a pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

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

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 13 - Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu cestovný ruch 

v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme 

 

Bod 13. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo prof. Marákovej, ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP cestovný ruch. Prof. Maráková informovala o zmenách a úpravách v doktorandskom študijnom 

programe cestovný ruch v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme štúdia, ktoré sú uvedené 

v materiáli Návrh na úpravu študijného programu. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k návrhu na úpravu študijného programu cestovný ruch 

v  slovenskom jazyku. V diskusii neboli navrhnuté vážne pripomienky k prezentovaným materiálom. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

programu cestovný ruch v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme bez pripomienok. 



 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 14 - Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu cestovný ruch 

v anglickom jazyku v dennej a v externej forme 

 

Bod 14. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo prof. Marákovej, ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP cestovný ruch. Prof. Maráková informovala o zmenách a úpravách v doktorandskom študijnom 

programe cestovný ruch v anglickom jazyku v dennej a v externej forme štúdia, ktoré sú uvedené 

v materiáli Návrh na úpravu študijného programu. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. V diskusii neboli položené žiadne 

otázky a pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

programu cestovný ruch v anglickom jazyku v dennej a v externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 15 - Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu ekonomika 

a manažment podniku v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme 

 

Bod 15. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo prof. Musovi, ktorý je osobou zodpovednou 

za ŠP ekonomika a manažment podniku. Prof. Musa informoval o zmenách a úpravách v doktorandskom 

študijnom programe ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme 

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

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

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

podniku v  slovenskom jazyku. V diskusii neboli navrhnuté vážne pripomienky k prezentovaným 

materiálom. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

programu ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v dennej a v externej forme bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 12       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 



Bod 16 - Schvaľovanie návrhu na úpravu doktorandského študijného programu ekonomika a 

manažment podniku v anglickom jazyku v dennej a v externej forme 

 

Bod 16. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo prof. Musovi, ktorý je osobou zodpovednou 

za ŠP ekonomika a manažment podniku. Prof. Musa informoval o zmenách a úpravách v doktorandskom 

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

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

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

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

podniku v  anglickom jazyku. V diskusii neboli navrhnuté vážne pripomienky k prezentovaným 

materiálom. 

 

Návrh na uznesenie:  

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

programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku v dennej a v externej forme bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 17 - Rôzne 

 

Bod 17. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Krištofíkovi. Prof. Krištofík uviedol, že 

najbližšie zasadnutie RVSK EF UMB sa uskutoční 29.10.2021. 

 

Prof. Krištofík poďakoval všetkým za účasť na kombinovanom 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 RVK EF UMB 

 

 

 

 

 

 



Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB  
 

Uznesenie 
 

z kombinovaného zasadnutia RVSK EF UMB 
konaného dňa 15. 10. 2021 

 
 

 
1.   Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

cestovný ruch v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 
 
2.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

manažment v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
3.   Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

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

 
4.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom stupni v slovenskom jazyku v dennej forme bez 
pripomienok. 

 
5.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

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

 
 6.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program  

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

 
7.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

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

 
8.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

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

 
9.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

podnikové manažérske systémy v inžinierskom stupni v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 
bez pripomienok. 

 
10.Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na úpravu inžinierskeho 

študijného programu ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku 
v dennej a externej forme bez pripomienok. 

 
11.Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na úpravu doktorandského 

študijného programu cestovný ruch v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
12.Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na úpravu doktorandského 

študijného programu cestovný ruch v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 



 
13.Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na úpravu doktorandského 

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

 
14.Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na úpravu doktorandského 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

                                                                                              predseda RVSK EF UMB 


