
  
 

 

                             Zápisnica č. 6/2021 
                      z kombinovaného zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

                Ekonomickej fakulty UMB dňa 29. 10. 2021 
 

                                                                                                  
 
 
 
 

Č. spisu: EF/1742/2021/101-SD            Č.zázn.:EF/6015/2021 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Schvaľovanie zápisnice zo zasadnutia RVSK EF UMB zo dňa 15. 10. 2021 

3. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku  v treťom 

stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej forme a externej  forme 

4. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku  v treťom 

stupni štúdia v anglickom  jazyku v dennej forme a externej  forme 

5. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program cestovný ruch  v treťom stupni štúdia 

v slovenskom jazyku v dennej forme a externej  forme 

6. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program cestovný ruch  v treťom stupni štúdia v anglickom  

jazyku v dennej forme a externej  forme 

7. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie  v treťom stupni štúdia v slovenskom  

jazyku v dennej forme a externej  forme 

8. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie  v treťom stupni štúdia v anglickom  

jazyku v dennej forme a externej  forme 

9. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program verejná ekonomika a politika  v treťom stupni 

štúdia v slovenskom  jazyku v dennej forme a externej  forme 

10. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program verejná ekonomika a politika  v treťom stupni 

štúdia v anglickom  jazyku v dennej forme a externej  forme 

11. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment malých a stredných 

podnikov v inžinierskom  stupni v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme 

12. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku v bakalárskom 

stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

13. Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku v bakalárskom 

stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej forme 

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., PhDr. Mária Spišiaková, PhD., 

prof. Ing. Emília Zimková, PhD. 

Hostia: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., Ing. Ľuboš Elexa, prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 

Neprítomní: prof. Ing. Marta Orviská, PhD., prof. Ing. Ján Závadský , 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 odovzdal slovo Ing. Kanderovej. Ing. Kanderová zdôraznila program 

rokovania a požiadala členov RVSK EF UMB o jeho schválenie.  

Hlasovanie:  

Za: 10       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 15. 10. 2021 

 

Prof. Krištofík otvoril bod 2. Uviedol, že v súlade so Štatútom RVSK EF UMB čl. 5 zápisnicu 

z predchádzajúceho rokovania schvaľuje RVSK EF UMB na najbližšom zasadnutí. Následne požiadal 

členov RVSK EF UMB o jej schválenie. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

RVSK EF UMB schválila zápisnicu č. 5/2021 zo zasadnutia Rady pre vnútorný systém kvality 

Ekonomickej fakulty UMB dňa 15.10. 2021. 

 

Bod 3 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku  

v treťom stupni štúdia  v slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme 

 

Bod 3. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Musovi, ktorý je osobou zodpovednou za 

ŠP ekonomika a manažment podniku v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku. Prof. Musa podal 

informácie k predkladanému návrhu na nový študijný program v doktorandskom študijnom programe 

ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia, ktoré sú 

uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP ekonomika a manažment podniku. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

Členovia RVSK EF UMB diskutovali k predloženému návrhu na nový študijný program. 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 ekonomika 

a manažment podniku  v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej  forme bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie:  



Za: 10       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 4 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku  

v treťom stupni štúdia  v anglickom jazyku  v dennej forme a externej forme 

 

Bod 4. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Musovi, ktorý je osobou zodpovednou za 

ŠP ekonomika a manažment podniku v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku. Prof. Musa podal 

informácie k predkladanému návrhu na nový študijný program v doktorandskom študijnom programe 

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku  v dennej a externej forme štúdia, ktoré sú uvedené 

v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP ekonomika a manažment podniku. 

 

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 ekonomika 

a manažment podniku  v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej  forme bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program cestovný ruch  v treťom stupni štúdia  v 

slovenskom jazyku v dennej forme a externej forme 

 

Bod 5. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Marákovej, ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP cestovný ruch  v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku. Prof. Maráková podala informácie 

k predkladanému návrhu na nový študijný program v doktorandskom študijnom programe cestovný ruch  

v slovenskom jazyku  v dennej a externej 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 treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej  forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 6 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program cestovný ruch  v treťom stupni 

štúdia  v anglickom  jazyku v dennej forme a externej forme 



 

Bod 6. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Marákovej, ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP cestovný ruch  v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku. Prof. Maráková podala informácie 

k predkladanému návrhu na nový študijný program v doktorandskom študijnom programe cestovný ruch  

v anglickom  jazyku  v dennej a externej 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 treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej  forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 7 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie v treťom stupni 

štúdia  v slovenskom  jazyku v dennej forme a externej forme 

 

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

za ŠP financie  v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku. Prof. Zimková podala informácie 

k predkladanému návrhu na nový študijný program v doktorandskom študijnom programe financie  

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

nového ŠP financie. 

 

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 v treťom 

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

 

Hlasovanie:  

Za: 9      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 8 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program financie v treťom  stupni štúdia 

v anglickom jazyku v dennej a externej forme  

 

Bod 8. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Zimkovej, ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP financie  v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku. Prof. Zimková podala informácie 

k predkladanému návrhu na nový študijný program v doktorandskom študijnom programe financie  



v anglickom   jazyku  v dennej a externej forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie 

nového ŠP financie. 

 

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 v treťom 

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

 

Hlasovanie:  

Za: 9      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 9 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program verejná ekonomika a politika v treťom  

stupni štúdia v slovenskom  jazyku v dennej a externej forme                            

 

Bod 9. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Mikušovej Meričkovej, ktorá je osobou 

zodpovednou za ŠP verejná ekonomika a politika  v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku. Prof. 

Mikušová Meričková podala informácie k predkladanému návrhu na nový študijný program v 

doktorandskom študijnom programe verejná ekonomika a politika v slovenskom jazyku  v dennej 

a externej forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP verejná ekonomika 

a politika. 

 

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 verejná ekonomika 

a politika v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej  forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 10 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program verejná ekonomika a politika v treťom  

stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme                                                   

 

Bod 10. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Mikušovej Meričkovej, ktorá je osobou 

zodpovednou za ŠP verejná ekonomika a politika  v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku. Prof. 

Mikušová Meričková podala informácie k predkladanému návrhu na nový študijný program v 

doktorandskom študijnom programe verejná ekonomika a politika v anglickom jazyku  v dennej a externej 

forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP verejná ekonomika a politika.  

 



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 verejná ekonomika 

a politika v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej  forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9      Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

Bod 11 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment malých 

a stredných podnikov  v inžinierskom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

 

Bod 11. uviedla Ing. Kanderová a odovzdala slovo prof. Musovej, ktorá je osobou zodpovednou 

za ŠP ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. Prof. Musová podala informácie 

k predkladanému návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment malých a stredných 

podnikov v inžinierskom stupni štúdia slovenskom  jazyku v dennej a externej forme štúdia, ktoré sú 

uvedené v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP ekonomika a manažment malých a stredných 

podnikov. 

 

Ing. Kanderová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila diskusiu. 

 

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

a manažment malých a stredných podnikov 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 ekonomika 

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

externej forme bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9       Proti: 0     Zdržalo sa: 1 

 

 

Bod 12 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku 

v bakalárskom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 

 

Bod 12. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo doc. Táboreckej, ktorá je osobou 

zodpovednou za ŠP ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku. Doc. Táborecká podala 

informácie k predkladanému návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku v 

bakalárskom stupni štúdia v slovenskom  jazyku v dennej a externej forme štúdia, ktoré sú uvedené 

v materiáli Návrh na vytvorenie nového ŠP ekonomika a manažment podniku. 

 



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 ekonomika 

a manažment podniku v bakalárskom stupni štúdia v slovenskom  jazyku v dennej a externej forme bez 

pripomienok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10       Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Bod 13 - Schvaľovanie návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku 

v bakalárskom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej forme 

 

Bod 13. uviedla Ing. Kanderová a  odovzdala slovo doc. Táboreckej, ktorá je osobou 

zodpovednou za ŠP ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku. Doc. Táborecká podala 

informácie k predkladanému návrhu na nový študijný program ekonomika a manažment podniku v 

bakalárskom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej forme štúdia, ktoré sú uvedené v materiáli Návrh 

na vytvorenie nového ŠP ekonomika a manažment podniku. 

 

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 ekonomika 

a manažment podniku v bakalárskom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej forme bez pripomienok. 

 

Bod 14 - Rôzne 

 

Bod 14. uviedla Ing. Kanderová a informovala o tom, že všetky predložené návrhy na nový 

študijný program budú vložené do SharePointu, ktorý pre tieto účely vytvorila Rada pre vnútorný systém 

kvality UMB. Súčasne dekan fakulty požiada predsedu RVSK UMB o schválenie predložených návrhov 

na nový študijný program v RVSK UMB.  

 

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 RVSK EF UMB 

 



Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB  
 

Uznesenie 
 

z kombinovaného zasadnutia RVSK EF UMB 
konaného dňa 29. 10. 2021 

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

ekonomika a manažment podniku v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej 
forme bez pripomienok. 

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

ekonomika a manažment podniku v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme 
bez pripomienok. 

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

cestovný ruch v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
4.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

cestovný ruch v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
5.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

financie v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
6.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

financie v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 
 
7.  Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB schválila Návrh na nový študijný program 

verejná ekonomika a politika v treťom stupni štúdia v slovenskom jazyku v dennej a externej forme 
bez pripomienok. 

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

verejná ekonomika a politika v treťom stupni štúdia v anglickom jazyku v dennej a externej forme bez 
pripomienok. 

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

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov  v inžinierskom stupni štúdia v slovenskom 
jazyku v dennej a externej forme bez pripomienok. 

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

programu ekonomika a manažment podniku v bakalárskom stupni štúdia v slovenskom jazyku 
v dennej a externej forme bez pripomienok. 

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

programu ekonomika a manažment podniku v bakalárskom stupni štúdia v anglickom  jazyku v dennej 
forme bez pripomienok. 

 
 
 

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

                                                                                              predseda RVSK EF UMB 


