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 Dodatok č. 1 k Štatútu  

RADY PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM KVALITY 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela  

v Banskej Bystrici 

 
 

Tento Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade so zákonom NR SR č. 269/2018 Z.z. o zabezpečení kvality 

vysokoškolského vzdelávania  schválila Rada pre vnútorný systém kvality UMB dňa 28. 10. 2021 

 
 
        
                                                     prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

                                       dekan EF UMB  
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Štatút Rady pre vnútorný systém kvality Ekonomickej univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici zo dňa 20. mája 2021 sa mení a dopĺňa tak, že pôvodné znenie čl. III Zloženie 

rady pre vnútorný systém kvality sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:  

Článok III 

Zloženie rady pre vnútorný systém kvality EF UMB 

1. Členmi Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB sú: 

a) predseda, 

b) dvaja podpredsedovia, 

c) vybrané osoby zodpovedné za študijné programy z pracovísk, ktoré uskutočňujú 

študijné programy. Ak pracovisko neuskutočňuje študijný program, ale podieľa sa 

na jeho  uskutočňovaní, má v rade svoje zastúpenie jedným členom, a to na 

návrh grémia dekana fakulty, 

d) najmenej dvaja študenti fakulty, na návrh grémia dekana fakulty. 

2. V prípade potreby môže dekan fakulty do funkcie člena Rady pre vnútorný systém 

EF UMB vymenovať na dvojročné funkčné obdobie aj zástupcov externej zainteresovanej 

strany (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti aplikačnej a ekonomickej praxe, absolventi 

vysokej školy, domáci a zahraniční partneri vysokej školy a pod.).  

3. Predsedom Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB je dekan fakulty. 

4. Podpredsedami Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB sú prodekan fakulty pre 

pedagogickú činnosť a prodekan fakulty pre vedu a výskum. 

5. Členov Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB vymenúva dekan fakulty, okrem 

predsedu a podpredsedov Rady pre vnútorný systém kvality, ktorí sú jej členmi priamo na 

základe tohto štatútu. 

6. Členstvo v Rade pre vnútorný systém kvality EF UMB zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia alebo ukončením výkonu funkcie akademických 

funkcionárov na EF UMB, 

b) ukončením výkonu funkcie v prípade osôb zodpovedných za uskutočňovanie, 

rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov na EF UMB, 

c) odvolaním dekanom EF UMB, 

d) zánikom pracovnoprávneho vzťahu na ustanovený pracovný čas medzi členom 

a UMB, 

e) dňom skončenia, zanechania alebo prerušenia štúdia na EF UMB, ak ide 

o študenta, ktorý je členom Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB, 

f) písomným oznámením o vzdaní sa funkcie člena Rady pre vnútorný systém 

kvality EF UMB, pričom vzdanie sa funkcie člena Rady pre vnútorný systém 

kvality EF UMB je účinné dňom jeho doručenia predsedovi Rady pre vnútorný 

systém kvality EF UMB, 
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g) uplynutím dvojročného funkčného obdobia, ak ide o člena Rady pre vnútorný 

systém kvality EF UMB, ktorý je zástupcom externej zainteresovanej strany, 

h) smrťou člena. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 bol schválený v Grémiu dekana EF UMB dňa 27. 9. 2021 

2. Tento Dodatok č. 1 schválený Radou pre vnútorný systém kvality UMB dňa 28. 10. 2021 

3. Dekan fakulty je splnomocnený vydať úplné znenie Štatútu Rady pre vnútorný systém 

kvality Ekonomickej fakulty UMB v znení tohto Dodatku č. 1 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 29. 10. 2021 

     

 

prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

              dekan EF UMB  

 


